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SVATÁ MŠE?
(úvaha)


Dnes sem byl svědkem zajimavé události ... čtu takovou jednu, podle mého soudu, výbornou knihu od Abd-Ru-Shina. Autor v ní řeší životní otázky, nad kterými určitě každý minimálně jednou zapřemýšlí. Zabývá se otázkami jako "Co se s námi děje po smrti? Jaký je náš úkol na zemi? Kdo má všechno to kolem nás na svědomí? ...", prostě skoro vším, co může člověk k životu potřebovat vědět. V jedné kapitole také pojednává o církvi a stejně i o věřících. Píše něco v tom smyslu, že jsou jak stádo ovcí, kteří slepě bez rozdílu odříkává jednotlivé, na zpaměť ,naučené fráze,jimž stejně nerozumí a myslí si jak sou osvícení… 
Já s církví a se svatými mšemi moc zkušeností nemám,jako malý sem do kostela zrovna moc nechodil,max.tak týden na náboženství,naukový kurz co probíhal na škole,štvalo mě že nikde nic nevysvětlují,jen vám říkají fakta,který člověku nejsou k ničemu..ale nevadí,dnes sem si zašel,vlastně teda zajel na svatou mši….auto sem nechal samozřejmě před vchodem.. 
Doporučuji vyzkoušet je to hustý jak sviňa…víte myslel sem si,že když se řekne oslavovat pána boha,tak je to nějaká radostná událost,avšak tahle zkušenost mi tak ani nepřišla... 
Už když sem prošel hlavními dveřmi,okamžitě na mě dýchla ponurá atmosféra jenž byla rozprostřená po celém kostele..když sem si šel sednout,samozřejmě do první řady,abych všechno dobře slyšel,všichni měli sklopené hlavy,jako by se báli zvednout hlavu a mumlali si nějakou modlitbu či co to bylo..chvilku sem seděl až do příchodu pana hlasatele..takovej divnej hábit měl,nevím asi má rád ležerní styl…začal číst….když sem se rozhlédl kolem sebe všichni měli pořád hlavu sklopenou,jak kdyby byli v nějakým tranzu.., ,jedna babička měla dokonce zavřená oči,možná byli jen všichni utahaní a už ani samou únavou nemohli udržet hlavu.. ale já si jich nevšímal a bedlivě poslouchal co povídal pan ve fialovém závoji.. 
Už si to celé nepamatuju,taky to vyprávěl jak při posledním tahu,nebo spíš jako umělá figurka,kterou někdo zezadu ovládá a která nemá ani páru o tom co mluví..myslím, že sem zaslechl něco o boží jiskře,ale způsob jakým to vykládal byl hodně vzdálen nějaké jiskře.. 
Vůbec sem nechápal jak všichni prosili o to,aby jim byli odpuštěny všechny hříchy a aby je bůh zbavil všeho zlého…copak za nás snad může někdo jiný odčinit zlo co jsme sami napáchali??..To je jako kdybych někoho zastřelil,pak si náhle uvědomil co sem udělal a žádal boha aby mi to odpustil…To by si pak mohl každý dělat co by chtěl a nikdy by za to nemohl být postižen….Zajímavý,že většina lidí byli samí staří lidi…přišlo mi to,jako by si najednou uvědomili,že se blíží konec jeiich putování na zemi a chtěli si vší silou zajistit místo v ráji…navíc nějakou modlitbou,odříkanou jako básníčku o jejímž obsahu nemaj ani potuchy..jak vůbec vědí,že nějaký ráj existuje?protože si to někde přečetli??..to je celkem dost povrchní a slabomyslný…spíš si to myslí a doufají,že něco takového existuje...a za to,že se každý den, tak strasně ,namáhají jít pěšky do kostela a zpátky domu si myslí,že se bohu zavděčí a že jim za to jako odměnu pronajme pětihvězdičkovej pokoj v království božím.. 
Nevím proč by z nás bůh chtěl mít figuríny,který si jak stádo dobytka dojde jednou denně do kostela na mši…Myslím,že člověk by měl být tvořivý a radovat a užívat si života,aby byl co na tomto světě něco platný…Komu je platný člověk,který s vidinou místa v království božím,každý den chodí do kostela??...Každopádně, tedˇ se můžu, jako skoro se vším, přesně ztotožnit s tím co o církvi a věřících píše Abr-Ru-Shin ve své knize Ve světle pravdy… 
Že jsou to lidé,kteří nemají silu aby sami zkoumali a hledali a radši v to prostě věří... 

Myslím,že slova v kostele by měla být přednášena s radostí, určitou vroucností a jistotou… 
Ta dnešní přednáška mi přišla spíš naopak,strnulá,bez života,stereotypní,vůbec nechápu jak něco takového může člověka zaujmout,spíš sem si tam přišel jak na pohřbu… 

Každopádně to je zajímavá zkušenost…a v budoucnu bych se chtěl na něco zeptat,i když mám takový pocit,že mi nebudou umět odpovědět a že tak naruším jejich přímočarý kázaní…třeba se jen mýlím,ale třeba ne…Kde jinde bych po tom měl pátrat než v kostele???


