SVIATOSŤ KRSTU
Zvyčajne, keď sa narodí rodičom malé dieťa, chcú ho dať
pokrstiť. Sviatosť krstu je základnou sviatosťou kresťanskej
iniciácie (začlenenia sa do Cirkvi).
V Gréckokatolíckej cirkvi sa hneď po krste udeľuje aj
druhá sviatosť kresťanskej iniciácie birmovanie (myropomazanie) a v príhodnom čase môže kňaz podať malému dieťaťu
aj tretiu sviatosť kresťanskej iniciácie, to jest najsvätejšiu Eucharistiu (pár kvapiek Kristovej krvi) pod spôsobom vína.
Ak vstupuje do Cirkvi dospelý človek, tak je samozrejmosťou, že hneď prijíma tieto tri sviatosti: krst, myropomazanie a Eucharistiu.

Čo majú urobiť rodičia, keď sa im narodí dieťa a oni
ho chcú dať pokrstiť?
Mamka malého dieťaťa v prvom rade musí odpočívať,
ale otcove kroky by mali viesť čím skôr na faru za duchovným
otcom, aby mu oznámil túto radostnú zvesť a pri tej príležitosti môžu sa dohodnúť na ďalšom postupe.
Rodičov čaká príprava na veľký deň v ich živote, keď sa
ich dieťa stane Božím dieťaťom. Preto majú úzko spolupracovať so svojim duchovným otcom, ktorý ich s láskou na tento
deň pripraví tým, že sa s nimi stretne a spoločne sa porozprávajú. Okrem iného vysvetlí im ako budú prebiehať prípravné obrady a tiež samotný obrad krstu.
Nie je dobré ak rodičia prídu oznámiť, že chcú vtedy
a vtedy pokrstiť dieťa a často to chcú o pár dní. Takto sa to
nemá robiť. Na krst sa treba dobré pripraviť, lebo ide o veľkú
a dôležitú vec v ich živote i v živote ich dieťaťa.

Čo je svätý krst?
Krst je veľkým darom pre dieťa, a preto je potrebné sa
na to aj primerane pripraviť. Preto je cirkvou predpísané, aby
kňaz, ktorý krstí, mal aspoň dve stretnutia s rodičmi
a krstnými rodičmi, pri ktorých im vysvetlí potrebné veci
a spoločne sa porozprávajú o tejto veľkej udalosti.
Krst nemožno prijať bez viery. Keďže dieťa ešte nemôže
mať vieru, lebo ešte neužíva rozum, je potrebná viera rodičov, či zákonných zástupcov, ktorí mu budú po krste túto vieru odovzdávať predovšetkým svojim kresťanským životom.
Svätá cirkev, ako dobrá a starostlivá matka, chce pre svoje deti len to najlepšie, preto ich chce sprevádzať na ceste ich
životom. Aj pri narodení dieťaťa stojí pri jeho rodičoch
a ponúka im sprevádzanie.
Už na prvý deň, keď žena porodí dieťa (alebo nasledujúce dní), môže prísť k nej kňaz a pomodliť sa za ňu a za dieťa
i za tých, ktorí jej pomáhali pri pôrode.
Približne na ôsmy deň po pôrode môže znova prísť kňaz
alebo môžu dieťa priniesť do chrámu a kňaz sa znova modlí
modlitby nad malým dieťaťom.
Približne na štyridsiaty deň po pôrode prichádzajú matka
a otec s dieťaťom a kňaz sa nad nimi znova modlí a zveruje
dieťa, jeho rodičov i krstných rodičov do Božej ochrany.
Tieto modlitby, o ktorých sme hovorili, patria medzi prípravné obrady sviatosti krstu.
K prípravným obradom môžeme priradiť aj ďalší obrad
a to je Modlitba na ustanovenie ohlaseného, teda toho, kto
chce prijať sviatosť krstu.
Až po týchto obradoch nasleduje samotné slávenie sviatosti krstu a birmovania a následne potom obrad Uvedenie
do cirkvi, čiže do cirkevného spoločenstva veriacich.

Z povedaného vidíme, že obrad prijatia do Cirkvi (obyčaje ľudia povedia: pokrstenie dieťaťa) je veľmi bohatý a keď
ho chceme prežiť naplno a s úžitkom, je potrebné ho rozdeliť
na niekoľko etáp (fáz) ako to odporúčajú liturgické knihy (pozri Inštrukciu... bod 45).

Do prvej etapy môžeme začleniť prípravné obrady:
1. Modlitby na prvý deň...
2. Modlitby na ôsmy deň...
3. Modlitby na štyridsiaty deň...
Tieto obrady sa môžu konať aj v iný deň, ako je predpísané. Ba modlitby na prvý a ôsmy deň sa môžu aj vynechať.

Druhá etapa je Modlitba na ustanovenie ohlaseného.
Tento obrad sa odporúča konať aspoň jeden deň pred
samotným krstom.
Pri tomto obrade sa kňaz modlí nad krstencom, vykoná
exorcizmus (prosí Boha, aby odohnal od krstenca všetky
diablove vplyvy). Následne sa krstenec (alebo krstní rodičia
aj s rodičmi) obrátený na západ zriekne Satana, potom obrátený na východ zjednotí sa s Kristom, zvolí si Krista za svojho
Kráľa a Boha, vyzná svoju vieru a kňaz to zakončí modlitbou,
aby ho Boh uznal za hodného svätého krstu.
Je prejavom lásky a viery, ak rodičia a krstní rodičia pred
týmto obradom si vykonajú svätú spoveď.

Tretia etapa je samotný svätý krst a s ním spojená
sviatosť myropomazania (birmovania). Veľmi sa odporúča,
aby tento obrad bol v rámci nedeľnej svätej liturgie. Praktický sa to udeje tak, že prvá časť liturgie – bohoslužba slova sa
nahradí krstným obradom a po jeho skočení sa prechádza na

druhú časť liturgie – bohoslužbu obety, ktorá začína Cherubínskou piesňou.
Pri krstnom obrade sa kňaz modlí nad vodou, ktorou bude krstenec pokrstený a modlí sa nad olejom, ktorým bude
krstenec pomazaný. Potom nasleduje pomazanie predkrstným olejom na rôznych častiach tela (čelo, hruď, plecia,
uší, ruky a nohy) a samotný krst.
Krstenec je potom oblečený do bielej košele a je mu
odovzdaná zapálená svieca.
Potom nasleduje udelenie sviatosti myropomazania a to
tak, že kňaz prednesie modlitbu, v ktorej prosí, aby Boh krstencovi daroval pečať daru Svätého Ducha a upevnil ho
v pravej viere.
Následne kňaz maže v podobe kríža pokrsteného svätým
myrom (olej, ktorý posvätil biskup na Veľký štvrtok) na rôznych častiach tela (čelo, oči, nos, ústa, uší, hruď, ruky a nohy)
pričom hovorí: Pečať daru Svätého Ducha. Amen.
Nasledujú čítania a záverečné prosby.

Štvrtou etapou je Uvedenie do cirkvi.
Je to vlastne predstavenie novopokrsteného človeka veriacim farnosti, aby ho prijali medzi seba a pomáhali mu žiť
kresťanským životom.
Ak sa krst koná pri svätej liturgii za účasti ľudu, Uvedenie
do cirkvi sa vykoná hneď po záverečných prosbách a pri svätej liturgii môže pokrstený prijať najsvätejšiu Eucharistiu (pod
spôsobom vína).
Ak sa krst koná inokedy, bez svätej liturgie, potom Uvedenie do cirkvi sa odporúča vykonať v najbližšiu nedeľu pred
svätou liturgiou, pri ktorej môže pokrstený prijať najsvätejšiu
Eucharistiu (pod spôsobom vína).

