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Har du tenkt over alle symboler vi er 
omgitt av hele dagen ?
De dukker opp i  reklameindustrien, 
politiske tegn, grafi ske symboler, visse 
klesplagg eller andre ytre tegn, ritualer 
og symbolske handlinger.
Eksempler kan nevnes : Gifteringen, 
korset, nasjonalfl agget, trafi kksigna-
lenes
lysspill, rødt symboliseres fare, gult 
klart, grønt gå, eller kjør.
Sorte sørgeklær i begravelse, lysesta-
kene på et festlig dekket bord.

Kirka vår er også full av symboler. 
Alt fra ringing på søndager, til møte 
med døra inn til våpenhuset, handtaket, 
skriften bak døra, den røde fargen i 
rommet før du kommer inn i våpenhu-
set. Videre er døra inn til kirkerommet  
fylt med tegn.   

24. september var det temakveld i 
Gjerpen kirke, hvor Reidar Hvalvik, 
Professor i kirkehistorie ved Menig-
hetsfakultetet, fortalte om noen av de 
mange symboler vi fi nner i kirken. 
Han gikk blant annet gjennom de man-
ge ullike korsformene som vi fi nner 
på enden av kirkebenkene i Gjerpen 
kirke.  Her kommer et lite utdrag av 
betydningene:

PAVEKORS (Kors med to tverrkors 
over det vanlige):  Kirken, verden, 
himmelen.

FRANSK HERALDISK KORS (Kors 

med ett tverrkors over det vanlige): 
Korsfarerkors.

KONGETRONEN (med kors på top-
pen): Kristi seier over døden.

HAKEKORS eller SVASTIKA
(Gammelt tegn fra østen og vesten):
Lykkebringer  eller solkors.  

JERUSALEMKORS(Kors med fi re 
småkors inntil hovedkorset): Misjons- 
og evangeliseringskors. Spre budska-
pet til alle folk!

IHS: Tre bokstaver som kan bety fl ere 
ting. Vanligst: "Jesus er frelse" eller 
"Jesus menneskenes Frelser". 

"Når symbolene taler"
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             eller           (Alfa og omega, 
den første og siste bokstav i det greske 
alfabetet): Jeg er alfa og omega, den 
første og den siste.  

          (Chi og Rho, de to første boksta-
vene i ordet "Kristus" på gresk. Betyr 
det samme som "Messias" på hebraisk 
= "den salvede").     

KRISTUSKORS: Kors med P (gresk 
R) på toppen. Samme betydning som 
"XP".

KRISTUSKORS med ANKER under 
og P på toppen, samt alfa og omega på 
hver side: 
Kristus, jeg er den første og den siste. 

IH: ” Lovpris Jahve” Det gamle 
og nye testamente.  

Y: Y-kors er et seierssymbol, Guds 
gave til menneskene.

SIRKEL-KORS (Kors med sirkel 
i midten): Evighetsmerke eller 
innvielseskors.

STJERNEN: Symboliserer Betle-
hemsstjernen. Jul og åpenbaring.    

ANDREASKORS ( X ): På et slikt 
kors ble apostelen Andreas korfestet.

PETERSKORS (hvor korset står "opp 
ned"): Slik ble apostelen Peter kors-
festet.   

TAUKORS (T-kors eller Antonius-
kors): Nattverdsymbolet. 

HANKEKORS (T med oval o over): 
Egyptisk kors, ofte i Koptiske kirker. 
Henviser til evighetssyklusen eller 
gjenfødelsen.

KORSANKER (Kors med anker un-
der): Tro, håp, kjærlighet.

SIRKEL (O): Representerer evigheten. 
Gjerpen Kirke  er ellers fylt opp  med 
symboler i hele rommet. 

Kvelden ble avsluttet med Gregoriansk 
kveldsbønnesang fra Sauherad og Nes 
kantori, under sin dirigent  Henrik 
Ødegaard. Helt fantastisk fremført.
                             Bjørnar Gundersen
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