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Temat: Dlaczego medalik, a nie amulet?
•
•

Zrozumienie zagrożenia płynącego z noszenia przedmiotów okultystycznych, które rzekomo chronią
przed złem.
Zwrócenie uwagi na znacznie przedmiotów religijnych wynikających z religijności.

1. Modlitwa

Boże, Ty jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje. Ty stworzyłeś człowieka. Dałeś mu oczy, aby
widział, uszy, aby słyszał i rozum, by pojmował wszystko, co człowieka otacza. Prosimy Cię, wejrzyj
na nas łaskawie i daj nam swego Ducha, abyśmy dostrzegali znaki Twojej obecności pośród nas,
słyszeli Twoje Słowo, które do nas kierujesz i pojmowali, co ważnego dla naszego zbawienia przez to
wszystko chcesz nam objawić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
2. Medalik? Amulet? A jaka to różnica?
Znaki i symbole noszone przez człowieka są pewną formą wyrażania samego siebie i osoba, która je nosi,
musi się z nimi identyfikować.
Nikt nie nosi tego, co mu się nie podoba lub z czym się nie utożsamia. W związku z tym nie bez znaczenia
jest to, co nosimy na swoim ciele.
W każdej kulturze i religii można znaleźć różnego rodzaju symbole i znaki. Wiele zależy od tego, w jakim
celu i w jakim kontekście zostały użyte. Są symbole, które mają swoje odniesienie do symboliki
chrześcijańskiej, ale służą raczej jej ośmieszeniu i podważeniu prawdziwości głoszonej nauki. Tak jest
chociażby w przypadku symboliki baranek – kozioł. Jan Chrzciciel nazwał Jezusa Barankiem Bożym, który
poprzez swoją uległość, cichość i oddanie zgładzi grzechy świata (por. J 1,29). Przeciwieństwem i swoistym
ośmieszeniem tego symbolu, jest głowa kozła – symbol diabła. Podobnie rzecz się ma z liczbami. Liczba 7
była uważana za liczbę doskonałą, liczbę Boga, a pełnię doskonałości wyrażała liczba 777. Za liczbę
najbardziej niedoskonałą uchodziła liczba 6, a liczbę 666 traktowano jako liczbę bestii (zob. Ap 13,18).

Czym innym jest
amulet, a czym innym
medalik.
Wiara w talizmany i amulety pomija działanie Boga, a nawet sprawia, że człowiek zaczyna Boga odrzucać i
zawierza jedynie przedmiotom.
Gdy ktoś odrzuca Boga, naraża się na działanie zła w swoim życiu. Przedmiot sam z siebie nie może działać,
musimy pamiętać, że za tym amuletem stoi działanie demonów. Niestety, ludzie nabywający talizmany i
korzystający z nich nie są świadomi związanego z nimi niebezpieczeństwa; mogą one zaszkodzić nie tylko im
samym, ale także ich otoczeniu. Pokładanie wiary nie w Bogu, lecz w talizmanach, jest poważnym
wykroczeniem duchowym.
Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2117 przypomina:
„Jest również naganne noszenie amuletów. (…) Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich”.
Medalik wymaga wiary w Boga. Sam z siebie nie ma żadnej mocy. Jest tylko
przedmiotem, który przypomina o Bogu i na Niego wskazuje. W przypadku medalika i innych
pobłogosławionych przedmiotów siła nie wypływa z nich samych, lecz wiąże się z wiarą we
wszechmoc Boga i Jego miłość do ludzi, z której to miłości rodzi się działanie Boga, mające na
celu ochronę człowieka. Zatem krzyżyk czy medalik, które nosimy, są wyrazem naszej wiary
i mają być znakiem naszego pragnienia życia zgodnego z Ewangelią, są świadectwem, że naszym
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Panem jest Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam również na wieki (por. Hbr 13,5).
Znaki i symbole, które są noszone czasem przez ludzi i traktowane przez nich jako amulety, talizmany
to np. pentagram, odwrócony krzyż, pacyfka – czyli krzyż Nerona, Udjat – czyli Oko Horusa, pierścień
Atlantów itp.)
Chrześcijanin może nosić pobłogosławione przedmioty, które pomagają przeżywać i praktykować wiarę
np. medalik, różaniec, noszony na szyi krzyżyk, obrazek z wizerunkiem Jezusa, Maryi oraz świętych i
błogosławionych, szkaplerz.

3. O talizmanach i amuletach – prezentacja
By jeszcze głębiej zrozumieć temat amuletów i talizmanów oraz niebezpieczeństwa płynącego z ich posiadania i
noszenia, przyjrzyjcie się teraz prezentacji.

https://slideplayer.pl/slide/7274944/
4. Zapis do zeszytu

Temat: Dlaczego medalik, a nie amulet?

Wiara w talizmany i amulety pomija działanie Boga, a nawet sprawia, że człowiek zaczyna Boga
odrzucać i zawierza jedynie przedmiotom. Gdy ktoś odrzuca Boga, naraża się na działanie zła w swoim życiu.
Medalik wymaga wiary w Boga. Sam z siebie nie ma żadnej mocy. Jest tylko przedmiotem, który
przypomina o Bogu i na Niego wskazuje. W przypadku medalika i innych pobłogosławionych przedmiotów
siła nie wypływa z nich samych, lecz wiąże się z wiarą we wszechmoc Boga i Jego miłość do ludzi, z której to
miłości rodzi się działanie Boga, mające na celu ochronę człowieka
Zadanie
1. Znajdź dziś kilka minut na odmówienie jednej dziesiątki różańca za osoby noszące różne talizmany i
amulety, by odnalazły Boga i w Nim pokładały nadzieję.
2. W oparciu o wiadomości zamieszczone na stronie: www.egzorcyzmy.katolik.pl/zagrozenia/amulety-italizmany.html opisz 3 wybrane amulety, będące zagrożeniem dla wiary chrześcijanina. Uzasadnij swój
wybór.

