Táknmál í Biblíunni og Hávamálum
Biblían er safn bóka sem segja sögur. Opinberunarbækur biblíunnar eru að því leyti frábrugðnar öðrum sögum
hennar að þær segja frá atburðum sem gerast á tveimur
stöðum eða í tveimur víddum á sama tíma. Á vissan hátt
má því segja að opinberun sé samtímaviðburður sem
gefur okkur leyndardómsfulla sýn inn í hið ókomna.
Mál og framsetning opinberunarrita er þrungið trúarlegum táknum og dulrúnum. Sýnir og viðburðir eru
tjáðir með tölum, litum, dýrum, líkamshlutum mannsins og dauðlegum hlutum úr samtímanum. Oftast eru
táknin tvíræð, þau eiga sér vissulega hliðstæðu í daglega
lífinu en beina sjónum að æðri veruleika og dýpri
sannleika. Völuspá og opinberunarbækur biblíunnar
eru að þessu leyti svipaður boðskapur. Frásagnirnar
eiga sér í báðum tilfellum stað og stund en gefa innsýn í
ókomna atburði og bregða upp fyrir okkur leiftursýn inn
í ókominn tíma.
Að segja sögu er kennsluaðferð sem líklega er jafngömul
mannkyninu sjálfu. Í slíkum frásögnum hentar vel að
nota tákn til þess að tjá þær þverstæður lífsins sem rökfræðileg útlistun ræður ekki eins vel við. Táknin byggja
oftast á ævafornum stefjum úr sagnasjóði kynslóðanna
en einnig eru þau sístæð. Þau vísa yfirleitt til þekktra
hluta úr samtímanum hverju sinni en vísa einnig til
tilfinningagildis hlutanna líkt og í ljóðum.
Táknmál er þannig andlegt mál sem er óháð takmörkunum orða. Það höfðar til tilfinninga mannsins jafnt
sem skynsemi og hentar vel til tilbeiðslu og trúariðkana.
Táknin eru sýnileg en tjá einnig innri veruleika.

Kirkjan hefur í tímanna rás þróað með sér ótal tákn
bæði við helgihald og til þess að túlka boðskap kristninnar en mörg þeirra eru mönnum ólæsileg í dag og
heyra til öðrum tíma. Þeim gæti þurft að gefa nýtt viðmið úr samtímanum til þess að boðskapur kristninnar
og innihald helgihaldsins komist til skila, en einnig
mætti hugsa sér að endurlífga merkingu þeirra með
kynningu á trúarlegum táknum og því sem þau standa
fyrir.
Önnur tákn eru nokkurs konar grunntákn sem flest trúarbrögð eiga sér sameinginlega og geta höfðað til þess
sammannlega í okkur öllum. Á undanförnum árum hefur verið vaxandi skilningur á því að nauðsynlegt sé að
virkja sem flest skilningarvit við helgihaldið í kirkjum
landsins til þess að tjáning trúarinnar fái notið sín betur. Að mörgu leyti er æskilegt að nota þá táknmál sem
höfðar til samtímans en að hinu leytinu er nauðsynlegt
að huga að þeim dýrmæta arfi sem við eigum og nota
það sem þar er sístæður sannleikur.

Rúnaletrið efst á myndinni er grátt á litinn og lítur því
út fyrir að vera að leysast upp. Einnig eru jaðrar
myndarinnar hafðir gul-gráir á litinn sem er litur
eyðimerkurinnar þar sem engin gróður þrífst. Í miðju
myndarinnar rís aftur á móti hin nýja sköpun upp á
yfirborðið og rauði liturinn táknar upprisuna, rautt er
litur andans, kærleikans og eldsins. Nýi heimurinn er
grænn og gróskufullur en græni liturinn táknar vöxt og
þroska og er einnig litur vonarinnar. Völvan sér nýja
heiminn rísa úr ægi og það táknar Gerður með mynd af
fiskum á bláum grunni. Fiskurinn er líka elsta
trúarjátning kirkjunnar. Fiskur á grísku ichþys en
kristnir menn sáu stafina í því orði sem upphafsstafi
orðanna: Jesús Kristur Guðs sonur, frelsari. Ofsóknir á
hendur frumkirkjunni urðu til þess að kristnir menn
þurftu að vera í felum. Að rissa fisk í sandinn, eða í
rykuga borðplötu gat bara verið fikt eða krot, en þeim
sem skildi táknið var þetta játning, þarna var kristin
manneskja á ferð.

Tíminn er mikilvægt tákn í trúarlegum skilningi. Í
heiðni tók guðsdýrkun mið af hringrás lífsins í náttúrunni. Völvan í Völuspá eygir jafnt það sem þegar hefur
átt sér stað og hitt sem síðar verður, spáin fjallar bæði
um fortíð og framtíð en frásögnin er óbundin við stað
eða stund.
Í biblíulegum skilningi er allur tími helgaður Guði.
Í upphafi skapaði Guð himin og jörð og Hann mun sjálfur mæta okkur við enda tímanna. Biblíulegur tími tekur
þannig ekki mið af hringrás lífsins, heldur er hann séður
sem bein lína sem á sér upphaf og endi.

Í sýn Völvunnar flýgur örn yfir hinni iðjagrænu jörð
sem rís úr ægi, en í kristnum skilningi táknar örninn
Krist og örn sem heldur á fiski í klóm sér táknar Krist
sem lyftir þeim sem trúa úr skírnarlauginni til himins.
Haninn galar við dagrenningu hins nýja tíma en
guðspjöllin tala um árvekni og að fólk skuli ávallt vera
viðbúið endalokunum. „Vakið, því þér vitið eigi hvaða
dag Drottinn yðar kemur“. (Mt. 24:42)

Jörð úr ægi
Táknmál í kirkjunni
Í trúarbrögðum eru tákn notuð til að tjá hinn dýpsta
sannleika hlutanna, eða til þess að tala um þá hluti sem
verða ekki tjáðir á annan hátt en með samlíkingum.
Slíkt táknmál er sammannlegt. Það er ekki bundið
kristni né kristinni kirkju en kirkjan hefur aftur á móti
um aldir tekið táknmálið í þjónustu sína og gert gömul
tákn að sínum með því að gefa þeim nýtt innihald og
merkingu í ljósi vitnisburðarins um að Guð gerðist
maður í Jesú Kristi. Hann er mynd hins ósýnilega Guðs.
Kirkjan er gömul stofnun og hún á sér dýrmætan sjóð af
táknum sem hún að hluta til tók í arf frá heiðni og frá
gyðingdómi, en einnig var Jesú sjálfur meistari í notkun
myndmáls. Dæmisögur Jesú eru í sjálfu sér táknmál.
Þær eru til þess gerðar að setja mikla leyndardóma í
myndrænan búning, áheyrendum til einföldunar og til
þess að beina huganum á æðra svið og dýpka skilning.

Við kristnir menn miðum tímatal okkar við fæðingu
Krists og horfum fram á veginn til þess tíma er Hann
kemur aftur. Eða eins og segir í guðspjallinu „Mannsonurinn mun koma aftur í dýrð föður síns með englum
sínum, og þá mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni
hans.“ (Mt.16:27)
Tölur og talnaspeki er túlkunarmáti allra trúarbragða og
er kristnin þar engin undantekning. Opinberunarbók
Jóhannesar notar mikið talnaspeki og leggur sérstaka
áherslu á helgi tölunnar sjö. Lífsbók lambsins er innsigluð sjö innsiglum sem Kristur einn getur upp lokið. Við
túlkun sína á upprisu nýs tíma við endurkomu Krists
notar Gerður Guðmundsdóttir myndlistarkona vers úr
Völuspá þar sem völvan „Sér upp koma öðru sinni jörð
úr ægi.“ Hún vísar til opinberunar Völvunnar við að tjá
endurkomu Krists við lok tímans. Á fyrri myndinni er
gamli tími heiðninnar að líða undir lok og ný sköpun
Guðs er að rísa.

Lífsbók lambsins
Myndirnar eru hvor fyrir sig í sjö hlutum og vill Gerður
með því minna á mikilvægi þeirrar tölu í Opinberunarbók Jóhannesar þar sem innsiglin eru sjö á Lífsbók
lambsins. Talan sjö hefur að öðru leyti ótal aðrar tilvísanir í biblíuna svo sem að sköpun heimsins varð á sjö
dögum, en við miðum síðan sjö daga vikunnar við
sköpunarsöguna. Mynd drekans er til staðar á báðum
myndunum og táknar baráttu góðs og ills. Sú barátta
heldur áfram svo lengi sem heimur stendur. Gerður
hefur valið að tala um nýtt upphaf tímans, nýja sköpun
Guðs á táknmáli kirkjunnar með tilvísun í gamlan arf
heiðninnar þar sem jörðin rís öðru sinni úr ægi eftir
ragnarrök.
Seinna verkið táknar nýjan tíma og nýjan sið. Í stað
rúnanna á fyrri myndinni sem vísa í heiðinn tíma eru
komnir grísku stafirnir alfa og omega. Alfa er fyrsti
stafur gríska stafrófsins og omega sá síðasti. Þeir standa
fyrir upphaf og endi tímans í kristnum skilningi. „Ég er
Alfa og Ómega, segir Drottinn Guð, hann sem er og var
og kemur, hinn alvaldi“. (Opb. 1:8)

Úr Opinberunarbók Jóhannesar
Ég er Alfa og Ómega, hinn fyrsti
og hinn síðasti, upphafið og endirinn.
Og allir sem á jörðinni búa,
munu tilbiðja það dýrið,
hver og einn sá, er eigi á nafn
sitt ritað í lífsbók lambsins er slátrað
var frá grundvöllun veraldar.

Jörð úr ægi

Stafirnir eru málaðir með gylltu letri sem er litur varanleikans, þess sem varir allt til enda. Vínviðurinn sem þeir
umlykja er tákn Jesú, eða eins og segir í Jóhannesarguðspjalli; „Ég er hin sanni vínviður og faðir minn er
vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ekki ber ávöxt,
sníður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar
hann, svo hún beri nýjan ávöxt.“ (Jóh.15:1)
Græni liturinn í umgjörð myndarinnar er ráðandi og
vísar til nýrra tækifæra til grósku og þroska í nýjum
heimi þar sem gylltur gróðurinn er tákn hins eilífa
sannleika. Lambið fyrir miðju myndarinnar er tákn fyrir
Jesú Krist. Lambið var frá fyrstu tíð tákn sonar Guðs. Í
Jóhannesar-guðspjalli segir frá því þegar Jóhannes
skírari sér Jesú koma til sín niður að ánni Jórdan segir
hann; „Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins“.
(Jóh.1:29)
Á mynd Gerðar er lambið sært en stendur þrátt fyrir það
upprétt og horfir sigri hrósandi um öxl. Lambið er Jesú
Kristur sem er aftur mynd hins ósýnilega Guðs. Hann
var særður fyrir okkar syndir en sigraði dauðann og reis
aftur upp til lífsins, hér er það Hann sem horfir um öxl
og hvetur okkur til þess að fylgja sér eftir.
Við vitum eigi hvaða dag Drottinn kemur en við horfum
vongóð fram á veginn. Við vitum heldur ekki með hvaða
hætti það verður og Opinberunarbók Jóhannesar gefur
okkur aðeins leiftursýnir inn í komandi tíma sem við
verðum síðan að túlka hver og einn eftir bestu getu, við
vitum þó að tryggt er að treysta Drottni því hann mun
vel fyrir sjá.

Sér hún upp koma
öðru sinni
jörð úr ægi
iðjagræna.
Falla fossar,
flýgur örn yfir,
sá er á fjalli
fiska veiðir
Völuspá)
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