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At slå korsets tegn
Side-henvisninger til Katekismus Updated (KU)

Ved gudstjenesten slår præsten korsets tegn, fx ved dåb og nadver. Vi ser også katolikker gøre det, fx fod-
boldspillere, som skal på banen.
  Men det er ikke kun præster og katolikker, der har ret til at slå korsets tegn. Det har vi alle, og vi kan gøre 
mere brug af det. Ligesom Luther.

Hvordan slå korsets tegn – og hvad symboliserer det?
Du kan slå korsets tegn stående, siddende, knælende eller liggende.
  Du samler højre hånds tommelfinger, pegefinger og langemand. De tre fingre symboliserer Faderen, Sønnen 
og Helligånden. De tre fingre samles, fordi Gud er én.
  Så fører du højre hånd med de tre fingre fra panden (forstanden) ned til brystet (hjertet), for både vores 
tanker og følelser skal korsmærkes, beskyttes og indvies til Gud.
  Derefter fører du hånden op til venstre skulder og derfra over til højre skulder. Skuldrene hænger sammen 
med armene og hænderne, som vi handler med; for også dine handlinger skal korsmærkes, beskyttes og ind-
vies til Gud. Desuden minder bevægelsen fra venstre mod højre om at åbne en dør. Således viser du også, at 
du åbner dig for Den treenige Gud.
  Først og sidst er det at slå korsets tegn en markering af og påmindelse om, at vi får lov at være Guds 
børn for Jesu døds og opstandelses skyld. Korset, som du tegner med din hånd, er tomt, fordi Kristus er 
opstanden. At slå korsets tegn minder dig derfor grundlæggende om, at Kristus er den dybe bevæggrund for 
alt, hvad Gud gør, jf. Kol 1,12-23.

Hvornår slå korsets tegn?
Ikke mindst i en tid, der er fattig på ritualer, kan det være en stor hjælp at slå korsets tegn. Ikke fordi det 
virker som ”trylleslag”, men fordi vi har brug for at have noget håndgribeligt at forholde os til i troens ver-
den. Det minder os om den åndelige virkelighed, tryghed og trøst, der ligger i at høre Kristus til. 
• Når du har sagt forsagelsen og trosbekendelsen (KU, side 12-19) er det oplagt at slå korsets tegn. Det er  
 også en markering i forhold til de onde magter, som du afsværger i forsagelsen. Den treenige Gud, som  
 du bekender dig til, beskytter dig mod disse magter.
• Når du siger afslutningsordene i Fadervor (KU, side 24) ”for dit er Riget og magten og æren!” er det   
 naturligt at slå korsets tegn.
• Før eller efter du har hørt eller læst Guds ord (KU, side 26) er det en mulighed at slå korsets tegn.   
 Dermed minder du dig selv om, at du tager imod ordet og bøjer dig for Guds tale til dig.
• Når du overværer en dåb (KU, side 28-31), ser du præsten slå korsets tegn for barnets ansigt og bryst  
 ”til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus”. Dine egne døbte børn kan  
 du på lignende måde slå korsets tegn over, fx når de ligger og sover. Du kan også lære dine børn, at de  
 selv kan slå korsets tegn, fx efter at de har bedt aftenbøn.
• Efter nadveren (KU, side 32-35) slår præsten korsets tegn, men det hindrer ikke, at du også selv kan   
 gøre det, fx når du rejser dig fra knæfaldet, inden du går bort fra alteret.
• Også ved skriftemålet (KU, side 36) er det en mulighed at slå korsets tegn. Hvis du har været til skrifte,  
 kan du efter tilsigelsen af syndernes forladelse slå korsets tegn. Hvis du har haft én til skrifte, kan du  
 slå korsets tegn for vedkommende, idet du tilsiger vedkommende syndernes forladelse i Faderens, Søn- 
 nens og Helligåndens navn.
• Bruger du morgen- og aftenbønnen (KU, side 38), så giver Luther direkte den anvisning at slå korsets   
tegn samtidig med, at du indleder med at sige: ”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.”
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