Znak krzyża - Znak krzyża świętego interpretacja, znaczenie, rytuał
Znak krzyża to najważniejszy symbol w tradycji chrześcijańskiej. Jego
powstanie łączy się bezpośrednio z męczeńską śmiercią Jezusa
Chrystusa, który umarł – właśnie – na krzyżu.
Znak krzyża stanowi dla chrześcijan pamiątkę, wspomnienie tragicznej i
męczeńskiej śmierci Mesjasza. Jednocześnie poprzez ten symbol
oddaje się Mu cześć i manifestuje swoje zaangażowanie duchowe oraz
wdzięczność za ogromne poświęcenie Jezusa dla ludzi.
W Kościele katolickim znak krzyża wykonuje się w ściśle określony
sposób, a każdy element posiada znaczenie i jest tak samo ważny.
Zaczyna się od dotknięcie pięcioma palcami czoła. Pięć palców
symbolizuje pięć ran Chrystusa, dlatego ściśle należy stosować się do
tego zalecenia. Następnie przenosi się dłoń na serce (w linii prostej).
Potem dłoń wędruje od lewego do prawego ramienia. Gestem
kończącym wykonanie znaku krzyża jest zazwyczaj złożenie dłoni.
Podczas nakreślenia na ciele tego symbolu, chrześcijanie w kościele
Katolickim wypowiadają bardzo ważne słowa: „W imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego”. Stanowi to wyznanie wiary, zaznaczenie, iż ufamy,
że tak naprawdę Bóg istnieje w trzech Osobach Boskich.
Wypowiadanie ich imion pokazuje nasz szacunek i miłość. Istotne jest
tutaj połączenie słowa oraz gestu. Kiedy dłoń znajduje się na czole,
wypowiada się „w imię”, na sercu „Ojca”, na lewym ramieniu „i Syna”,
natomiast na prawym ramieniu mówimy „i Ducha świętego”. W ten
sposób podkreśla się, iż w centrum naszej wiary znajduje się
Bóg-Ojciec, jednak wiemy, iż istnieją jeszcze dwie Osoby Boskie,
równie ważne.
Zaprezentowany wyżej znak krzyża nazywamy wielkim. W tradycji
katolickiej wykonuje się go kilkakrotnie podczas mszy świętej. Symbol
ten również rozpoczyna i kończy modlitwę święta, także tę
indywidualną, poza kościołem. Istnieje jeszcze znak krzyża zwany w
tradycji – małym. Polega on na nakreśleniu kciukiem prawej ręki trzech

niewielkich krzyżyków. Najpierw wykonuje się na czole, ustach, a
następnie na sercu. Znak krzyża na czole oznacza gotowość do
rozumienia słowa Bożego, na ustach – chęć do głoszenia zdobytej
nauki i szerzenia jej wśród ludzi, a krzyżyk na sercu to gotowość do
realizowania planu Bożego i życia zgodnie z zasadami wyznawanymi
przez Kościół.
Wykonywanie znaku krzyża jest nie tylko symbolem, ale również
swoistym rytuałem. Stanowi wyznanie naszej wiary, pokazanie, iż
oczekujemy zbawienia jedynie poprzez krzyż, na którym umarł za nas
Jezus Chrystus, Syn Boga Ojca w Duchu Świętym.

