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MUSÍM NOSIŤ KRÍŽIK, ABY SOM BOL SPASENÝ?
Častá otázka, ktorá zaznieva z lavice. A vždy jednoznačná
odpoveď: „Nemusíš.“ Máš slobodnú vôľu. Je na tebe, či prídeš do
neba s radosťou a využiješ všetko, čo ti Pán daroval na každý deň,
alebo sa tam budeš plaziť nahnevaný, že život nejde tak, ako by si
si to prial. Čo mi teda pomôže na ceste do neba?

Sú to sviatosti a sväteniny. Na prvý pohľad sú si podobné, a
predsa sa pod každým slovom skrýva iné bohatstvo.
SVÄTENINY
Sú to posvätné znaky, ktoré nám určitým spôsobom naznačujú
sviatosti a na orodovanie Cirkvi prinášajú duchovný úžitok.
Pomáhajú nám na ceste k Bohu a posväcujú rozličné okolnosti
života. Sú to požehnania, keď sa kňaz modlí a prosí Pána, aby ten,

kto bude používať nejaký predmet, rástol vo viere a v láske. Cez
tieto spásonosné znaky má pôsobiť Kristov kríž v každodennom
živote toho, kto ich používa.
Jednoducho povedané, ak nosím kríž, pripomína mi to, že Boh
je stále so mnou, pomáha mi a prichádza so svojím požehnaním
do každej situácie všedného dňa.
Rozdiel medzi požehnaným predmetom a amuletom
Amulety „slúžia“ na to, aby človeka, ak tomu verí, ochránili
v pozemskom živote, aby mu darovali zdravie, aby ho zbavili
urieknutia, aby ochránili jeho pozemský majetok. Zatemňujú zrak
človeka a ten prestáva myslieť na večnosť.
Požehnaný krížik alebo iný predmet má inú úlohu – navádza
našu myseľ, skutky i slová na cestu k večnej spáse. Pripomína
nám cieľ pozemského putovania a tým je nebo.
Častý omyl
„Ak budem nosiť na krku kríž, prídem do neba...“ „Ak budem
spávať s požehnaným ružencom pod vankúšom, dobre sa
vyspím...“ Tieto tvrdenia nie sú pravdivé.
Sväteniny majú veľmi úzky vzťah k prežívaniu našej viery. Ak
sa zbožne pomodlím ruženec, ak odovzdám v modlitbe všetky
problémy, môj spánok bude oveľa pokojnejší, pretože viem, že
Boh dal svojich anjelov, aby bdeli nad mojím životom. Svätými sa
nestávame tým, že máme pri sebe sväteniny, ale tým, že ich
používame na našu spásu.
Svätenina ako príprava na sviatosť. Každá svätenina je spojená
s modlitbou a s určitým znakom. Napríklad s vkladaním rúk
(požehnanie opáta), so znakom kríža (požehnanie dieťaťa) či
s pokropením svätenou vodou (požehnanie ruženca).
Neudeľuje milosť Ducha Svätého, ako sa to deje pri
vysluhovaní sviatostí, ale pripravuje na milosti a učí človeka
spolupracovať s nimi.

Jednou zo svätenín, o ktorej sa často diskutuje, je aj
exorcizmus. Cirkev v ňom verejne a s autoritou žiada v mene
Ježiša Krista, aby niektorá osoba alebo nejaký predmet boli
chránené proti vplyvu zlého ducha a vyslobodené z jeho moci.
Prvý, kto ho vykonával, bol Ježiš a Cirkev má od neho moc
a poslanie. V jednoduchej forme sa vykonáva pri slávení sviatosti
krstu. Ako môžeme vidieť, svätenina je súčasťou sviatosti krstu.
Veľký exorcizmus však môže vykonávať len kňaz s dovolením
a pod autoritou biskupa.
Rozličné formy svätenín
Medzi rozličné formy svätenín patria požehnania.
Požehnávame jedlo, predmety, miesta. Ten, kto žehná, oslavuje
Boha a vyprosuje si nové milosti. Niektoré požehnania sú výlučne
určené kňazom a vysväteným služobníkom, no sú aj také, ktoré
môžu vykonávať laici. Je dobré a správne, ak rodičia požehnávajú
svoje deti, roľníci svoju úrodu, pekár pri pečení chleba cesto.
SVIATOSTI
V Katolíckej cirkvi poznáme sedem sviatostí, ktoré ustanovil
Ježiš. Niektoré nám dávajú nezmazateľné znaky. Niektoré
môžeme prijať iba raz za život: sú to krst, sviatosť birmovania
a posvätná vysviacka.
Sviatosť pomazania chorých, Eucharistia a sviatosť pokánia sa
prijímajú opakovane.
Na záver
Nech sa páči. Božie dary sú tu pre každého z nás. Sväteniny i
sviatosti. Máme všetko, aby sme sa dostali do neba. Je na nás, ako
ich využijeme. Pán nám ich dal, aby sme sa cez ne priblížili k
nemu. Prosím, neostávajme stáť.

