Symbolika chrześcijańska

Świat, który nas otacza, pełen jest symboli. Towarzyszą one
nie tylko kierowcom poruszającym się po drogach, jako znaki
drogowe, ale obecne są również w każdej sferze naszego
codziennego życia. Pomagają w zakupach odpowiednio oznaczonych
produktów żywnościowych, dzięki nim łatwiej dobrać nam
odpowiedni rozmiar ubrania, są obecne w szpitalach,
komunikacji miejskiej, na przystankach autobusowych. Symbol,
znak jest w naszym życiu niezwykle ważny, bowiem w sposób
prosty i bezpośredni przekazuje nam jakieś ważne treści.
Chrześcijaństwo jest pełne bogatej symboliki, która przez
wieki miała pomagać wierzącym zgłębiać prawdy naszej świętej
katolickiej wiary. Jednym z najstarszych znaków kojarzonych z
wyznawcami Chrystusa jest ryba. Dlaczego właśnie ona?
Uczniowie Jezusa szybko zauważyli, że w języku greckim słowo
ryba doskonale komponuje się ze słowami krótkiego wyznania
wiary. W języku starogreckim ryba to ICHTYS. Chrześcijanie
stworzyli z tego słowa akrostych (czyli powiązali zwykłe słowo
z ukrytą treścią), jego litery pozwalają bowiem na stworzenie
całego zdania, które brzmi po grecku: I?so?s Christós Theo?
Hyiós S?tér. Tłumacząc to zdanie na język polski, otrzymamy
właśnie krótkie wyznanie wiary: Jezus Chrystus Boga Syn
Zbawiciel. Taki symbol, za którym kryła się jakaś konkretna,

ale ukryta treść, był bardzo przydatny w czasie prześladowań
wyznawców Chrystusa. Stawał się niejako znakiem rozpoznawczym
tych, którzy żyli według przykazań Bożych i Ewangelii. Do dziś
możemy spotkać ten symbol w katakumbach ? podziemnych
grobowcach, w których nie tylko chowano katolików, ale które
służyły również za miejsce schronienia przed oprawcami. Co
ciekawe, symbol ryby był o wiele wcześniej używany przez
naszych braci i siostry w wierze niż symbol krzyża. Krucyfiks
stał się bowiem powszechnie używany przez wiernych od IV
wieku. Z pewnością dla wielu z nas, ten piękny znak pochodzący
ze starożytności kojarzy się ze współczesnym wydarzeniem. Nad
Jeziorem Lednickim, z inicjatywy ojca Jana Góry, powstała
wielka konstrukcja nazywana ,,Bramą trzeciego tysiąclecia?,
która ma właśnie kształt ryby. Stała się też miejscem
dorocznych spotkań katolickiej młodzieży. Innym pięknym i
także bardzo starym symbolem katolickim jest monogram IHS.
Jest on symbolem Jezusa Chrystusa, a stworzony został w ten
sposób, że z imienia Jezus zapisanego po grecku, wyodrębniono
pierwszą, drugą i ostatnia literę. Z czasem pojawiły się
również łacińskie interpretacje tego skrótu: IHS – Iesus
Hominum Salvator ? Jezus Zbawca Ludzi. Symbole chrześcijańskie
są elementem naszej kultury i tradycji. Warto trochę poczytać
na ich temat, bo za często prostymi znakami, kryje się bardzo
głęboka treść duchowa. Dziś, kiedy tak często symbolika
sakralna jest atakowana i znieważana, warto nie tylko odważnie
jej bronić, ale także zrozumieć, jakie przesłanie z sobą
niesie. Przecież przez wieki te znaki pomagały całym
pokoleniom chrześcijan dowiedzieć się pewnych prawd o Stwórcy,
pogłębić je i żyć nimi na co dzień. Symbole związane z
katolicyzmem mają zawsze jeden cel ? pomagać nam wierzącym
zbliżyć się do Boga. Boga, chce dzielić się z nami nawet
największymi tajemnicami naszej świętej wiary katolickiej.
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