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SÍÐUR 4–5

„Orð Biblíunnar eru haldreipi“
Agnes M. Sigurðardóttir er fyrsta kona vígð
biskup Íslands og jafnframt fyrst kvenna
forseti Hins íslenska biblíufélags.

SÍÐur 6–8

„Málefni Biblíunnar er sístætt
verkefni“
Karl Sigurbjörnsson biskup lítur um öxl,
rifjar upp gömul kynni og það sem hæst bar
í Biblíufélaginu í hans forsetatíð.

SÍÐa 9

Sá getur allt sem trúir
Séra Bryndís Valbjarnardóttir minnir á að
Biblían er óþrjótandi uppspretta og bendir
á ritningarvers sem dæmi um örugga leiðsögn
í daglegu lífi.

SÍÐur 10–11

Biblían og bókasafnið
Kári Bjarnason, forstöðumaður Bókasafns
Vestmannaeyja, stiklar á stóru um sögu
biblíuþýðinga og víkur að fáeinum Biblíum
í fórum bókasafnsins.

SÍÐUR 12–13

Viðburðir Biblíunnar og vísindin
Jack Penman segir frá viðleitni vísindamanna til að nýta nýjustu tækniþekkingu
til skýringa á sögufrægum atburðum í
Biblíunni.

SÍÐUR 14–15

Saltarinn sem bók
Gunnlaugur A. Jónsson prófessor fjallar
um áhugaverðar breytingar á rannsóknum
biblíufræðinga á Davíðssálmum undanfarin ár.
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Frú Agnes M.
Sigurðardóttir var vígð
biskup á Jónsmessu á
liðnu sumri og tók hún
við embætti biskups
Íslands þann 1. júlí
2012. Um leið varð hún
forseti Hins íslenska
biblíufélags. Hún er
fyrsta konan sem er
vígð biskup Íslands og
jafnframt fyrst kvenna
forseti Biblíufélagsins.

„Orð Biblíunnar
eru haldreipi“
Biblían hefur allt frá útkomu
Guðbrandsbiblíu 1584 haft
mikil áhrif í þjóðlífi okkar.
Hvaða augum lítur þú hlutverk Hins íslenska biblíufélags
í þágu íslensku þjóðarinnar
nú?
„Biblíufélagið var stofnað
í þeim tilgangi að vinna að
þýðingu, útgáfu, útbreiðslu
og notkun Biblíunnar, eins og
segir í lögum félagsins. Þetta er
verðugt verkefni enn þann dag
í dag, því Orð Guðs hefur haft
áhrif á mótun þjóðfélagsins og
þau gildi sem þar koma fram

eru þau gildi sem þjóðin hefur
sammælst um,“ segir Agnes.
Getur Biblían og boðskapur
hennar orðið fólki til gagns og
styrktar í erfiðleikunum eftir
efnahagshrunið?
„Já, Biblían og boðskapur
hennar gagnast í öllum
aðstæðum lífsins, ekki hvað síst
þegar erfiðleikar steðja að eða
þegar óvissa ríkir um afkomu
og framtíð. Trúin á það að við
séum ekki ein í striti lífsins
gefur mikinn styrk og fullvissu
um að allt muni fara vel, þó á

móti blási. Orð Biblíunnar eru
haldreipi þegar lífsbáturinn
strandar eða steytir á skeri. Til
dæmis það sem segir í Orðskviðunum (3.5): „Treystu
Drottni af öllu hjarta en reiddu
þig ekki á eigið hyggjuvit.“
Hvernig finnst þér að fólk eigi
að nálgast Biblíuna og efni
hennar — og hvernig getur
Biblíufélagið best sinnt sínu
hlutverki að gera hina helgu
bók aðgengilega sem flestum?
„Það eru sennilega fæstir sem
taka sér Biblíuna í hönd og
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byrja að lesa hana frá fyrstu
síðu til hinnar síðustu. Enda
er Biblían ekki ein bók, heldur
margar,“ segir Agnes. „Það er
góð leið til að lesa Biblíuna
að fara eftir Biblíulestrarskrá Biblíufélagsins og lesa á
hverjum degi tiltekinn texta.
Það er líka gott að byrja á að
lesa Markúsarguðspjall sem
er stysta guðspjallið og einnig
það elsta. Biblíufélagið getur
hjálpað fólki að kynna sér efni
Biblíunnar með því að gefa
út einstök rit hennar, með
því að gefa út þematengd
kver, þar sem til dæmis textar
um kærleikann eða önnur
hugtök eru settir á blað.
Einnig má hugsa sér að gera
heimasíðuna (www.biblian.is)
aðgengilegri fyrir almenning
með fleiri efnisþáttum og góðu
leitarkerfi, sem er reyndar á
núverandi síðu. Þar mætti líka
hafa aðgengilegt efni, texta og
myndefni fyrir börn, en slíkt hef
ég séð á þýskri barnasíðu þar
sem eru ýmsir leikir og þrautir.“

Það væri einnig frábært ef félagsfólki
fjölgaði, því þannig getur félagið betur
sinnt því starfi sínu að vinna að þýðingu,
útgáfu, útbreiðslu og notkun Biblíunnar.
velta fyrir sér hlutunum. Það
er óhætt að gera þeim efni
Biblíunnar aðgengilegt á þeim
miðli sem þau nota mest.“
Hvers virði er Hið íslenska
biblíufélag kirkju og kristni
á Íslandi í dag? Er hægt að
tengja betur starf félagsins og
það starf sem kristnir söfnuðir
og trúfélög rækja, þannig að
kristnin á Íslandi eflist og
dafni?
„Biblíufélagið sér til þess að við
höfum alltaf nýjustu þýðingu
og útgáfu Biblíunnar sem völ er
á. Biblían er grundvöllur þess
Orðs sem við boðum í kirkjunni
og trúum á í lífinu. Þó Orðið
breytist ekki þá breytist tungumálið og tíðarandinn. Þess
vegna verður rannsóknarstarf
alltaf að fara fram á Biblíunni
og það þarf að finna þau orð

sem skiljast hverri samtíð. Það
er verðugt verkefni Biblíufélagsins á hverri tíð. Árlega er
tekinn frá einn sunnudagur, 2.
sunnudagur í níuvikna föstu,
og Biblíunni haldið á lofti og
minnt á mikilvægi hennar
fyrir kristnina í landinu. Það
mætti nota biblíudaginn betur
til að minna á Biblíuna og
gildi hennar fyrir líf okkar.“
Nú líður senn að 200 ára
afmæli þessa elsta starfandi
félags á Íslandi. Hvers óskar
þú, fyrir hönd félagsins, á
þeim tímamótum? Áttu þér
draum eða framtíðarsýn um
starf Hins íslenska biblíufélags
á komandi árum?
„Á 200 ára afmælinu árið 2015
gefst tækifæri til að þakka fyrir
það að eiga Biblíuna á okkar
tungumáli. Það gefst einnig
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tækifæri til að þakka öllum
þeim sem hafa komið að starfi
félagsins í gegnum tíðina.
Þá gefst dýrmætt tækifæri til
að minna á Biblíuna, boðskap hennar, áhrif hennar á
tungumál okkar og íslenskt
samfélag. Það væri ekki lakara
ef félaginu tækist að sýna fram
á þessi áhrif sem koma fram í
listum, tónlist, myndlist, leiklist og fleiri listgreinum. Og
einnig með því að hvetja til
rannsóknar á þeim arfi. Það
væri einnig frábært ef félagsfólki fjölgaði, því þannig getur
félagið betur sinnt því starfi
sínu að vinna að þýðingu, útgáfu, útbreiðslu og notkun
Biblíunnar. En fyrst og síðast
er það bæn mín að Íslendingar
fái áfram að eiga, lesa og
nota þá bók sem hefur fylgt
þjóðinni frá 1540 þegar fyrsta
útgáfa Nýja testamentisins
kom út á íslensku.“ ◾

Agnes M. Sigurðardóttir, biskup
Íslands, tekur við lyklum að Dómkirkjunni og Biskupsstofu úr hendi
Karls Sigurbjörnsonar, forvera síns á
biskupsstóli. Lyklarnir voru afhentir
við lok Prestastefnu 2012.

© kristinn ingvarsson

Hvað getur félagið gert til
þess að ná betur til ungu kynslóðarinnar?
„Til að ná til fólks yfirleitt
verður efnið að höfða til viðkomandi. Við getum spurt
okkur hvað höfði til ungu
kynslóðarinnar? Barnaefnið
stendur fyrir sínu, en til að
gera efni aðgengilegt fyrir
unglinga verður að nálgast
þá á þeirra forsendum og í
þeirra heimi. Unglingar eru
tölvutengdir, horfa á myndir
þar, vinna þar þrautir og lesa
texta. Besta leiðin er sennilega
að gera efnið aðgengilegt á
snjallsímum og spjaldtölvum.
Unglingar hugsa mikið og
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„Málefni Biblíunnar
er sístætt verkefni“
Karl Sigurbjörnsson var biskup Íslands og forseti Hins íslenska
biblíufélags frá 1998 til 2012. Karl kynntist ungur Biblíufélaginu.
Hann lítur um öxl, rifjar upp gömul kynni og það sem hæst bar
í félaginu í hans forsetatíð.

F

yrstu minningar Karls Sigurbjörnssonar af Hinu íslenska biblíufélagi eru
meira en hálfrar aldar gamlar. Þá var
verið að undirbúa hátíðarhöld í tilefni
af 150 ára afmæli félagsins þann 10. júlí 1963.
„Þá urðu mikil tímamót því afmælið var notað
markvisst til þess að endurvekja félagið, marka
því stefnu og raunverulega blása í það nýju lífi.
Hermann Þorsteinsson, síðar framkvæmdastjóri
félagsins, kom þá inn í stjórnina og Ólafur Ólafsson kristniboði varð erindreki félagsins. Ólafur tók
sér fyrir hendur að uppfæra félagaskrá félagsins.
Við bræðurnir, ég og Einar og sennilega Björn
líka, vorum fengnir til að bera út bréf til félagsmanna. Við hjóluðum um bæinn til að finna þetta
fólk. Það var mikið ævintýri. Við komumst að raun
um að mjög margir félagsmanna voru horfnir úr
þessum heimi. Meira að segja voru sum heimilisföngin ekki lengur til, bæði götur horfnar og
húsin. Ég man eftir götu suður í Skerjafirði sem
hafði lent undir flugvellinum á stríðsárunum. Það
þýddi ekki að gá að félaganum þar,“ sagði Karl.
Ráðinn starfsmaður Biblíufélagsins um 1970
Biblíufélagið fékk aðstöðu í Hallgrímskirkju, Guðbrandsstofu, þar sem var afgreiðsla félagsins og
skrifstofa. Karl sagði að á þessum árum hafi það
verið kappsmál félagsins að taka útgáfu íslensku
Biblíunnar í eigin hendur en hún hafði verið í
höndum Breska og erlenda biblíufélagsins. Það
gekk fremur illa en hafðist þó. Karl, þá ungur
stúdent, var ráðinn starfsmaður Biblíufélagsins í
kringum árið 1970. Þá var Ólafur Ólafsson að hætta
sem erindreki. Verkefni Karls var að sitja 1–2 tíma

á dag í Guðbrandsstofu, afgreiða bókapantanir
bóksala, innheimta reikninga, félagsgjöld o.fl.
„Tómthúsmaður“ í Guðbrandsstofu
„Það var mjög erfitt að afgreiða Biblíupantanir
því það voru eiginlega engar bækur til. Það
var nánast Biblíuþurrð. Einn bóksalinn kallaði
mig „tómthúsmann Biblíufélagsins“ því það
væri tómt hús hjá félaginu,“ sagði Karl. „Maður
kynntist ekki einungis bóksölunum heldur
mörgum félagsmönnum Biblíufélagsins. Eldra
fólk vildi koma í eigin persónu og borga árgjaldið. Ég man einnig eftir sölumönnum
úr hópi hvítasunnumanna, aðventista og úr
Sjónarhæðarsöfnuðinum sem fengu Biblíur
til að selja í umboðssölu út um landið.“
Farið var að prenta Biblíuna hér á landi
á 8. áratug síðustu aldar og þá rættist úr
Biblíuskortinum. Byrjað var að undirbúa nýja útgáfu Biblíunnar sem kom út 1981. Samstofna
guðspjöllin voru gefin út í nýrri þýðingu í svonefndum Biblíuritum. Þau voru kiljur með guðspjöllunum og teikningum eftir svissneska
listakonu. Karl var vígður prestur til Vestmannaeyjaprestakalls þann 4. febrúar 1973. Hann
sagði að sér hefði þótt vera mikill fengur að
Biblíuritunum og notað þau fyrir fermingarbörnin.
„Það voru mikil tímamót þegar útgáfan 1981
kom,“ sagði Karl. „Í henni var ný þýðing á guðspjöllunum og endurskoðun ekki síst á bréfunum.
Það var til mikilla bóta,“ sagði Karl. Hann var
kjörinn prestur í Hallgrímssókn í desember
1974. Sem prestur í Hallgrímskirkju var hann í
miklu sambandi við Guðbrandsstofu og þá sem
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þar störfuðu. Þau voru m.a. séra Magnús Guðjónsson, Anna Sigurkarlsdóttir og Ástráður
Sigursteindórsson. „Maður var alltaf nálægt
Biblíufélaginu og mér þótti vænt um að njóta
sambýlis við félagið í Hallgrímskirkju.“
Ánægjulegt og krefjandi starf
Karl var vígður biskup Íslands 23. nóvember 1997
og tók hann við embætti í ársbyrjun 1998. Um
leið varð hann forseti Hins íslenska biblíufélags,
samkvæmt lögum félagsins. Hann segir að það
hafi verið „bónus“ sem fylgdi biskupsembættinu.
En hvernig var að sitja í stjórn félagsins?
„Mér finnst það hafa verið ákaflega ánægjulegt
að starfa í stjórn Biblíufélagsins með því góða
fólki sem þar hafði valist til starfa. En vissulega
var starfið krefjandi. Félagið var með stórt og

mikilvægt verkefni í fanginu sem var ný þýðing
Biblíunnar. Sú stefna var mörkuð fljótlega eftir útgáfu Biblíunnar 1981 að stefna að nýrri þýðingu
og útgáfu Biblíunnar í tilefni aldamótanna
og 1000 ára afmælis kristnitökunnar.
Fljótlega eftir að ég tók við var orðið
nokkuð ljóst að það gat ekki orðið.
Verkið var langt á eftir áætlun. Stjórnin
ákvað að flýta því sem kostur væri.“
Karl sagði að stjórn félagsins hefði ákveðið að
láta þýða Nýja testamentið á ný í stað þess að
nota textann úr 1981 útgáfunni. Ein tímamótin
sem voru með útgáfunni 2007 voru að aprókrýfu
bækurnar komu aftur inn í íslensku Biblíuna. Sú
stefna hafði verið mörkuð fyrir útgáfuna 1981 að
hafa þær með í henni. Þegar til átti að taka reyndist
þýðing frá því á 4. áratug 20. aldar þurfa gagngerrar

▶
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„Mér finnst það hafa verið
ákaflega ánægjulegt að
starfa í stjórn Biblíufélagsins með því góða
fólki sem þar hafði valist
til starfa. En vissulega var
starfið krefjandi,“ segir
Karl, sem heldur hér á
Reykjavíkurbiblíu frá 1859.
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endurskoðunar við. Séra Árna Bergi Sigurbjörnssyni heitnum var falið að þýða
bækurnar á ný. Þetta var í fyrsta sinn frá
1859 að þær voru með í íslenskri Biblíu.
Karl sagði að stjórn Biblíufélagsins,
sem ábyrgðarmanni útgáfunnar,
hefði verið vandi á höndum að taka
ákvarðanir um endanlega gerð textans.
„Það voru ótal álitamál og togstreita
milli þeirra sem vildu fara hægt í sakirnar
af virðingu við textann, söguna og hefðina
og svo hinna sem vildu fara „alla leið“ í
róttækri endurskoðun. Atriði eins og hvort
ætti að nota hina fornu fleirtölu, vér og þér,
var álitamál og talsvert vandasamt að leysa
úr. Við í stjórninni fundum öll til ábyrgðar
okkar. Við vorum með texta sem skiptir
svo ótrúlega marga í okkar landi svo miklu
máli og kemur svo víða við sögu. Stjórnin
tók ákvörðun um að fara bil beggja með
gömlu fleirtöluna og tvítöluna. Einnig voru
teknar ákvarðanir eins og um að nota mál
beggja kynja og margt slíkt sem við vissum
alltaf að myndi orka mjög tvímælis.“
Öðrum falin útgáfa Biblíunnar
Stjórn Biblíufélagsins ákvað að fela
öðrum aðila útgáfu Biblíunnar 2007,
sú ákvörðun var erfið og orkaði
einnig tvímælis að sögn Karls.
„Rökin fyrir því voru að öflug bókaútgáfa
ætti auðveldara með að auglýsa, dreifa og
standa að útgáfunni og dreifingunni með
allra besta hætti í samræmi við nútíma
kröfur. Þetta litla félag, Biblíufélagið,
hefði svo litla burði til þess,“ sagði Karl.
Eftir talsverða yfirlegu og athugun var
ákveðið að fela JPV að gefa bókina út.
Karl sagði að það hefði verið mikil
gleði- og hátíðarstund þegar nýja útgáfan,
Biblía 21. aldar eins og hún var kölluð,
leit dagsins ljós 19. október 2007. Fyrsta
eintakið var afhent forseta Íslands í
Dómkirkjunni við hátíðlega athöfn og
var bókinni umsvifalaust dreift til allra
kirkna og safnaða og eins í bókabúðir.
„Ég tel að þetta verk hafi í öllum
aðalatriðum tekist ákaflega vel,“ sagði Karl.

© Myndir: guðni einarsson

„Hið íslenska biblíufélag er samkirkjulegt
og það tel ég vera mikinn styrk. Ég vona
og treysti því að sá grundvöllur, sem hinir
almennu félagar og hinir ótrúlega trúföstu
styrktarmenn eru, eflist og styrkist þannig
að félagið geti minnst 200 ára afmælisins
árið 2015 með endurnýjuðum þrótti.“

„Það er vafamál að nokkru sinni áður hafi
komið út fallegri útgáfa af Biblíunni á íslensku. Það voru vissulega vonbrigði hve
harða og óvægna gagnrýni þessi útgáfa og
þýðingin fékk. Það er að vísu ekki einsdæmi. Þannig hefur það alltaf verið í hvert
einasta skipti sem ný útgáfa af Biblíunni
hefur komið út hvort heldur hérlendis eða
erlendis. Margir sem harðast gagnrýndu
þýðinguna höfðu reyndar ekki lesið hana
og jafnvel heitið því að gera það aldrei! Þó
að það hafi verið harkalega deilt á útgáfuna
þá finnst mér samt að henni hafi verið
vel tekið. Ég hef fundið að það er mjög
almenn sátt um hana úti í söfnuðunum.“
Sístætt verkefni á breyttum tímum
Hrunið lék eignasafn Biblíufélagsins
mjög grátt og við tók mjög erfitt tímabil í
rekstrinum. Auk félagsgjalda hafði félagið
haft tekjur af útgáfunni í gegnum árin
og opinberum styrkjum sem tengdust
þýðingarstarfinu. Útgáfan var ekki lengur á
hendi félagsins og sölutölur ekki í samræmi
við væntingar, tekjur af eignum félagsins
drógust líka verulega saman. Félagið varð
að draga verulega saman seglin og segja
upp starfsmanni sínum. Karl sagði að
það hefði verið mjög þungbær ákvörðun.
Síðustu misserin má segja að félagið hafi
verið rekið með lágmarksstarfsemi.
„Það er eitt einkenni Hins íslenska
biblíufélags sem mér þykir afar vænt
um og í því greinir það sig frá systurfélögum sínum í nágrannalöndum. Það er
að þetta er almenningsfélag. Ég hef litið

á félagsmenn Biblíufélagsins og stóran
hóp styrktarmanna þess sem gríðarmikla
auðlind fyrir biblíustarfið. Annars staðar
eru biblíufélög gjarnan rekin eins og sjálfseignarstofnanir eða þau eru borin uppi
af kirkjunum. Hið íslenska biblíufélag
er samkirkjulegt og það tel ég vera
mikinn styrk. Ég vona og treysti því að sá
grundvöllur, sem hinir almennu félagar
og hinir ótrúlega trúföstu styrktarmenn
eru, eflist og styrkist þannig að félagið
geti minnst 200 ára afmælisins árið 2015
með endurnýjuðum þrótti,“ sagði Karl.
Málefni Biblíunnar er sístætt verkefni. Markmið Biblíufélagsins er að Heilög
ritning sé ætíð til á íslenskri tungu og á viðráðanlegu verði. Karl sagði að þetta verkefni fari ekki frá okkur. Það sé nokkuð sem
kirkjurnar og hin kristnu trúarsamfélög í
landinu þurfi að vera vakandi fyrir. Það á
að vera hjartans mál allra kristinna manna.
Vaxandi kynslóðir hafa aðra afstöðu
til bókarinnar en eldri kynslóðirnar. Æ
algengara er að lesendur nálgist texta
í gegnum hljóðbækur eða rafbækur.
„Þetta er að mínu mati einhver mesta
áskorunin fyrir Hið íslenska biblíufélag
núna. Þetta er hin nýja bylting sem á
sér enga hliðstæðu síðan Gutenberg
fann upp lausstafaletrið. Hið íslenska
biblíufélag og kristna trúarsamfélag verða
að horfast í augu við þetta hvað varðar
dreifingu Guðs orðs,“ sagði Karl. ◾
Viðtal: Guðni Einarsson
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rá því í árdaga hefur
manneskjan fundið í
Guði rótfestu og samhengi í tilverunni —
og þessa getum við enn í dag
notið. Það er innbyggð í okkur
manneskjurnar þörf til að útskýra hvernig hlutirnir eru með
tilvísun til einhvers sem er utan
eða handan alls, en engu að síður
tengt hinum sýnilega heimi.
Jafnvel þótt við teldum
okkur lítt eða ekki trúuð, þá er
óumdeilanlegt að við lifum í
vestrænni menningu sem hefur
mótast af kristni öðru fremur í
margar aldir. Hvert sem við lítum
finnum við áhrif kristninnar
í okkar íslenska þjóðararfi.
Biblíuleg gildi, tákn og trúarstef.
Nærandi ritningarvers
Mér er sönn ánægja að deila með
ykkur ritningarversum sem mér
og vinkonum mínum finnast
nærandi í margskonar aðstæðum
sem koma upp, gleði, erfiðleikum og sorg; vers sem eru ætíð
til huggunar og uppbyggingar.
Þessi misserin þykir mörgum
lífsbaráttan á Íslandi erfið og Guð
vera fjarlægur. Þá er ekki bágt að
geta hugleitt versið í 5Mós 31.8:
„Drottinn fer sjálfur fyrir þér,
hann verður með þér. Hann mun
hvorki sleppa af þér hendinni
né yfirgefa þig. Óttastu ekki og
láttu ekki hugfallast.“ Orðin í Jós
1.9 eru líka sterk til uppörvunar:
„Hef ég ekki boðið þér að vera
djarfur og hughraustur? Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast
því að Drottinn, Guð þinn, er
með þér hvert sem þú ferð.“
Finnist þér Guð fjarlægur
er hægt um vik að nálægjast
hann með því að fletta upp
Jes 59.1: „Sjá, hönd Drottins er
eigi svo stutt að hann geti ekki
hjálpað og eyra hans ekki svo
dauft að hann heyri ekki.“
Þau sem þrá að sjá og vera
nálægt Guði minni ég einnig á
Matt 5.8: „Sælir eru hjartahreinir
því að þeir munu Guð sjá.“
Með því að endurtaka þessi
orð oft verða þau að bæn sem
leiðbeinir okkur til að sættast
við lífið og tilveruna. Vekja
með okkur von um að það sem
miður hefur farið í hjartalagi

Sá getur allt
sem trúir
Biblían er óþrjótandi uppspretta,
örugg leiðsögn í daglegu lífi, segir
séra Bryndís Valbjarnardóttir

manns sjálfs eða annarra
hreinsist. Eins er Slm 51.12 falleg
bæn, sama ákall: „Skapa í mér
hreint hjarta, ó Guð, og veit
mér nýjan, stöðugan anda.“
Biblían hefur haft mótandi
áhrif til góðs á þróun réttarkerfis
okkar, siðferði og réttlætiskennd,
mannréttindi og menningu.
Í rauninni má segja að Fjallræðan, Matt 5–7, sé frá upphafi til enda handbók okkur til
leiðsagnar í hversdagslífinu,
svo við getum gengið fram í
trausti til Guðs og styrkt stöðu
okkar sjálfra og annarra.
Gullna reglan svokallaða í Matt
7.12 er sennilega dýpst greipt í
vitund okkar: „Allt sem þér viljið
að aðrir menn geri yður, það
skuluð þér og þeim gera.“ Þessi
orð hljóma oft í eyrum, þegar við
glímum við okkur sjálf, mannleg
samskipti og siðferðilegar
spurningar sem við stöndum
frammi fyrir. Betra leiðarljós
er tæpast hægt að hugsa sér.
Biblían bendir okkur líka á að
verja hina kúguðu,sbr. Jes 1.16–
17: „Þvoið yður! Hreinsið yður!
… [L]ærið að gera gott, leitið
réttarins, hjálpið hinum kúgaða.
Rekið réttar munaðarleysingjans.
Verjið mál ekkjunnar.“ Þegar
við biðjum þess að mega vera
verkfæri Guðs, segja frá Jesú
og hughreysta fólk, þá kemur
versið í Jes 61.1 upp í hugann:
„Andi Drottins er yfir mér því
að Drottinn hefur smurt mig.
Hann hefur sent mig til að flytja
fátækum gleðilegan boðskap, til
að græða þá sem hafa sundurmarin hjörtu, boða föngum
lausn og fjötruðum frelsi.“
Biblían er óendanleg uppspretta visku og speki. Fólk les
sjaldnast Biblíuna eins og það

les bækur yfirleitt. Heldur íhugar
orðin, staldrar við ákveðinn texta
sem höfðar til þess á sérstakan
hátt eftir ríkjandi aðstæðum og
hvílir um stund í versinu. Með
því að gefa okkur tíma og ró til
að lesa Biblíuna, lærum við svo
margt sem getur verið okkur
til góðs. Í Okv 15.1 eru hversdagsleg ráð frá Guði til okkar:
„Mildilegt svar stöðvar bræði en
fúkyrði vekja reiði.“ Á daglegu
máli getum við sagt: Haltu þér
í skefjum, það margborgar sig.
Í þessu samhengi er gaman
að rifja upp vísu sem Steinunn
Guðmundsdóttir, eitt sinn
húsfreyja í Dölunum, orti.
Fann ég eigi orðin þá
er ég segja vildi.
Var þó fegin eftir á
að ég þegja skyldi.

Veðrabrigði lífsins
Veðrið er eins og lífið, það getur
breyst á augabragði. Það koma
tímar sem við hugsum með
okkur: „Ég kemst ekki í gegnum
þetta.“ Ástvinamissir, heilsuleysi,
sorgarferli. Hvernig á ég að takast
á við aðstæður mínar? Þegar við
göngum í gegnum þrengingar
er gott að líta til orða Jes 41.10:
„Óttast eigi því að ég er með þér,
vertu ekki hræddur því að ég er
þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa
þér, ég styð þig með
sigrandi hendi minni.“
Uppörvandi orð
sem þessi má finna
víða í Biblíunni.
Fólk missir móðinn
og veit oft ekki í
hvorn fótinn
það á að
stíga. Það
telur sér
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stundum trú um að betra sé að
fara eftir rökhugsun sinni en
treysta Drottni og hlusta eftir
því sem hann hvíslar í hjarta
þess. Þá er gott að leita í Okv 3.5:
„Treystu Drottni af öllu hjarta en
reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit.“
Einhver kann nú að spyrja:
„Þetta er allt gott og blessað,
en getur hver breytt andrúmsloftinu sem ríkir í þjóðfélaginu?“
Já, það er til einföld uppskrift
að farsælu samfélagi og hún er
í Jóh 13.34: „Nýtt boðorð gef ég
yður, að þér elskið hvert annað.
Eins og ég hef elskað yður skuluð
þér einnig elska hvert annað.“
Þetta þýðir einfaldlega: Takið
tillit hvert til annars og setjið
ykkur í spor hinna — og treystið
því að þau setji sig í ykkar spor
og taki tillit til ykkar. Hvað þarf
til endurnýjunar til þess að við
getum breytt þjóðfélaginu?
2Kor 10.5: „… og hertek hverja
hugsun til hlýðni við Krist.“
Við erum mörg alin upp við
það að byrja hvern morgun
á að signa okkur og fara með
sálminn „Nú er ég klæddur og
kominn á ról, Kristur Jesús veri
mitt skjól, í guðsóttanum gef
þú mér að ganga í dag svo líki
þér.“ Við þennan sálm er fallegt
að bæta orðum úr Okv 16.3:
„Fel Drottni verk þín og þá bera
áform þín árangur.“ Við munum
örugglega öll eftir því að biðja
þegar okkur liggur eitthvað
á hjarta. En munum við eftir
að þakka fyrir bænheyrsluna?
Það er gott að tala til Guðs og
færa honum þakkir eins og
stendur í Slm 118.21: „Ég þakka
þér að þú bænheyrðir mig
og komst mér til hjálpar.“
Þegar við lifum í samræmi
við þann tilgang sem Guð ætlar
okkur, fetum við í fótspor Jesú
Krists og erum eftirbreytendur
hans í lífi og starfi. Þá lifum við
innihaldsríku lífi, sem skilar
sér til þjóðfélagsins. Lofum
Guð á morgnana þegar við
opnum augun og þegar við
lokum þeim á kvöldin sé
nafn hans á vörum okkar.
Slm 113.3: „Frá sólarupprás til sólarlags
sé nafn Drottins
vegsamað.“ ◾
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Kári Bjarnason

Biblían og bókasafnið
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rundvallarrit kristninnar er vitaskuld Biblían, hin helga bók.
Sagt er að hefði hún ekki verið
þýdd á íslensku svo snemma
sem raun bar vitni hefði íslenskt mál
þróast með öðrum og lakari hætti. Biblían
er því hornsteinn tungunnar, ekki einasta
sálarinnar vegvísir. Í stuttu spjalli verður
stiklað á stóru um sögu biblíuþýðinga.
Um leið verður vikið að fáeinum
Biblíum í fórum Bókasafns Vestmannaeyja, þar sem greinarhöfundur starfar.
Áður en hugað er að meginefni langar
mig að leiða fram einn minna góðu vina
úr sögunni, þann gamla sóknarprest í
Vestmannaeyjum, sr. Jón Þorsteinsson
píslarvott. Einn ægilegasti viðburðurinn
í sögu Vestmannaeyja yfirgekk 16.–18. júlí
1627 er tyrkir, eins og þeir voru jafnan
nefndir þrátt fyrir að vera frá Alsír, gengu
á land, drápu um 30 manns og fluttu
242 Vestmannaeyinga sem þræla ytra.
Sr. Jón var einn þeirra er drepinn var og
féll yfir hann helgi eftir það. Á þeim tíma
var sr. Jón þekkt skáld um allt land og
handrit hans víða til. Með einni undantekningu er allt það efni sem nú er varðveitt kveðskapur. Eitt bréf hefur þó fundist
og kemur við efni þessa spjalls. Bréfið
ritar sr. Jón vini sínum Gísla Hákonarsyni
lögmanni og setur svo undir: Skrifað
á Kirkjubæ í Vestmannaeyjum anno
Salvatoris 1623, 7. ágústí. Í bréfi sínu víkur
Jón að gildi Biblíunnar þessum orðum:
Hvað skal eg segja? Ómögulegt er mér hennar [þ.e. Biblíunnar] gagn og gæði að upptelja því hún kennir oss yfirgnæfanlega um
Guð og menn, um illt og gott, um réttlæti og
ranglæti, um hlýðni og óhlýðni, um Guðs
fylgi og mótstöðu, laun og endurgjald, líf og
dauða. Í henni finnum vér spádómana og
fyrirheitin, myndir og fígúrur sem hlýddu
upp á Messíam vorn herra Jesúm Kristum.
Snöggt að segja: Hún lofar sig sjálf og er þar
fegurst sem helst er á hana litið.

Elsta heillega texta Biblíunnar á íslensku
máli er að finna í svonefndri Hómilíubók
sem til er á safninu í nokkrum útgáfum,
talin rituð um 1200. Hómilía merkir í raun
samtal og er hér átt við samtal kennimanns og safnaðar um hina heilögu
ritningu. Um þessa bók hefur Jón Helgason
prófessor sagt: ,,Óvíða flóa lindir íslensks
máls tærari en í þessari gömlu bók, og er
sá íslenskur rithöfundur sem ekki hefur
þaullesið hana, litlu betur undir starf sitt
búinn en sá prestur sem enn á ólesna
fjallræðuna.“ Það er stórt orð Hákot, en
þó skal hér tekið undir þennan dóm.
Fjölmarga ritningarstaði er að finna
víða í handritum frá 1200–1540, þ.e. frá
tíma katólskunnar. Heillegastur þeirra
texta er í safni sem kallað var Stjórn og
var með nafngiftinni vísað til hinnar guðlegu stjórnar. Meginefnið eru brot úr
Gamla testamentinu, talin rituð að mestu
á 13. öld öndverðri. Í þá tíð er undirritaður stundaði fornbóksölurnar var
litið á útgáfu Stjórnar frá 1862 sem eitt af
eftirsóttustu og fágætustu ritunum. Því
miður vantar það í bókasafnið og verður
vart bætt, svo fágætt er ritið orðið.
Árið 1540 verða þau tímamót að Nýja
testamentið kemur út og er fyrsta prentaða
bók á íslensku. Var þýðandinn Oddur Gottskálksson orðinn lútherskur maður, en
varð að fara leynt með, þar sem landið
var enn katólskt. Dr. Steingrímur J. Þorsteinsson telur þýðingu Odds vera eina
þá bestu þar sem „[þ]að býr yfir þeim
helgidómi, sem fáir biblíuþýðendur okkar
aðrir hafa náð“. Aðeins eru nú varðveitt
í veröldinni 11 eintök af bókinni, vitaskuld ekkert hér í Eyjum, en ljósprentuð
var hún 1933 og gefin út að nútíðarhætti
1988. Sú útgáfa er til á safninu, afar vönduð
og fróðleg lesning sem mæla má með.
Í fyrsta sinni kemur Biblían út í heild
sinni árið 1584, af Guðbrandi Þorlákssyni
biskupi á Hólum. Var bókin prentuð í 500
eintökum og hefur hún frá öndverðu verið

einn helsti prentgripur þjóðarinnar. Árið
1957 var Guðbrandsbiblía gefin út ljósprentuð, í nákvæmri endurútgáfu, einnig
í 500 eintökum. Á safnið tvö eintök af
þeirri útgáfu, þar af er annað tölusett.
Öðru sinni kom Biblían út árið 1644,
kölluð Þorláksbiblía eftir Þorláki Skúlasyni,
dóttursyni Guðbrands, og eftirmanni á
Hólastóli. Svo lengi var hún í prentun
að til eru tvö titilblöð bókarinnar,
sitt með hvoru ártalinu 1637 og 1644,
annað við upphaf prentunar en hitt við
útkomu. Útgáfan er ekki á safninu og
er talin fágætust allra biblíuútgáfa.
Þriðja útgáfan var nefnd Steinsbiblía,
eftir Steini Jónssyni biskupi og er jafnan
sögð koma út árið 1728. Það er raunar ekki
rétt, þar sem bókin var sex ár í prentun og
rétt útgáfuár því 1734. Hún var sem tvær
hinar fyrri prentuð á Hólum. Heldur þykir
útgáfan afturför, frágangur ekki samur og
á hinum tveimur fyrri og þýðing lakari.
Hin elsta útgáfa Biblíunnar sem til er
hér á safni er fjórða útgáfa hennar og sú
fyrsta sem prentuð er erlendis. Nú bregður
svo við að Biblían er ekki lengur kennd
við hátimbraða íslenska biskupa heldur
dapureyga danska munaðarleysingja,
þar sem hún er prentuð á heimili þeirra, í
konungsins Vajsenhúsi í Kaupmannahöfn.
Bókin kom út 1747 og er eintak safnsins
mjög lúið, vonandi af mikilli notkun. Annar
er sá munur að fram til þessa hafði Biblían
verið afar dýr bók, selst á 2-3 kýrverð eða
sem samsvarar um 500.000 krónum samkvæmt upplýsingum Bændasamtakanna.
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Kári með ljósprentun Guðbrandsbiblíu frá 1957
í höndum og annað eintak opið á borðinu.

Munaðarleysingjarnir í Vajsenhúsi bjuggu
ekki til slíkar ytri gersemar og útgáfan bar
þess merki, mun fleiri eintök voru auk
þess prentuð af henni en til þessa hafði
verið eða 1.000 í stað 500 áður. Bókin
kostaði um 100.000 að núvirði og hefur
þá lækkað mjög, þó enn megi hún þykja
nokkuð dýr miðað við jólabækurnar í ár.
Allt fram undir 1800 má kalla að Biblían
sé bóka fágætust. Jafnvel eru þess dæmi
að prestar þjóni áratugum saman án
þess að eiga eitt einasta eintak af hinni
helgu bók. Má ætla að allur almúgi hafi

þremur söfnum utan Landsbókasafns og
bendir það til þess að bókin hafi þrátt fyrir
allt verið lesin. Pappír var að vísu sagður
óvenju lélegur í bókinni og hefur það e.t.v.
átt drýgri þátt í svo lélegum heimtum.
Hið íslenska biblíufélag er stofnað
1815 og verða þá mikil þáttaskil í sögu
biblíuþýðinga. Félagið stendur fyrir næstu
tveimur útgáfum Biblíunnar, þeirri sjöttu
sem jafnan er kölluð Viðeyjarútgáfan og
var gefin út 1841 sem og hinni sjöundu og
fyrstu er gefin var út í Reykjavík, 1859. Útgáfurnar eru merkastar fyrir þá sök að
hér er brugðið á það nýmæli að þýtt er
beint úr frummáli og helst sá háttur æ
síðan. Viðeyjarútgáfan er hér til í tveimur
eintökum. Annað þeirra er úr bókagjöf
Ingólfs Guðjónssonar frá Oddsstöðum er
lengi bjó og starfaði í Vestmannaeyjum,
kunnur bókasafnari á sinni tíð. Ber það
eintak af, svo sem vænta má um bók úr því
bókasafni, og er fegursta eintak safnsins
af bókinni helgu. Af Reykjavíkurbiblíunni
er til eitt eintak, orðið nokkuð velkt.
Sú útgáfa sem til er í langflestum
eintökum á safninu er áttunda útgáfan frá
1866. Útgáfustaðurinn er London og hér
er í fyrsta sinn prentað með svokölluðu
latínuletri, þ.e. með þeim prentstöfum

Tungutakið breytist og lagar sig að breyttum heimi enda þótt
kjarninn standi eftir óhaggaður og sístæður. Á þann eina hátt
flyst boðskapurinn áfram milli kynslóðanna.

lítt eða aldrei Biblíuna augum litið fyrr en
mjög er liðið á 19. öld og jafnvel síðar.
Með fimmtu útgáfu árið 1813 var að
vísu brotið í blað að því leyti að skref
var stigið í þá átt að gera Biblíuna að almenningseign. Heil 5.000 eintök voru nú
prentuð og verð var aðeins brot af fyrri
útgáfu. Því miður var ekki nægilega vel
vandað til verka. Festist við útgáfu þessa
hin óvirðulega nafngift Grútarbiblían,
vegna hinnar hlálegustu af ótölulegum
prentvillum, er grátur Jeremía snerist sjö
sinnum upp í harmagrútur. Merkilegt
má það þykja að útgáfan er aðeins til á

sem okkur eru nú tamastir. Af mörgum
eintökum safnsins þykir mér vænst um
tvö þeirra, en af ólíkum ástæðum. Annað
er notkunareintak. Farið er það nokkuð
að láta á sjá og ljóst að ekki ævinlega
hreinar hendur hafa oft og tíðum flett upp
á ritningu dagsins. En hvers hendur voru
hér að verki? Venjan er sú að við vitum
það ekki, sögulausar eru bækurnar þá þær
liggja í söfnum. En stundum brosir gæfan
við, á saurblaði bregður fyrir nafni eiganda,
Jón Jónsson. Á lausu blaði er síðan bætt
við: „Þessa Biblíu átti Jón í Gvendarhúsi.“ Hér er þá komin í hönd andleg

fæða sjálfs Jóns Jónssonar í Gvendarhúsi (1833–1919), þess er Örn Arnarson
orti um sinn ógleymanlega kímnibrag.
Hitt eintakið á sér merkilega sögu er hér
skal rakin. Árni Árnason eldri (1870–1924),
faðir Árna símritara hér í bæ (1901–1962),
átti sem ungur drengur að flytjast til Vesturheims til móður sinnar, Vigdísar Jónsdóttur, er þangað hafði farið nokkrum
árum fyrr. Eyjadrengurinn vildi ekki með
nokkru móti una því og strauk úr haldi í
Reykjavík nóttina fyrir brottför. Sagan segir
að stúlka nokkur hafi komið að drengnum
að morgni og hafi hann þá verið sofandi á
tröppum á húsi einu. Hún leiðir hann inn
í húsið og reyndist Pétur Pétursson biskup
vera þar húsráðandi. Hann tók mál Árna
að sér og lauk þeim viðskiptum á þann veg
að Árni fékk að snúa aftur til Vestmannaeyja. Að nestislokum gaf biskupsdóttirin,
Þóra Pétursdóttir, Árna Biblíuna 1866 að
gjöf og ritaði í eintakið skilnaðarvísu:
Lærðu gott á meðan mátt,
máttur þinn kann dvína brátt,
brátt af láta illu átt,
átt Guð biðja dag sem nátt.

Af þeim útgáfum Biblíunnar sem koma
þar á eftir (1908 (endurútgefin 1912),1981 og
2007 (endurútgefin 2010)) er útgáfan frá
2007 langmetnaðarfyllst. Sætti hún þó talsverðri gagnrýni, enda ýmsu því er menn
höfðu lengi vanist umbreytt. Þegar betur
er að gætt er nýbreytni hinnar síðustu nýju
þýðingar á bók bókanna hins vegar ekki
svo mikil. Allar nýjar þýðingar á Biblíunni
sem hér hefur verið tæpt á hafa haft hið
sama að meginmarkmiði — að færa Orðið
nær sinni samtíða kynslóð. Tungutakið
breytist og lagar sig að breyttum heimi
enda þótt kjarninn standi eftir óhaggaður
og sístæður. Á þann eina hátt flyst boðskapurinn áfram milli kynslóðanna. ◾
Höfundur er forstöðumaður Bókasafns Vestmannaeyja. Greinin birtist áður í jólablaði Frétta
í Vestmannaeyjum í desember 2012 en birtist hér
lítillega breytt.
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Viðburðir Biblíunnar og vísindin
Svonefnd biblíuleg raunvísindi hafa upp á síðkastið áunnið sér sess og tækniframfarir varpað nýju ljósi á ýmislegt markvert í hinum fornu textum

V

ísindin að baki atburðum
Biblíunnar“ (e. The Science Behind
Biblical Events) nefnist áhugaverð
grein eftir Jack Penman í nýlegu hefti
bandaríska tímaritsins Newsmax. Þar
er sagt frá viðleitni vísindamanna til að
nýta nýjustu tækniþekkingu til skýringa
á sögufrægum atburðum í Biblíunni.
Þó að oft sé brugðið upp þeirri mynd
að vísindi og trú stangist á, segir greinarhöfundur að vísindamenn í fremstu röð
séu nú þeirrar skoðunar, að sífellt fleiri
vísindaleg rök staðfesti að ýmsir kunnustu atburðir Biblíunnar hafi í rauninni átt
sér stað. Svonefnd biblíuleg raunvísindi
hafi upp á síðkastið áunnið sér sess og
tækniframfarir varpað nýju ljósi á ýmislegt markvert í hinum fornu textum.
Fróðlegt er bæði fyrir trúaða og þá sem
hafna allri trú að kynnast því, sem ritað
er um þetta mikilvæga efni, og skal því
efni umræddrar greinar rakið hér á eftir.

© UCAR, skýringarmynd eftir Nicolle Rager Fuller

Þegar Rauða hafið klofnaði
Með því að nota tölvulíkön hefur National
Center for Atmospheric Research (Miðstöð
loftslagsrannsókna) í Boulder, Colorado,
komist að þeirri niðurstöðu að þekkt vindfyrirbæri, fráhlaðandi (e. wind setdown),

hafi að öllum líkindum rutt slóð gegnum
hið grunna óshólmasvæði Nílar á tímum
þeirra atburða sem Biblían greinir frá.
„Fólk hefur alltaf verið heillað af frásögn
inni um hvernig Móse kom Ísraelsmönn
um undan gegnum Rauða hafið,“ hefur
blaðið eftir rannsóknastjóra að nafni
Carl Drews. „Það sem rannsóknin sýnir
er að lýsingin á því, þegar hafið klofnar í
tvennt, stenst lögmál eðlisfræðinnar.“
Á 19. öld er þekkt frá Nílar-óshólma
svæðinu að öflugur vindur svipti burt
nálægt fimm fetum af vatni svo að sá í
þurran botn. Drews segir að slíkur kraftmikill næturstormur úr austri — eins
og sagt er frá í Biblíunni — hefði verið
svarið við bænakalli Ísraelsmanna fyrir
3000 árum. Rannsóknir hans sönnuðu
að stormur með 60 mílna vindhraða í tólf
klukkustundir hefði rutt frá um sex feta
djúpu vatni og myndað landbrú í a.m.k.
fjórar klukkustundir. Þannig hefði verið
hægt að ganga þurrum fótum um tveggja
mílna leið allt að þriggja mílna breiða.
„Niðurstaðan í líkaninu svarar býsna
vel til lýsingarinnar í 2. Mósebók,“ bætir
Drews við. Sagan af því sem gerðist í
Rauða hafinu er bæði sögð í Gamla
testamentinu og í Kóraninum.

Plágurnar tíu
Vísindamenn telja að plágurnar í Egyptalandi hafi orsakast af meiriháttar eldgosi annað hvort á grísku eyjunni
Santorini eða eynni Thera í Eyjahafi.
Samkvæmt frásögn Biblíunnar skall
á svartamyrkur þegar plágurnar brustu
á. Níl breyttist í blóð, haglél steyptist
yfir, búfénaður féll og kýli, froskar,
mývargur, flugur og engisprettur
hrjáðu fólkið og landsvæði þeirra,
og allir frumburðir létu lífið.
Lesendum B+ er í þessu sambandi nærtækt að hugsa til móðuharðindanna hér
á landi á 18. öld, eða jafnvel Eyjafjallajökulgossins sem enn er í fersku minni. En
í bandarísku greininni er bent á afleiðingar
gossins í St. Helens eldfjalli Washington
fylkis í vestanverðum Bandaríkjunum fyrir
nokkrum árum til marks um að eldgos hafi
valdið plágunum fyrr á tíð. Gosefni úr St.
Helens fjallinu féll eins og hagl með þeim
afleiðingum að uppskera eyðilagðist vítt
og breitt í grenndinni. Aska smaug alls
staðar. Hundruð fólks hlutu húðmein og
búfénaður hrundi niður. Dauður fiskur
flaut upp í vötnum, sem þurfti að hreinsa
áður en vatnið varð drykkjarhæft á ný.
Allt fellur þetta að lýsingunni á því sem
gerðist í Egyptalandi til forna: „Fiskarnir í fljótinu munu drepast og
fljótið fúlna svo að Egyptar vilja ekki
drekka úr því.“ Vísindamaðurinn
Graham Phillips segir að fleira sé
í samræmi við lýsingu Biblíunnar.
Skömmu eftir St. Helens eldgosið hafi
froskplága gengið yfir í Washington
fylki. Froskabreiður þöktu vegi,
stífluðu frárennsli, og bæði hús og
garðar voru morandi af þeim. Eldfjallaaskan drap sem sagt fisk en
ekki froskaeggin undir vatnsborði.
Froskseiði uxu upp í gífurlegum
fjölda þegar ekki var lengur fiskurinn
til að éta þau. Ásókn skordýra er
einnig þekkt í kjölfar eldgosa. Víðkunnugt er hvernig fólk sem lifði
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Öskustrókurinn úr Eyjafjallajökli vorið 2010 olli
plágu fyrir flugsamgöngur nútímans eins og aska
frá Skaftáreldum uppskerubresti á meginlandi
Evrópu á 18. öld.

af eldgos á Martinique árið 1901 mátti
þola mývarg í óendanlegum mæli.
Upprisa Lazarusar
Upprisa frá dauðum, þekkt í læknaritum
sem „Lazarusartilfelli“, hafa verið
skráð af læknum a.m.k. 25 sinnum frá
árinu 1982. Í einu tilfellinu, árið 2008,
hætti hjarta Velmu Thomas í VesturVirginíufylki að slá og hún var úrskurðuð
heiladauð í 17 klukkustundir. Sonur
hennar yfirgaf sjúkrahúsið til að undirbúa jarðarförina. Læknar voru að búast
til að fjarlægja úr hinni 59 ára gömlu
konu líffæri, sem ætlunin var að nota til
ígræðslu, þegar hún vaknaði til lífs á ný.
Eyðing Sódómu og Gómorru
Fyrsta Mósebók segir frá því að
„…Drottinn [lét] rigna yfir Sódómu og
Gómorru eldi og brennisteini af himni.“
Fyrir tveimur árum var komist að þeirri
niðurstöðu að forn
leirtafla, grafin
upp á 19. öld,
hefði að geyma
lýsingu sjónarvotts
á því, þegar
smástirni hrapaði
á borgirnar tvær.
Ekki tókst að átta
sig á mikilvægi
töflunnar fyrr
en fræðimenn
réðu táknmál
hennar og fundu
út að hún væri
eftirrit frá því
um 700 f.Kr.

með minnisatriðum súmerísks stjörnufræðings sem fylgst hefði með smástirninu skella á jörðunni.
Bruni runnans
Fornleifafræðingar eru nú þeirrar skoðunar
að Sínaífjall sem Móse stóð á hafi verið
eldvirkt og þannig hafi eldur tendrast í
runnanum. Heimildarmaður Newsmax
að þessu er virtur prófessor við Cambridge-háskóla, Colin Humphreys að
nafni. Humphreys hefur fjallað ítarlega
um vísindalegar forsendur runnabrunans í fræðiriti sínu The Miracles of
Exodus („Kraftaverk 1. Mósebókar“).
„Á eldvirkum svæðum leggur gas upp
úr jörðu — það hef ég sjálfur séð hjá Etnu
á Sikiley,“ segir Humphreys. „Ef trjárunni
er fyrir ofan gassprungu getur eldur
kviknað í runnanum. Sé um akasíutré
að ræða breytist runninn í viðarkol.
Akasíurunnar eru víða á Sínaífjalli og
vinnur staðarfólk úr þeim viðarkol. Fyrst
logar runninn, svo verða úr
honum viðarkol er halda áfram
að loga í meira en klukkutíma uns runninn hrynur.“
Nóaflóðið
Vísindamenn álíta að á
hlýnunarskeiði jarðar um
5600 f.Kr. hafi bráðnun

Lýsing úr fornu handriti
(Sarajevo Haggadah) frá
því um 1350 e.Kr. sem sýnir
plágur í Egyptalandi.

jökla leitt til flóðs úr Miðjarðarhafi.
Flóðbylgjan hafi borist gegnum Bosporussund, þá þurrlendi, og inn í Svartahaf,
sem við þetta hafi breyst úr fersku
stöðuvatni í víðfeðmt salt innhaf.
Tveir jarðfræðingar við Columbia
háskólann í New York, þeir William Ryan
og Walter Pitman, halda því fram með
vísan til niðurstaðna úr fornleifa- og mannfræðirannsóknum, að „10 rúmmílur af sjó
hafi runnið í gegn á degi hverjum“, og hafi
syndaflóðið staðið yfir í a.m.k. 300 daga.
Flóðið huldi meira en 60.000 fermílur
lands og vatnsborðið, sem tengdist
Miðjarðarhafi, hækkaði um mörg hundruð
fet. Hröktust dýr undan í stórum hjörðum
út um alla Evrópu. Rannsóknir vísindamannanna eru studdar kolefnagreiningum
og endurkastsmælingum, og halda þeir
því fram að Nóaflóðið sem frá er sagt hafi
orsakast af þessum náttúruhamförum.
Greininni í Newsmax lýkur með
þeim ummælum, að framfarir í tækni
og vísindum leiði sífellt fleira í ljós á
mörgum sviðum. Þetta séu góð tíðindi
fyrir Biblíuna. Rannsóknir í raunvísindum
séu til þess fallnar að skjóta stoðum undir
frásagnir Biblíunnar og færa sönnur á
að atburðir sem hún greinir frá hafi í
raun átt sér stað. Þannig kunni trú og
vísindi að nálægjast hvort annað. ◾
Þýðing: Ólafur Egilsson

munið
söfnunarreikning
afmælissjóðs
biblíufélagsins
200 ára 2015
Reikningur: 0101-26-622200
Kennitala: 620169-7739
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Gunnlaugur A. Jónsson prófessor
Á síðastliðnum
árum hafa rannsóknir biblíufræðinga
á Davíðssálmum
tekið áhugaverðum
breytingum. Ein aðalbreytingin er sú að nú
beina menn sjónum
sínum að því hvernig
sálmasafnið er uppbyggt. Lengst af áður var
það ríkjandi viðhorf að
niðurröðun sálmanna
væri háð hreinni tilviljun
og öll áhersla fræðimanna hvíldi á því að
leita að hinni upphaflegu
merkingu einstakra
sálma og hinu sögulega
baksviði þeirra.

Saltarinn
sem bók
Sálmarnir í ljósi hins
forna trúarlífs
Stóra nafnið í sálmafræðum 20.
aldar var Þjóðverjinn Hermann
Gunkel (1862–1932) sem þótti
með rannsóknum sínum hafa
sýnt fram á að flestir ættu sálmarnir rætur sínar að rekja til
helgihalds hinna fornu Hebrea
eða jafnvel til einstakra hátíða í
trúarlífi þeirra. Gunkel skipaði
sálmunum niður í flokka
(„Gattungen“) á grundvelli upprunalegrar stöðu þeirra í hinu
forna trúarlífi þar sem jafnframt var hugað að innihaldi
þeirra og formi. Langflest
skýringarit á sviði sálmarannsókna fylgdu þessari stefnu hans
næstu áratugina og það heyrði
til algerra undantekninga að
nokkur gaumur væri gefinn að
því hvort ákveðin hugsun væri
á bak við niðurröðun einstakra
sálma eða sálmasafnsins í heild.
Breyttar áherslur:
Sálmarnir sem bók
Nú er öldin önnur og allmörg rit hafa séð dagsins ljós
á undanförnum árum þar sem
áherslan hvílir sterkt á þeirri
spurningu sem áður hafði verið
vanrækt í fræðaheiminum. Er
þar bæði um að ræða rannsókn á sambandi einstakra
sálma sem raðast hafa saman
eða byggingu sálmasafnsins í
heild sinni, skiptingu hennar
í fimm bækur, sem almennt
er talin sækja fyrirmynd sína
til Mósebókanna fimm.
Sjálfur er ég sannfærður um
réttmæti og gagnsemi þessarar
nýju áherslu í fræðunum þó

að ég telji að ýmsir fræðimenn
hafi gengið of langt í að lesa
mjög flókna guðfræðihugsun
út úr byggingu sálmasafnins.
Harmsálmarnir ríkjandi
Framan af sálmasafninu er
áberandi hve harmsálmarnir
eru ríkjandi, sbr. Slm 13:
Hve lengi, Drottinn, ætlar þú
að gleyma mér með öllu?
Hve lengi ætlar þú að hylja
auglit þitt fyrir mér?
Hve lengi á ég að hafa beyg
í brjósti,
sorg í hjarta dag frá degi?

og Slm 22 („Guð minn, Guð
minn, hví hefur þú yfirgefið
mig“) en þar er jafnframt boðað
að þótt farið sé um dimma dali
sé Guð með í för (sbr. vinsælasta
og áhrifamesta sálminn, Slm
23: „Drottinn er minn hirðir“).
Þótt ég fari um dimman dal
óttast ég ekkert illt
því að þú ert hjá mér.

Skipbrot Davíðssáttmálans
Meðal kenninga sem settar
hafa verið fram um uppbyggingu sálmasafnsins má nefna
kenningu Bandaríkjamannsins
G.H. Wilson. Hann heldur því
fram að Saltarinn sem bók hafi
þegar allt kemur til alls verið
spekirit, sem geymi leiðbeiningar
Jahveh til sinna trúföstu með
áherslu á konungdæmi hans.
Wilson telur 4. bók Saltarans
(Slm 90–106) vera þungamiðju sálmasafnins og þar hvíli
áherslan á Jahve einum sem

konungi í andstöðu við skipbrot
Davíðssáttmálans sem birtist í
bókum I–III, og nær hámarki
í Slm 89. Þar segir í v. 39–42:
En nú hefur þú hafnað þínum
smurða,
útskúfað honum í reiði þinni,
Þú hefur rift sáttmálanum við
þjón þinn,
vanhelgað kórónu hans og
fleygt til jarðar.
Þú braust niður alla varnarmúra hans
og lagðir virki hans í rúst.
Allir vegfarendur ræna hann
og grannar hans hæða hann.

Það liggur beint við að líta svo
á að hér sé verið að lýsa falli
Jerúsalemborgar 586 f.Kr. er
konungdæmi Davíðsættar leið
undir lok og musterið í Jerúsalem,
hinn konunglegi helgidómur,
var jafnaður við jörðu.
Konungdæmi Drottins
Í 4. bókinni (Slm 90–106)
eru hinir svokölluðu „Jahvemalak“ (Drottinn er konungur)
sálmar fyrirferðarmiklir og
draga vissulega athyglina að
konungdæmi Jahve í stað
konungdæmis Davíðsættar. En
þar eru stef úr Fimmbókaritinu
(Mósebókum) og hefðir tengdar
Móse einnig áberandi, eins og
bent hefur verið á, og líklegt er
að yfirskrift 90. sálmsins (sem íslenski þjóðsöngurinn var ortur
út af!) tengist því en sá sálmur
er sá eini sem hefur nafn Móse
í yfirskrift sinni. Wilson leggur
einnig áherslu á þá breytingu
sem verður er harmsálmarnir
víkja í síðari hluta sálmasafnsins
fyrir lofgjörðarsálmum. Lofgjörð
safnaðarins leysir harmsálma
einstaklings af hólmi.
Kennsluhlutverk sálmanna
Þá hefur því og verið haldið fram
að Saltaranum hafi verið ritstýrt á
þann veg að hann hefði kennsluhlutverki að gegna, honum
væri ætlað að vera leiðsögn
Guðs (torah) fyrir réttlátt líf.
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Gunnlaugur A. Jónsson prófessor.

Sálmur eitt, með áherslu sinni
á að velja milli tveggja vega,
hafi verið staðsettur fremstur í
sálmasafninu til að veita leiðsögn
inn í sálmabókina alla. Þar er
lesandanum kennt að líta á allt
það sem eftir fer sem leiðsögn.
Það er, eins og áður sagði,
áberandi að harmsálmarnir ráða
ríkjum framan af, ekki síst í fyrstu
tveimur bókum sálmasafnsins,
Slm 1–72, en smám saman
fjölgar lofgjörðarsálmum.
En lofgjörðin kemur ekki ætíð
greiðlega. Og sálmur 73 veltir
vöngum yfir velgengni hinna
óguðlegu og ranglátu. Virðist þar
beinlínis að finna andmæli við 1.
sálminn sem virðist boða að réttlátum gangi jafnan allt í haginn.
Frá hlýðni til lofgjörðar
Sálmur 73 gegnir einnig lykilhlutverki í athyglisverðri grein
bandaríska biblíufræðingsins
Walter Brueggemanns um
efnið. Í sálminum er að
finna áhugavert guðfræðilegt
uppgjör við 1. Sálminn.
Sálmur 1 leggur áherslu á að
Guðs orð (tórah) sé íhugað dag
og nótt og dregur jafnframt fram
muninn á réttlátum mönnum og
ranglátum. Slíkur samanburður
hefur löngum verið talið
eitt af því sem einkennir
spekirit Gamla testamentisins.
Brueggemann talar um að
upphafið sé því tengt hlýðni.
Sálmur 1 flytur eftirfarandi leiðsögn (v. 1–2):
Sæll er sá sem eigi fer að ráðum
óguðlegra,

eigi gengur götur syndara
og eigi situr meðal háðgjarnra
heldur hefur yndi af leiðsögn
Drottins
og hugleiðir lögmál hans dag
og nótt.

Jafnframt er boðað að þeim sem
þannig breyta muni vel farnast:
Allt sem hann gerir lánast
honum (v. 3).

Og loks er dreginn upp
munurinn á réttlátum
og ranglátum sem er svo
dæmigerður fyrir spekistefnu
Gamla testamentisins:
Drottinn vakir yfir vegi
réttlátra
en vegur óguðlegra endar
í vegleysu (v. 6).

Harmsálmarnir sem fylgja
í kjölfarið virðast flytja boðskap sem stangast á við
þennan. Þar kemur fram að
oft virðist það einmitt svo að
hinum ranglátu mönnum vegni
harla vel í lífinu en hinir réttlátu verði fyrir skakkaföllum
og margvíslegri þjáningu
ekki síður en annað fólk.
Sálmur 73 stendur nærri miðju
sálmasafnsins og má það teljast
táknrænt fyrir þýðingu hans.
Um hann hefur verið sagt að
hann sé, guðfræðilega skoðað,
mikilvægasti sálmur Saltarans.
Hann er fyrsti sálmurinn í 3.
bók sálmasafnsins. Í tengslum
við þá staðreynd er mikilvægt að hafa í huga að flestir

harmsálmar Saltarans eru í 1.
og 2. bók sálmasafnsins. Sagt
hefur verið Slm 73 dragi saman
lærdóminn af Slm 1–72 á þá leið
að blessunin sé fólgin í sannfæringu um að nálægð Guðs
í miðri þjáningunni fremur
en um efnislega velgengni.
Í sálmi 73 glímir höfundur
sálmsins við spurningu Jobsbókar, þ.e. um þjáningu hins
réttláta manns, sbr. eftirfarandi
ljóðlínur úr sálminum:
[L]itlu munaði að ég hrasaði
þar sem ég öfundaði oflátungana
þegar ég sá velgengni hinna
guðlausu.
Þeir líða engar kvalir,
eru líkamlega hraustir og vel
á sig komnir,
þeir hafa ekki áhyggjur eins
og annað fólk,
verða ekki fyrir áföllum eins
og aðrir menn.

Brueggemann telur að hin
raunverulegu þáttaskil í
sálmasafninu fylgi Slm 73 sem
fjalli um þjáninguna og boði
jafnframt von. Niðurlag sálmsins
leggur áherslu á þýðingu
þess að vera hjá Drottni, eiga
þar athvarf, jafnt í meðbyr
sem mótbyr og þjáningu:
Þótt hold mitt og hjarta tærist
er Guð bjarg hjarta míns og
hlutskipti mitt um eilífð.
Því sjá, þeir farast sem fjarlægjast þig,
þú afmáir alla sem eru þér
ótrúir.
En mín gæði eru það að vera
nálægt Guði,
ég gerði Drottin að athvarfi
mínu
og segi frá öllum verkum
þínum.

Hér er komið mikilvægt mótvægi
við Slm 1 sem virðist boða að
hinum réttlátu vegni ætíð vel
meðan ranglátum gangi allt
á móti. Slm 73 kannast við þá
mannlegu reynslu að svo einfalt

er það ekki. Gæði hins réttláta
felast hins vegar í nálægðinni
við Guð og því að eiga hann
að athvarfi, í blíðu og stríðu.
Guðfræðilegur ávinningur
Samfelldur lestur sálmasafnsins
í gegn og rækileg íhugun þess
lýkur upp þeim sannindum
að þar er um að ræða ákveðna
vegferð, frá leiðsögn (Slm 1)
til lofgjörðar (Slm 145–150).
Áherslan, í lokagerð
sálmanna, hvílir á konungdæmi
Drottins (Jahve) og veldi hans.
Konungdæmi manna (Davíðsættar eða annarra) stenst aldrei
samjöfnuð við konungdæmi
Guðs, sem mætir synd manneskjunnar og veikleika með dómi
sínum, fyrirgefningu og réttlæti.
Niðurröðun sálmanna virðist
beinlínis boða að konungdæmi
Drottins hafi leyst konungdæmi
Davíðsættar af hólmi.
Mikill fjöldi harmsálma í
fyrrihluta sálmasafnsins sem
síðan víkja smám saman fyrir
þakkarljóðum og lofsöngvum í
síðari hlutanum minnir okkur
á að við lifum í heimi erfiðleika og þjáninga en harmurinn
er ekki lokasvar Guðs. Þá
koma lofsöngvar safnaðar í
stað harmsálma einstaklings
í síðari hluta sálmasafnins
sem bendir á mikilvægi samfélagsins í trúarlífinu.
Það er því ekki ofmælt að
það sé guðfræðilegur ávinningur við að skoða sálmasafnið
sem heild og það þjóni beinlínis
sálgæsluhlutverki að lesa þá í
heild sinni, að upplifa vegferðina
um dimma dali og margvíslegt
mótlæti og skynja boðskapinn
og meðtaka að Guð er með í
þeirri vegferð, jafnt í meðbyr
sem mótlæti. Þar stefnir allt að
samfélaginu og lofgjörðinni sem
niðurlag sálmasafnsins (Slm
145–150) vitnar svo sterkt um.
Tehillim, lofsöngvar, er því
réttnefni á sálmasafninu þrátt
fyrir að harmsálmarnir séu
fleiri en lofsöngvarnir. ◾
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