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Nýr framkvæmdastjóri 
Hins íslenska biblíufélags
Ragnhildur Ásgeirsdóttir hefur 
verið ráðin framkvæmdastjóri Hins 
íslenska biblíufélags (Híb). Hún hóf 
störf 1. febrúar 2014 og er boðin 
velkomin til starfa.

Ragnhildur er kennari að mennt 
og hefur einnig lokið djáknanámi og 
meistaranámi í stjórnun frá Háskóla 
Íslands. Hún hefur m.a. starfað sem 
grunnskólakennari á Íslandi og í 
Svíþjóð, verið framkvæmdastjóri 
KSH og framkvæmdastjóri Lands-
sambands KFUM og KFUK. Hún 
starfaði sem djákni í Fella- og Hóla-
kirkju og hefur undanfarið verið 
verkefnisstjóri kærleiksþjónustu á 
Biskupsstofu.

Ragnhildur hefur víðtæka reynslu 
af stjórnun og innlendu og alþjóð-
legu samstarfi. Það kemur sér vel 
vegna aukins samstarfs Híb við 
systurfélögin á Norðurlöndum.

Starf framkvæmdastjóra Híb var 
auglýst í október 2013 og bárust 23 
umsóknir, margar frá mjög hæfum 
umsækjendum. Þeim er þakkaður 
áhuginn og hefur verið haft sam-
band við alla umsækjendur.

Stjórn Híb vill leggja aukna 
áherslu á erindrekstur félags-
ins á meðal unnenda Biblíunnar 
hér á landi. Auk þess bíða nýs 
framkvæmdastjóra ærin verkefni 
í tengslum við 200 ára afmæli 
félagsins á næsta ári.

Nýtt aðsetur
Hið íslenska biblíufélag hefur jafn-
framt flutt aðsetur sitt úr Guð-
brandsstofu í turni Hallgrímskirkju 
að Laugavegi 31. Í sama húsi eru 
Biskupsstofa og verslunin Kirkju-
húsið.

Félagið hefur fengið nýtt síma-
númer 528 4004. Tölvupóstfangið 
er óbreytt, hib@biblian.is.

Biblían hefur fylgt mér frá æsku og mótað líf 
mitt meira en flest annað. Hún hefur verið 
mér vegvísir gegnum lífið. Hún er bók sem ég 
leita svara í og orð hennar tala til mín á nýjan 
hátt í hvert skipti sem ég opna hana og les.

Orð Biblíunnar ná út fyrir andartakið 
og þau bera í sér dýpri merkingu. Ég finn 
í þeim boðskap sem hefur þroskast í sögu 
trúarinnar. Höfundar Biblíunnar, þeir sem 
rita frásögnina, tala ekki aðeins fyrir sjálfa 
sig. Þeir tala frá sjónarhorni sameiginlegrar 
sögu sem nærir og felur í sér möguleika 
og sýn um næstu skref á vegferð lífsins.

Orð Biblíunnar koma frá hjörtum lifandi fólks 
og finna sér samsvörun í hjörtum annars lif-
andi fólks. Þannig hefur það verið mann fram 
af manni, kynslóð eftir kynslóð. Í Biblíunni 
eru frásagnir af því hvernig Guð hefur stigið 
inn í hina raunverulegu sögu. Biblían er þó 
ekki sagnfræðirit og í frásögnum hennar er 
notað líkingamál sem tekur mið af þeim tíma 
þegar ritun fór fram. Ef rýna á í Biblíuna með 
sagnfræðilegum aðferðum er mikilvægt að 

hafa í huga að um er að ræða orð mennskra manna. Við lesturinn er eðlilegt að 
spurning vakni hjá lesandanum um þýðingu orða Biblíunnar í samtímanum. 
Sá sem Biblíuna les finnur að þar hljómar rödd sem er æðri mannsröddinni, þó 
hún ómi gegnum mennsk orð ritningarinnar. Það að endurlesa orð Biblíunnar 
í sífellu og finna nýja merkingu í orðunum má líkja við lærdóms- og þroskaferli. 
Það væri hins vegar ekki mögulegt ef orðin sjálf byðu ekki upp á það. Þau veita 
lesandan um innblástur og hafa skírskotun og víddir sem ná út fyrir andartakið.

Biblían er mín bók, bók 
bókanna og er mér mjög 
mikils virði. Í henni 
finn ég svör við öllum 
þeim spurningum sem 
ég kann að hafa, öllum 
þeim vangaveltum sem 
upp koma í huga minn. 
Hún er því eins konar 
leiðarvísir fyrir lífið. Í 
textum Biblíunnar er 
líka að finna huggun 
og von, uppörvun og 

hvatningu. Biblían er líka svo fjölbreytt, þar er að finna ljóð, sögur, 
frásagnir og líkingar. Uppáhaldsbókin mín í Biblíunni er Jesaja en þar er 
að finna fallegustu fyrirheit sem nokkurn tímann hafa verið gefin.

Svana Helen Björnsdóttir

Gréta Salóme

© ÁSD

Hvers virði er Biblían þér?
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Forseti Hins íslenska biblíuFélags
Frú agnes m. sigurðardóttir, biskup íslands

aðrir í stjórn Félagsins
arnfríður einarsdóttir, héraðsdómari 
dögg Harðardóttir, hjúkrunarfræðingur
guðni einarsson, blaðamaður
gunnlaugur a. jónsson, prófessor
rúnar Vilhjálmsson, prófessor
stefán einar stefánsson, guðfræðingur
séra Valgeir ástráðsson
séra Þórhildur ólafs

Forsíðumyndin
aðgengi að texta biblíunnar hefur líklega 
aldrei verið greiðara hér á landi en nú. 
Prentaðar biblíur eru auðfengnar og hægt 
er að nálgast texta biblíunnar í gegnum 
tölvur og snjallsíma. ljósmyndari: Haraldur 
guðjónsson.

BiBlían og lífið Fylgt úr hlaði

Biblían er trúarbók kristinna 
manna, skrifuð af mönnum fyrir 
margt löngu, á mismunandi 
tímum. Sumir textar hennar eru 

frá því fyrir daga Krists, aðrir eftir upp-
risu hans.

Orð Guðs
Þó að bókin sé skrifuð af mönnum er hún 
nefnd Orð Guðs, því að við trúum því að 
í textum hennar tali Guð til okkar mann-
fólksins. Hvernig má það vera að Guð tali 
til okkar í Biblíunni þegar hún er skrifuð 
af mönnum? Oft er haft á orði að Guð 
hafi engar hendur í þessum heimi nema 
hendur manna. Þær hendur eru notaðar til 
að þjóna í kærleika, í heimi sem oft þarf að 
þola hið gagnstæða, illsku, hatur, stríð og 
niðurlægingu. Það þarf því ekki að koma 
á óvart að Guð sjálfur skuli nota hendur 
manna til að rita sitt Orð, sinn boðskap til 
okkar mannanna barna.

Lifandi orð
Biblían er líka nefnd lifandi Orð. Þó að 
textar hennar séu ævafornir tala þeir til 
hverrar kynslóðar á öllum tímum. Hún 
talar líka á misjafnan hátt til okkar, eftir því 
hvar við erum stödd á lífsins leið. Orðin 
hafa áhrif, eru til umhugsunar og þroska, 
til huggunar og styrks, til uppörvunar og 
gleði. En þau eru það ekki ef við fáum ekki 
að lesa Orðið eða heyra það lesið. Það er 
líka mikilvægt að Biblían sé til á okkar 
tungumáli. Það er einmitt eitt af hlut-
verkum Biblíufélagsins að sjá til þess að 
hún sé alltaf til á máli sem við skiljum, því 
málið þróast líka og breytist.

Áhrif Orðsins
Orð Guðs hefur áhrif í lífi okkar ef við 
leyfum því að hafa áhrif. Eins og við veljum 
það hvort við lesum í hinni helgu bók eða 
ekki, veljum við hvort Guð hefur áhrif á líf 
okkar og Orðið hans verkar í lífi okkar. Því 
til staðfestingar eru til dæmis orðin úr 55. 
kafla í spádómsbók Jesaja:

Eins og regn og snjór fellur af himni 
og hverfur ekki þangað aftur
fyrr en það hefur vökvað jörðina,
gert hana frjósama og gróandi,
gefið sáðkorn þeim sem sáir 
og brauð þeim er eta,
eins er því farið með orð mitt sem kemur af 

munni mínum,
það hverfur ekki aftur til mín við svo búið
heldur kemur því til leiðar sem mér þóknast
og framkvæmir það sem ég fel því.

Megi Orð Guðs hafa áhrif á líf okkar og 
gefa okkur djörfung til að ganga fram í 
nafni hans.

Agnes M. Sigurðardóttir

© Ómar ÓSk arSSon
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Það er af sú tíð að Biblían á ís-
lensku fáist ekki fyrir minna en 
tvö til þrjú kýrverð eins og átti við 
um Guðbrandsbiblíu þegar hún 

kom út árið 1584. Þá var öllum almenningi 
algerlega ókleift að eignast Biblíuna vegna 
þess hvað bókin var dýr. Þessi fyrsta Biblía 
á íslensku var prentuð í 500 eintökum 
og varð hún helst eign sóknarkirkna og 
þannig sameign sóknarbarna. Presturinn 
las upp úr heilagri ritningu við guðs-
þjónustur en almenningur átti þess yfir-
leitt ekki kost að blaða í hinni helgu bók. 
Síðar eignaðist almenningur gjarnan 
minni bækur sem höfðu að geyma brot úr 
texta Biblíunnar, svonefnda biblíukjarna, 
áður en Biblían varð almenningseign.

Ætla má að aðgengi að orði Guðs 
sem Biblían geymir hafi aldrei verið 
jafn greitt hér á landi og nú. Guðs orðið 
er ekki einungis aðgengilegt í bókar-
formi heldur hafa netið og nútíma 
tækni opnað fjölbreytta möguleika til að 
nálgast orð Biblíunnar. Þá er hægt að fá 
biblíutexta í hentugum umbúðum sem 
auðvelda aðgengi að texta Biblíunnar og 
hvetja til biblíulesturs. Hér er stiklað á 
stóru og skal þess getið að upptalningin 
á möguleikum til lesturs Biblíunnar í 
ýmsum myndum er ekki tæmandi.

Biblían á netinu og á Facebook
Þrjár þýðingar Biblíunnar á íslensku, þ.e. 
Guðbrandsbiblía frá 1584, þýðingin frá 1981 
og þýðingin frá 2007 eru aðgengilegar á vef 
Hins íslenska biblíufélags www.biblian.is. 
Þar er hægt að leita í textanum og hafa 
þýðingarnar á skjánum hlið við hlið og 
bera saman. Auk þess er hægt að hafa 
tilvitnanakerfi fyrir neðan hvern kafla 
auk neðanmálsgreina. Hægra megin á 
heimasíðu Hins íslenska biblíufélags er 
reitur fyrir biblíulestur og textaleit. Neðst 
í honum er hnappur sem heitir Still-
ingar. Þar er hægt að velja að sjá fleiri 
en eina útgáfu Biblíunnar og eins hvort 
neðanmálsgreinar, tilvísanir, Apókrýfar 
bækur eða fyrirsagnir og vers birtast.

Hið íslenska biblíufélag gefur út á hverju 
ári Biblíulestraskrá þar sem tilgreint er 
biblíuvers sem lesa má á hverjum degi. 
Þeir sem vilja lesa meira geta lesið allan 
kaflann sem vísað er í. Vers dagsins er hægt 
að fá sent í tölvupósti. Á heimasíðunni 
www.biblian.is er reitur sem heitir Ritning 
dagsins. Með því að opna hann er hægt 
að smella á hnapp — Fá sent í tölvu-
pósti — og skrá þar tölvupóstfang. 

Ritning dagsins er einnig sett inn á 
Facebook-síðu Biblíufélagsins sem heitir 
einfaldlega Biblían. Velunnarar Hins ís-
lenska biblíufélags og vinir Biblíunnar 
eru hvattir til að gerast vinir félagsins á 
Facebook og sýna að þeim líki við síðuna.

Mannakornin seljast jafnt og þétt
Hægt er að nálgast orð Biblíunnar með 
ýmsu öðru móti. Kristniboðssambandið, 
sem var stofnað 1929, hefur gefið út 
Mannakorn áratugum saman og selt þau 
til ágóða fyrir kristniboðið. Í pakkanum eru 

tólf spjöld og á hverju spjaldi eru 64 miðar 
með tilvitnunum í heilaga ritningu — bók, 
kafla og vers. Spjöldin eru klippt niður og 
miðarnir 768 hafðir í krús eða skál. Svo er 
dregið mannakorn og flett upp á ritningar-
staðnum. Að draga mannakorn hefur 
þann kost að það þjálfar fólk í að fletta 
upp í hinum ýmsu bókum Biblíunnar.

Mannakornin seljast jafnt og 
þétt samkvæmt upplýsingum frá 
Kristniboðssambandinu og ekkert 
virðist draga úr vinsældum þeirra. 

Einnig er hægt að draga manna korn 
rafrænt á heimasíðu Kristni boðs sam bands-
ins (www.sik.is) og eins á heimasíðu Hins 
íslenska biblíu-félags (www.biblian.is).

Þá má nefna að Morgunblaðið 
birtir á hverjum degi ritningarvers 
á dægradvalarsíðu sinni, eins konar 
mannakorn fyrir lesendur Moggans!

Orð Guðs til þín
Askjan Orð Guðs til þín kom fyrst út 
árið 1984 og markaði ákveðin tímamót 
varðandi miðlun texta Biblíunnar. Jón 
Oddgeir Guðmundsson á Akureyri er 
útgefandi hennar. Hugmyndin að út-
gáfunni kviknaði eftir að honum var 
gefin norsk askja með 150 spjöldum sem 
innihéldu fyrirheit Guðs úr Biblíunni. Jón 
Oddgeir hafði samband við prentarann 
sem var í Hong Kong og hann var til í að 
prenta spjöld á íslensku og setja í öskjur.

„Þetta gekk mjög vel,“ sagði Jón Odd-
geir. „Ég stóð í því á þessum árum 
að byggja félagsheimili KFUM og K í 
Sunnuhlíð á Akureyri. Fyrstu árin naut 
félagsheimilið góðs af útgáfunni.“ 

Prentarinn í Hong Kong dó eftir að tvö 

upplög höfðu verið prentuð. Jón Odd-
geir ákvað að flytja framleiðsluna hingað 
heim árið 1990. Hann samdi við Dags-
prent og síðar Hlíðaprent á Akureyri um 
prentunina. Þeir vildu nota heldur þynnri 
pappír og þurfti Jón Oddgeir að finna 
50 ritningargreinar til viðbótar til að fylla 
öskjurnar. Síðan hafa textarnir verið 200 
talsins. Hann fann mjög góðan bókbindara, 
Ragnar Einarsson, sem hefur útbúið sjálfar 
öskjurnar frá því að prentunin fluttist heim. 
Öskjurnar fást nú í sex mismunandi litum. 

„Ég hef sjálfur raðað spjöldunum í 
öskjurnar og fylli á tíu öskjur í einu. Þá legg 
ég stofuna mína undir þetta tímabundið,“ 
sagði Jón Oddgeir. Orð Guðs til þín hefur 

Ætla má að aðgengi að orði Guðs sem Biblían 
geymir hafi aldrei verið jafn greitt hér á landi og nú.

Auðvelt aðgengi að orði Guðs
Guðni Einarsson

Guðs orðið er ekki einungis aðgengilegt í bókarformi heldur hafa netið og 
nútíma tækni opnað fjölbreytta möguleika til að nálgast orð Biblíunnar.
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verið endurprentað tólf sinnum á 30 
árum, 1.500 eintök í hvert sinn. Síðast 
var askjan endurprentuð fyrir jólin 2013 
og eru öskjurnar því orðnar 18.000 alls. 
Jón Oddgeir kvaðst vera viss um að 
orðin í öskjunum hefðu oft talað inn í 
erfiðar aðstæður fólks og jafnvel verið 
vitnað til þeirra í minningargreinum. 

Jón Oddgeir hefur lengi selt Biblíur í 
litlu húsi við Strandgötu 13 á Akureyri. 
Þar selur hann einnig Orð Guðs til þín og 
bílabænirnar sem hann gefur út. Auk þess 
selur hann ýmsan annan kristilegan varning.

Fjársjóður biblíuversa og bæna
Skálholtsútgáfan hefur gefið út mikið 
efni sem tengist Biblíunni og byggir á 
henni. Í janúar 2014 kom út bókin Sögur 
úr Biblíunni handa börnum á Norður-
löndum. Hún kom samtímis út á Norður-
löndum og í Grænlandi. Í henni eru valdar 
sögur Biblíunnar sérstaklega endursagðar 
með hugarheim norrænna barna í huga. 
Fimmtán norrænir rithöfundar endur-
segja sögurnar og fimmtán norrænir 
listamenn myndskreyta þær. Fulltrúar Ís-
lendinga í hópnum eru þau Halla Sól-
veig Þorgeirsdóttir myndlistarmaður 
og Óskar Guðmundsson rithöfundur. 

Fjársjóður, lítil askja sem geymir 
84 spjöld, kom fyrst út í desember 

2011. Öðrum megin á hverju spjaldi er 
biblíuvers og hinum megin er bæn. 

„Við fundum fyrir því að fólki fannst 
Biblían tyrfin aflestrar og við ákváðum að 
gera tilraun til að lækka þann múr með 
útgáfunni á Fjársjóðnum,“ sagði Edda 
Möller, framkvæmdastjóri Kirkjuhússins 
og Skálholtsútgáfunnar, um það hvernig 
hugmyndin að fyrstu fjársjóðsöskjunni 
kviknaði. Ákveðið var að sameina bænir 
og biblíuvers á spjöldunum. Sé eitt spjald 
lesið á dag þá nær lesturinn yfir 12 vikur. 
En hvernig voru ritningartextarnir valdir?

„Við Halla Jónsdóttir fórum í gegnum 
Biblíuna saman og hvor í sínu lagi að 
leita að ritningarversum sem væru auð-
skiljanleg og auðveld fyrir alla að til-
einka sér,“ sagði Edda. „Þegar við vorum 
búnar að velja 84 vers reyndum við að 
draga fram hugtök, eins og fyrirgefning, 
gleði, sorg, áhyggjur, vinátta, virðing, kær-
leikur, langlyndi, góðvild og annað slíkt.“ 

Þær fengu Kristján Val Ingólfsson, 
vígslubiskup í Skálholti, til að semja 
bænir á spjöldin. Edda sagði að haft 
hefði verið í huga að bænirnar höfðuðu 
til almennings, fólksins sem labbar 
niður Laugaveginn og tekst á við lífið 
í öllum þess fjölbreyttu myndum. 

„Við vildum að askjan minnti á jötuna 
sem Jesús var lagður í og fengum hönnuð 

til að útbúa hana. Merkimiðinn er með 
vísan í Guðbrandsbiblíu,“ sagði Edda. 
Þessi fyrsta askja fékk fádæma góðar 
viðtökur. Í desember 2012 kom svo út 
Kvöldbænafjársjóðurinn. Sama hugsun 
bjó að baki þeirri öskju og fyrstu öskjunni. 
Hún fékk annað útlit og Halla Jóns-
dóttir samdi bænirnar. Viðtökurnar voru 
jafn góðar og fyrri askjan hafði notið. 

„Ég hef ekki fengið önnur eins við-
brögð við neinu sem ég hef gefið út síðan 
við gáfum út Orð í gleði eftir Karl Sigur-
björnsson biskup,“ sagði Edda. Nú er von 
á þriðju öskjunni sem mun heita Kærleiks-
fjársjóður. Í henni verða ritningargreinar og 
bænir og kærleiksrík orð úr ýmsum áttum.

Skálholtsútgáfan gaf einnig út Fimm 
mínútna Biblíuna. Edda sagði að bókin 
kenni fólki að lesa Biblíuna. Reiknað 
er með að það lesi eina síðu á dag 
og nálgist þannig biblíutextann og 
njóti um leið ákveðinnar fræðslu. 

Að lokum má geta þess að bókaútgáfan 
Ugla gaf út bókina Biblían á 100 mínútum 
árið 2010. Hún geymir frásagnir Biblíunnar 
í hnotskurn — frá Mósebókunum til 
Opinberunarbókarinnar. Lestur bókarinnar 
á að taka einungis um 100 mínútur og þar 
er því kominn biblíukjarni að gömlum sið.
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Alkunna er að dregið 

hefur úr kristindóms-

fræðslu í íslenskum 

skólum um alllangt 

skeið. Þetta er til mikils 

baga, því kristin trú 

hefur mótað menningu 

þjóðarinnar í meira en 

þúsund ár, rétt eins og 

reyndin er með aðrar 

vestrænar þjóðir.

Rætt við Sigríði Önnu Guðjónsdóttur skólastjóra

Í einstaklega fróðlegri grein 
sem dr. Sigurður Pálsson 
skrifaði í B+ 2012 benti 
hann á m.a. að „Án þekk-

ingar á Biblíunni eru menn 
ólæsir á vestræna menn-
ingu og ófærir að taka þátt í 
umræðu um trúmál almennt 
og tengsl trúar og menn-
ingar í eigin samfélagi.“

Það er mjög í anda krist-
inna viðhorfa Íslendinga, að 
hér á landi hefur undanfarin 
ár fengið athvarf nokkur fjöldi 
fólks, sem hrakist hefur úr eigin 
löndum sakir stríðsátaka eða 
annarra hremminga. Trúar-
brögð sumra þessara nýbúa 

eru önnur en alls þorra lands-
manna. Þeir njóta hér fulls 
réttar og frelsis til að iðka trú 
sína, hver sem hún er. Eðlilegt 
er einnig að mætt sé með fullri 
tillitssemi framandi siðum, 
sem fólk af erlendum uppruna 
kann að færa með sér, enda 
felist ekki í þeim brot á lögum 
eða reglum er í landinu gilda.

Misskilningur er það aftur á 
móti, að nærvera fólksins kalli 
á það að fræðslu um kristna trú 
og kristin gildi sé þokað ennþá 
lengra til hliðar en gert hefur 
verið, hvað þá að henni sé ýtt 
út úr íslenska skólakerfinu. 
Það sætir furðu, að stigin skuli 

Biblían og skólarnir

Í Ísaksskóla ríkir kærleiksríkur agi

vera skref eins og þau sem nú-
verandi meirihluti borgar-
stjórnar Reykjavíkur hefur 
látið sér sæma í þessu efni. 
Nægir þar að nefna fáheyrt 
bann við því að börnum í 
grunnskólunum sé fært Nýja 
testamentið að gjöf, svo sem 
Gídeon-félagið hefur gert 
af góðvild um langan aldur. 
Margir hafa orðið til þess að 
gagnrýna bannið og styttist 
vonandi í að hömlur af þessu 
tagi verði afnumdar í öllum 
skólum höfuðborgarinnar.

Skóli Ísaks Jónssonar, Ísaks-
skóli, nýtur mikils álits og 
hvílir á traustum grunni. Þar 

eru nú 220 nemendur á aldrinum 
5 til 9 ára og er hann fjölmenn-
asti sjálfstætt rekni skólinn 
hér á landi. Þeir sem þar hafa 
notið náms reyna gjarna að koma 
þangað börnum sínum.

Það er ánægjulegt að ræða 
um starfið í skólanum við Sigríði 
Önnu Guðjónsdóttur skólastjóra; 
hún er jafnframt formaður Sam-
taka sjálfstæðra skóla. Ísak Jóns-
son stofnaði skólann árið 1926 
að loknu námi í kennslufræðum í 
Svíþjóð. Býr skólinn enn að þeirri 
vönduðu undirstöðu sem hann 
lagði, enda er kappkostað að 
hvika ekki frá þeim kennslu-
aðferðum og hefðum sem hafa 
gefist vel. 

„Ein af þeim hefðum sem 
hafa haldið sér í skólastarf-
inu er að börnin læri sálma. Á 
söng dagskrá skólans er alltaf 
einn sálmur og í hverri viku 

lýkur söngstund á því að 
börnin syngja sálm. Í 
skólan um er starf-

andi söngnefnd sem velur saman 
söngdagskrá fyrir þrjár vikur í 
senn. Lagalistinn fer gjarnan 
eftir árstíma og tilefni; haustlög, 
jólalög, áramóta söngvar, þorra-
lög, vorlög og ýmislegt fleira. 
Hver skóladagur byrjar á söng 
í kennslustofun um og tvisvar í 
viku koma allir nemend ur skólans 
saman á sal til að syngja. Börn 
sem eru í skólan um í fimm ár læra 
því fjölmörg sönglög.“

„Trúarbragðafræði eru einnig í 
námsefni grunnskólans. Það eru 
í skólanum börn fólks utan Þjóð-
kirkjunnar, en allir vita hvernig 
skólastarfinu er hagað og enginn 
getur hindrað okkur í þessu,“ 
segir Sigríður Anna. „Við fylgjum 
jólahefðunum og hvikum ekki frá 
þeim. Í upphafi aðventu kemur 
prestur í heimsókn, kveikt er á að-
ventukransi og börnunum er sagt 
frá þeim atburðum sem tengjast 
jólunum. Svo er farið í kirkju og 
sungnir jólasálmar. Ef foreldri 
óskar að barn þess sé ekki með 
er það að sjálfsögðu virt; það eru 
kannski 1–2 börn í hvert sinn.“

„Um páska læra nemendur um 
atburði dymbilvikunnar og vinna 
margvísleg páskaverkefni. Þá er 

hefð fyrir því að syngja sálminn 
fallega Ég kveiki á kertum mínum 
sem segir frá því sem gerðist á 
föstudaginn langa.“

„Ég lít fyrst og fremst á kær-
leiksríkan boðskap kristninnar en 
tel ekki að um kristniboð sé að 
ræða. Ekki eru spenntar greipar 
og ekki verið með trúboð. Í lífs-
leikninámi er farið í góð og falleg 
samskipti, kærleika til náungans 
og umburðarlyndi. Hér er agi, en 
hann er kærleiksríkur. Ef árekstrar 
verða, þá kennum við börnunum 
að sættast. Það er stór hluti af 
lífinu. Þetta eru dyggðir sem 
skila okkur langt og mikilvægt 
að leggja áherslu á þær strax í 
upphafi skólagöngu. Þær eru hluti 
af arfleifðinni og menningunni,“ 
sagði Sigríður Anna Guðjónsdóttir 
skólastjóri Ísaksskóla að lokum.

Meðan við sátum að viðtalinu 
dreif að nokkra hópbíla með 
börnum úr skólanum. Það var 
þemadagur helgaður samgöng-
um. Þau voru að koma úr ýmsum 
áttum frá því að kynna sér hinar 
mörgu hliðar samgöngumála. 
Framundan var að þau kæmu svo 
öll saman til að segja frá upplifun 
sinni og bera saman bækur.

© Heiðar kriStjÁnSSon
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Haustið 2010 fékk stjórn 
Gídeonfélags ins veður af 
því að mannréttinda ráð 

Reykjavíkurborgar væri að vinna til-
lögur að reglum sem bönnuðu hefð-
bundin samskipti trúfélaga og skóla, 
bönnuðu skólabörnum að heimsækja 
kirkjur á skólatíma, bönnuðu skólum að 
halda upp á kristnar hátíðir í formi helgi-
leikja eða trúarlegra leikþátta, bönnuðu 
kennurum að nota sálma og trúar-
lega söngva í kennslu eða skólastarfi 
og bönnuðu skólastjórnendum að leita 
eftir þjónustu presta vegna áfalla sem 
komið gætu upp í skólunum. Eitt þess-
arra banna snerti Gídeonfélagið á Ís-
landi sérstaklega: Óheimilt skyldi vera 
að bjóða Gídeonfélögum að heimsækja 
grunnskólana, kynna félagið og bjóða 
börnunum að eignast Nýja testamentið 
að gjöf frá félaginu. Tillögurnar áttu að 
vera í samræmi við skýrslu sem samin var 
2007 af starfshópi á vegum menntasviðs 
Reykjavíkurborgar sem fjallaði um sam-
skipti trúfélaga og skóla í borginni, en 
biskupsstofa hafði átt fulltrúa í starfs-
hópnum. Hins vegar gengu tillögur 
mannréttindaráðsins miklu lengra í 
átt til aðskilnaðar trúfélaga og skóla en 
skýrslan frá 2007 gaf tilefni til. Fólu í 
reynd í sér aðskilnað trúfélaga og skóla. 
Þá voru tillögurnar að mestu án rök-
stuðnings. Þó mátti ráða af tillögunum 
að þeim væri ætlað að stuðla að „fram-
förum á sviði mannréttinda hjá borginni“ 
með því að kveða á um að „ekki skuli 
mismuna borgarbúum eftir lífs- og 
trúarskoðunum þeirra“ og að „trúarleg inn-
ræting og boðun tiltekinna lífsskoðana“ 
ætti ekki heima í skólum borgarinnar.

Ekkert samráð
Mikilvægt er að nefna hér að mannrétt-
indaráð hafði ekkert samráð við trúfélög 
í borginni og ekkert samráð við Gídeon-
félagið við samningu sinna tillagna. Þau 
vinnubrögð voru augljóslega í trássi við  
9. grein samþykkta mannréttindaráðs frá 
18. desember 2007 þar sem segir: „Mann-
réttindaráð ber ábyrgð á upplýsingamiðlun 
og samráði við íbúa, félagasamtök og aðra 
hagsmunaaðila sem tengjast verkefnum 
ráðsins. Auk lögbundins samráðs skal 
ráðið leita umsagna eða annars samráðs 

Gídeonfélagið og skólarnir í Reykjavík
Rúnar Vilhjálmsson

þegar við á og efni mála gefur tilefni til.“ 
Eftir hörð mótmæli utan borgarkerfisins, 
meðal annars frá almenningi, og eftir 
umsagnir ráða borgarinnar, var ljóst að 
mannréttindaráð yrði að endurskoða 
þessar öfgafullu tillögur. Endurskoðaðar 
tillögur mannréttindaráðs Reykjavíkur 
að reglum um samskipti skóla og trúar- 
og lífsskoðunarfélaga voru loks sam-

þykktar í borgarráði með breytingum 
þann 4. október 2011. Dregið hafði verið 
umtalsvert í land frá fyrri aðskilnaðar- og 
banntillögum mannréttindaráðs og hefð-
bundin samskipti skóla og trúfélaga að 
mestu leyfð áfram, sem og helgileikir og 
sálmanotkun í hefðbundnu skólastarfi; 
leita mátti til presta eins og annarra fag-
manna vegna áfalla í skólunum. Eitt var 
þó óbreytt: Gídeonfélagið mátti ekki 
koma í skólana og bjóða börnunum Nýja 
testamenti að gjöf á skólatíma. Slíkt taldist 
„trúboð“ sem reglurnar bönnuðu. Skv. 
samþykkt borgarráðs átti að endurskoða 
þessar reglur að ári liðnu. Gídeonfélagið 

spurðist ítrekað fyrir um þá endurskoðun 
haustið 2012 og fékk síðbúin og misvísandi 
svör frá borgaryfirvöldum. Loks kom í ljós 
að skóla- og frístundasvið borgarinnar 
átti að endurskoða reglurnar í fram-
haldi af umsögnum sem leitað yrði eftir. 
Sendi stjórn Gídeonfélagsins ítarlegar at-
hugasemdir vegna reglnanna til fræðslu-
stjóra borgarinnar þann 6. desember 2012.

Jafnræði og meðalhóf
Í athugasemdum sínum fagnaði stjórn 
Gídeonfélagsins setningu reglna um sam-
skipti skóla og trúar- og lífsskoðunar-
félaga út af fyrir sig, en undirstrikaði 
mikilvægi jafnræðis, meðalhófs og mann-
réttinda í því sambandi, einnig gagnvart 
þeim stóra meirihluta heimila og ein-
staklinga sem teljast til kristinnar trúar í 
landinu. Reglurnar mættu ekki vera svo 
takmarkandi að skólarnir sæju sér ekki 
fært að eiga eðlileg og uppbyggjandi sam-
skipti við nærumhverfi sitt í samræmi við 
vilja foreldra, grunnskólalög og stefnu 
Reykjavíkurborgar í menntamálum þar 
sem sérstök áhersla er lögð á að skólinn 
sé „miðstöð menningar og félagsstarfs í 
hverju hverfi … í samstarfi við stofnanir og 
félagasamtök“. Gídeonfélagið hefði boðið 
grunnskólanemendum ókeypis eintak af 

Nýja testamentinu í meira en hálfa öld. 
Heimsókn Gídeonfélaga í skólana væri 
ekki trúboð, enda hefði félagið frá fyrstu 
tíð verið í góðu samstarfi og samvinnu 
við yfirvöld fræðslumála. Stjórnendur 
grunnskólanna hefðu enda litið svo á að 
bókargjöf félagsins væri stuðningur við 
skólastarfið, einkum kennsluna í kristnum 
fræðum, siðfræði og trúarbragðafræðum, 
samanber 2. grein grunnskólalaga. Þá 
hefði Nýja testamentið iðulega þýðingu 
í umfjöllun um bókmenntir á seinni 
stigum námsins. Ljóst væri af samskiptum 
Gídeonfélagsins við skólastjórnendur 
Reykjavíkurborgar bæði fyrr og nú að mikill 

Félagið mun leita eftir því við skólastjórnendur í Reykjavík að fá 
að koma í skólana strax eftir síðustu kennslustund á heppilegum 
degi þar sem börnunum er boðið að eignast bókina góðu.
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vilji væri til þess að Gídeonfélagið gæti 
áfram átt samstarf við skólana. Loks hefðu 
engar kvartanir eða kærur nokkru sinni 
borist félaginu frá borgaryfirvöldum eða al-
menningi vegna heimsókna félagsmanna 
í grunnskólana svo vitað væri. Lagði 
stjórnin til að reglum borgarinnar yrði 
breytt þannig að trúar- og lífsskoðunar-
félögum verði gert heimilt að eiga sam-
skipti við grunnskóla borgarinnar, þ.á.m. 
með afhendingu rita sem hafa menn-
ingarsögulegt gildi, enda samrýmist sam-
skiptin markmiðum skólastarfsins.

Reglur ekki endurskoðaðar
Ekki verður séð að skóla- og frístundasvið 
borgarinnar, sem falið var að endur-
skoða reglurnar, hafi framkvæmt skipulega 
endurskoðun. Einungis unnið úr inn-
sendum athugasemdum og umsögnum um 
reglurnar. Fyrst 10. september 2013 sendi 
fræðslustjóri borgarinnar loks út stutt-
orðan fjölpóst til 13 umsagnaraðila, þ. á m. 

Gídeonfélagsins, þar sem greint er frá eftir-
farandi niðurstöðum úr „endurskoðun“ 
borgarinnar: „Almennt séð hefur verið góð 
reynsla af reglunum, þótt alltaf megi bæta 
framfylgd reglanna og eftirfylgni þeirra …“ 
Niðurstaðan er sú að fræðslustjóri og 
mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar 
„telja ekki þörf á að breyta reglunum“. 
Óhætt er að segja að þessi póstur hafi 
valdið vonbrigðum, ekki síst vegna þess 
hve hann er illa studdur rýni og rökum.

Vinnubrögð og málsmeðferð 
Reykjavíkurborgar í málefnum skóla og 
trúar- og lífsskoðunarfélaga mun ekki 
slá Gídeonfélagið út af laginu. Félagið 
mun leita eftir því við skólastjórnendur 
í Reykjavík að fá að koma í skólana strax 
eftir síðustu kennslustund á heppilegum 
degi þar sem börnunum er boðið að 
eignast bókina góðu. Og ýmsir skóla-
stjórnendur í Reykjavík bjóða Gídeon-
félögum það, þótt aðrir treysti sér ekki 
til þess að óbreyttum reglum í borginni. 

Utan Reykjavíkur eru Gídeonfélagar 
hins vegar boðnir velkomnir í skólana 
á skólatíma barnanna eins og áður og 
heimsóknanna beðið með tilhlökkun. 
Einnig heldur Gídeonfélagið áfram út-
breiðslustarfi sínu á öðrum vettvangi eins 
og áður — á hótelum og gististöðum, 
sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum, 
meðal heilbrigðisstétta, annars starfs-
fólks í almannaþjónustu og fólks á förnum 
vegi. Þá heldur Gídeonfélagið áfram að 
heimsækja kirkjur og söfnuði þessa lands, 
kynna félagið og óska eftir stuðningi 
safnaðarfólks. En það er áframhaldandi 
trú og von okkar Gídeonfélaga að reglur 
Reykjavíkurborgar verði raunverulega 
endurskoðaðar og færðar til skynsamlegra 
horfs, til farsældar fyrir æsku landsins. Að 
því ættu allir að vinna sem láta sig kristna 
trú og menningu þjóðarinnar varða.

Höfundur er forseti Gídeonfélagsins á Íslandi

Bókin geymir 68 endursagnir handa börnum 

á Íslandi, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, Danmörku, 

Færeyjum og Grænlandi.

Fimmtán rithöfundar og fimmtán myndskreytar 

frá Norðurlöndum túlka sögur Biblíunnar 

í orðum og myndum út frá sjónarhóli barnsins 

og höfðu þeir  frjálsar hendur til þess.

Hér er það gleðin og kímnin sem ræður ríkjum 

í skemmtilegum sögum Biblíunnar. 

Fyrir börn sex ára til 106 ára!

Kirkjuhúsið — Skálholtsútgáfan
Laugavegi 31 · 101 Reykjavík · Sími 528 4200

www.skalholtsutgafan.is · skalholtsutgafan@skalholtsutgafan.is

Á tilboði 

í verslunum Eymundsson 

um land allt og 

í Kirkjuhúsinu, 

Laugavegi 31
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Biblían og 
Breiðabólstaður

Það var merkilegt afrek þegar Guð-
brand ur biskup og aðstoðar menn 
hans prent uðu Biblíuna í fyrsta 

sinn á Íslandi. Prentunin ein og sér tók 
rúmlega sex ár en þýðingarvinnan hefur 
ekki síður verið tímafrek og kostað mikla 
yfirlegu við misgóðar aðstæður. Vinnan 
fór öll fram á biskupsstólnum að Hólum 
í Hjaltadal undir styrkri stjórn prentarans 
Jóns Jónssonar sem Guðbrandur hafði 
ráðið til stólsins.

Áður en hin viðamikla bókaútgáfa gat 
hafist á Hólum, en vitað er um rúmlega 
100 titla sem Guðbrandur lét prenta í 56 
ára biskupstíð sinni, var honum nauðsyn-
legt að koma upp öflugri prentsmiðju 
á stólnum. Það gerði hann með því 
að flytja prentsmiðju til staðarins sem 
hann sótti á Breiðabólstað í Vesturhópi. 
Prentsmiðju þá hafði Jón Arason biskup 
keypt til landsins í kringum árið 1530 og 
ráðið til staðarins prentara að nafni Jón 
Mattheus son eða Jón svenska eins og 
hann var oftast nefndur. Í flutningunum 
að Hólum virðist pressa prentsmiðjunnar 
hafa bilað eða skemmst og neydd-
ist Guðbrandur til að senda prentara 
sinn Jón Jónsson (son Jóns svenska) til 
Danmerkur eftir nýrri pressu.

Guðbrandur þekkti vel til prentsmiðj-
unnar sem hann flutti heim að Hólum 
enda hafði hann þjónað Breiðabólstað 
á árunum 1567–1571 og hafði tekið við 
embætti af Jóni svenska sem Jón biskup 
Arason hafði vígt til staðarins áratugum 
fyrr.

Breiðabólstað má því með réttu nefna 
vöggu íslenskrar prentiðnar þó ekki hafi 
prentsmiðja verið rekin þar nema í örfáa 
áratugi. Ekki er mikið vitað um hvað olli 
því að Jón biskup setti prentsmiðju sína 
niður á Breiðabólstað en þó er áhugavert 
að hugsa til þess að upphaf ritaldar 
á Íslandi er yfirleitt miðuð við ritun 
Hafliðaskrár, lagatexta sem fyrir löngu er 
glatað ur, sem fram fór á Breiðabólstað 
veturinn 1117–1118.

Stefán Einar Stefánsson tók saman
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Höggvið í hornsteininn

Almennt er viðurkennt að Biblían og 
kviður Hómers séu helstu horn-
steinar vestrænnar menningar, hvor 

með sínum hætti. Má halda því fram að öll 
vestræn bókmenntaverk, sem máli skipta, 
eigi vissar rætur í þessum meginverkum. Á 
undanförnum áratugum 
hafa menntamenn 
kvartað yfir að skólakerfi 
okkar hafi brugðist 
því hlutverki að koma 
þessum grundvallarritum 
áleiðis til þjóðarinnar. 

Margir hafa því 
verið þakklátir fyrir 
það framtak Gídeon-
félagsins að færa öllum 
skólabörnum landsins 
Nýja testamentið að gjöf 
og kynna þannig þetta 
öndvegisverk vestrænnar 
menningar fyrir þeim. 
Við dreifingu bókarinnar 
var ekki hafður í frammi 
áróður og börnunum og 
foreldrum þeirra í sjálfs-
vald sett hvort þau tækju 
við gjöfinni eða ekki.

Talsmenn umburðar-
lyndis banna
Eitt helsta baráttumál 
meirihluta Samfylkingar 
og Besta flokksins í 
borgarstjórn Reykjavíkur 
á kjörtímabilinu hefur 
verið að hindra dreifingu 
Nýja testamentisins til 
grunnskólanema. Erfitt 
hefði verið að trúa því 
fyrirfram að vinsælir 
rithöfundar og sjálf-
skipaðir talsmenn umburðarlyndis 
yrðu fremstir í flokki þeirra, sem banna 
vildu slíka bókargjöf. Það varð eigi að 
síður raunin. Meirihlutinn lagði blátt 
bann við því að þessu grundvallarriti 
vestrænnar menningar væri dreift til 
grunnskólanema á sama tíma og unnið 
var að því að fá Reykjavík viðurkennda 
sem bókmenntaborg Menningarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna (UNESCO).

Á undanförnu tveimur og hálfu ári hef ég 
átt fundi með foreldrum í flestum skólum 
Reykjavíkur um skólastarfið og menntun 
almennt. Á flestum þessara foreldrafunda 
hefur umrætt bann borið á góma. Hefur 
yfirgnæfandi meirihluti fundarmanna lýst 

yfir vanþóknun sinni 
á banninu og óskað 
eftir því að grunn-
skólanemum verði á 
ný heimilað að veita 
þessari gjöf viðtöku í 
skólum borgarinnar. 
Hægðarleikur er að 
haga dreifingu Nýja 
testamentisins í 
skólunum með þeim 
hætti að foreldrar 
séu upplýstir fyrir-
fram um gjöfina og 
gefist þannig kostur 
á að afþakka hana.

Efla þarf  
trúarbragðafræðslu
Fræðsla um trúarbrögð 
og siðfræði hefur látið 
undan síga í grunn-
skólum Reykjavíkur og 
tel ég mikilvægt að hún 
verði efld á ný. Svo unnt 
sé að efla þekkingu 
og skilning á ólíkum 
trúarbrögðum og lífs-
viðhorfum þarf ekki 
síst að leggja áherslu á 
þekkingu nemenda á 
ríkjandi trúarbrögðum 
og siðgæðisviðmiðum 
í eigin samfélagi. Það 
vinnur gegn slíkum 
markmiðum að banna 

dreifingu Nýja testamentisins til grunn-
skólanema sem víðtæk sátt hefur ríkt 
um áratugum saman. Von mín er að 
horfið verði frá umræddu banni. Og 
hver veit nema einn góðan veðurdag 
verði nemendum í grunnskólum einnig 
boðnar Hómerskviður að gjöf í gull-
aldarþýðingu Sveinbjarnar Egilssonar. 

Kjartan Magnússon borgarfulltrúi

Erfitt hefði verið að 
trúa því fyrirfram að 
vinsælir rithöfundar og 
sjálfskipaðir talsmenn 
umburðarlyndis yrðu 
fremstir í flokki þeirra, 
sem banna vildu slíka 
bókargjöf.
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Í mars á síðasta ári hóf göngu sína 
þáttaröð á sjónvarpsstöðinni History 
Channel sem ber heitið „The Bible“. 
Samanstendur röðin af tíu þáttum 

sem sækja efnivið sinn beint til frásagna 
Biblíunnar. Í þeim eru leiknar margar 
af frægustu og áhrifaríkustu frásögnum 
Biblíunnar, jafnt úr Gamla og Nýja 
testamentinu. T.a.m. hefjast þættirnir á 
sköpunarfrásögninni og í sama þætti er 
syndaflóðinu lýst með dramatískum hætti.

Viðtökurnar fóru fram úr björtustu 
vonum og á fyrsta þáttinn horfðu rúmlega 
13,1 milljón áhorfenda. Þættirnir sem 
fylgdu nutu einnig mikilla vinsælda og 
hafa þeir vakið upp mikla umræðu um 
þær sögur sem höfundar þáttanna völdu til 
frásagnar. Talið er að uppsafnað áhorf þátt-
anna sé 100 milljónir. Þegar þættirnir voru 
gefnir út á DVD seldust þeir í gríðarlegu 
magni og engin þáttaröð hefur selst í eins 
miklu magni á Blu-Ray og Digital HD.

Að baki þáttaröðinni standa hjón að 
nafni Roma Downey og Mark Burnett. 
Downey hefur getið sér gott orð sem 
leikkona vestanhafs, m.a. í þáttunum 
Touched by an Angel en hann hefur 
framleitt heims fræga sjónvarpsþætti á 
borð við The Survivor og The Voice.

Biblíuna þarf að kenna
Downey og Burnett hafa lýst því yfir að 
kveikjan að þáttaröðinni hafi verið sú 
að þau settust niður og endurnýjuðu 
kynni sín við hina stórbrotnu kvikmynd 
Cecil B. DeMille Boðorðin tíu, sem frum-
sýnd var árið 1956 og var tilnefnd til 
sjö Óskarsverðlauna ári síðar. Í grein 
sem þau birtu í blaðinu The Wall Street 
Journal í mars á síðasta ári og bar yfir-
skriftina „Hví skólar sem reknir eru fyrir 
almannafé ættu að kenna Biblíuna“ 

og undirtitilinn „Vesturlandabúar geta 
ekki talist læsir án grunnþekkingar á 
þessum grundvallartexta“. Í greininni 
segja þau að uppvöxtur þeirra í Bretlandi 
og á Írlandi hafi tryggt þeim þekkingu 
á Biblíunni og að þau sjái að núverandi 
valdhafar í Bandaríkjunum séu augljós-
lega að svipta þarlend börn réttinum 
til hins sama. Ein helsta ástæðan fyrir 
því að þau réðust í það stórvirki sem 
þáttaröðin The Bible er, er vilji þeirra til 
að bæta úr þekkingarskorti fólks á biblíu-
sögunum, hvetja fólk til þess að lesa hina 
Helgu bók en ekki síst til þess að krefjast 
þess að Biblían verði kennd í skólum.

Áhrif Biblíunnar í menningunni
Í greininni benda hjónin á þau miklu áhrif 
sem Biblían hefur í allri okkar menn-
ingu. Um það atriði segja þau m.a.: „Án 
Biblíunnar væri það öðruvísi að lesa 
Shakespeare — það eru meira en 1200 til-
vitnanir í Ritninguna í verkum hans. Án 
Biblíunnar væri Sixtusarkapellan ekki 
til og ekkert þeirra meistaraverka sem 
hanga uppi í söfnum heimsins og máluð 
eru undir áhrifum frá Biblíunni.“ Og þau 
tengja málið einnig inn á það svið sem 

þau þekkja hvað gerst til: „Í kvikmyndum, 
ef ekki væri fyrir allegóríur Biblíunnar, 
þá væri ekkert sem héti „Les Misérables,“ 
ekkert „Star Wars“, ekkert „Matrix“, enginn 
„Lord of the Rings“ þríleikur, engin 
„Narnía“ og enginn „Ben-Húr.“ Það væru 
engin AA-samtök, enginn Hjálpræðisher 
og enginn Harvard-háskóli — en allt 
ofantalið á grundvöll sinn í Ritningunni. 
Og í alvörunni, hvað ætti Bono að 
syngja um ef ekki væri nein Biblía?“

Ekki af baki dottin
Hinar gríðargóðu viðtökur sem þættirnir 
tíu hafa fengið hafa um leið gefið Roma 
og Mark byr í seglin. Þau hlustuðu ekki á 
varnaðarorð sumra í Hollywood sem sögðu 
að þau ættu að kosta kapps um að segja þá 
sögu sem þau vildu segja en bara án þess 
að nefna nafn Jesú. Nú hafa þau hleypt af 
stokkunum tveimur nýjum verkefnum sem 
teljast sjálfstætt framhald af þáttaröðinni. 
Annars vegar er um að ræða nýja þáttaröð 
sem ber yfirskriftina A.D. og mun hún 
fjalla um atburðina sem áttu sér stað eftir 
að Jesús var krossfestur og grafinn. Gert 
er ráð fyrir því að þættirnir fari í loftið á 
árinu 2015. Áður en að því kemur, nánar 
tiltekið þann 28. febrúar næstkomandi, 
verður kvikmyndin Son of God frumsýnd 
en hún fjallar um líf og dauða Jesú frá 
Nasaret og er hún m.a. byggð á atriðum 
sem ekki birtust í þáttaröðinni The Bible.

Stefán Einar Stefánsson tók saman

BiBlían
Sjónvarpsþáttaröð slær í gegn
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Á næstu árum verður fimm alda 
afmælis siðbótarinnar minnst víða 
um heim. Árið 2017 eru 500 ár liðin 

frá því að Marteinn Lúther hengdi skjal 
með 95 greinum á dyr Hallarkirkjunnar 
í Wittenberg. Tilgangurinn var að efna 
til guðfræðilegrar umræðu um réttmæti 
aflátssölu kirkjunnar og fleira. Sá atburður 
markaði upphaf siðbótarhreyfingarinnar 
sem átti eftir að hafa víðtæk áhrif víða í 
Evrópu, meðal annars á Íslandi.

Spyrja má hvers vegna verið er að halda 
upp á svona tímamót. Er ekki nóg af alls 
konar viðburðum úr sögunni sem hægt er 
að halda upp á með reglubundnum hætti? 
Vissulega er af nógu að taka þegar hugað 
er að merkum viðburðum og mikilvægum 
einstaklingum í aldanna rás. Siðbótin og 
Marteinn Lúther eru þar á meðal. Þegar 
horft er til þeirra áhrifa sem hann og 
siðbótarhreyfingin sem við hann er kennd 
hafði, er full ástæða til að halda upp á þessi 
tímamót. Draga þarf lærdóma af hinu liðna 
fyrir bæði samtíð og framtíð. Í löndum 
þar sem lútherska kirkjan hefur fest 
rætur er eðlilegt að staldra við á þessum 
tímamótum, líta um öxl og horfa fram 
á veginn, og vega og meta áhrif Lúthers 
og siðbótarinnar.

Þótt sjálf siðaskiptin hafi öðru fremur 
verið pólitísk hér á landi hafði siðbótin 
smám saman margvísleg áhrif á menn-
ingu og samfélag. Ástæða er til að beina 
athyglinni að þeim áhrifum þegar tíma-
mótanna er minnst. Til að undirbúa 
siðbótarafmælið skipaði kirkjuráð þjóð-
kirkjunnar nefnd til að undirbúa og 
skipuleggja margvíslega viðburði af þessu 
tilefni. Í nefndinni eiga sæti Gunnar 
J. Gunnarsson, formaður, tilnefndur 
af biskupi, Solveig Lára Guðmunds-
dóttir og Sigurjón Árni Eyjólfsson, kjörin 
af kirkjuþingi, Arnfríður Guðmunds-
dóttir, tilnefnd af Guðfræði- og trúar-
bragðafræðideild Háskóla Íslands, og 
Ævar Kjartansson, tilnendur af innanríkis-
ráðherra. Með nefndinni starfar Þorvaldur 
Víðisson, biskupsritari.

Stefnt er að því að halda málþing og ráð-
stefnur, gefa út nokkur af ritum Lúthers á 
íslensku, stuðla að útgáfu bóka um Lúther 
og siðbótina fyrir börn, unglinga og full-
orðna, hvetja til leiksýninga og fjölbreyttrar 
fjölmiðlaumfjöllunar, halda á lofti sálma- 
og tónlistararfi siðbótarinnar, hvetja 
söfnuði þjóðkirkjunnar til að minnast 
tímamótanna og margt fleira. Þá hefur 

verið opnuð vefsíða þar sem atburðir og 
dagskrá sem tengist siðbótarafmælinu 
veður smám saman kynnt, ásamt því 
að vísa á og koma á framfæri ýmiss 
konar efni um Lúther og siðbótina (sjá 
kirkjan.is/sidbotarafmaeli/).

Eitt af því sem siðbótin skilaði okkur 
Íslendingum var þýðing Biblíunnar á 
íslensku. Sagan af þýðingu Odds Gott-
skálkssonar á Nýja testamentinu í fjósinu 
í Skálholti er flestum kunn. Á það er 
bent í aðfaraorðum Guðrúnar Kvaran, 
Gunnlaugs Ingólfssonar og Jóns Aðal-
steins Jónssonar að útgáfu þýðingar Odds 
með nútímastafsetningu árið 1988, að 
á því leiki „enginn vafi að þýðing Nýja 
testamentisins, sem Oddur Gottskálksson 
gerði á árunum 1536–1539, og útgáfa þess 
1540, er hin merkasta í íslenskri málsögu.“ 
Einnig segir þar að þegar þýðing Odds er 

borin saman við síðari þýðingar kemur í 
ljós að hún hefur haft veruleg áhrif á ís-
lenskt biblíumál allt fram til dagsins í dag. 
Sigurbjörn Einarsson biskup segir í for-
mála að útgáfunni 1988 að „í þeim texta 
Nýjatestamentisins, sem nú er almennt 
notaður hér á landi, á Oddur meira en 
nokkur einn maður annar.“

Tengslin við Lúther og siðbótarstarf 
hans eru líka augljós því á það er bent í 
áður nefndum aðfaraorðum að aðalfyrir-
mynd Odds hafi verið þýðing Lúthers. 
Lúther þýddi Nýja testamentið úr frum-
málinu, grísku, árið 1522 og tók síðan til við 
að þýða Gamla testamentið. Biblían í heild 
í þýðingu hans var gefin út 1534. Aðeins 
sex árum síðar kemur Nýja testamentið 
í þýðingu Odds út. Þegar Guðbrandur 
Þorláksson, biskup á Hólum, gaf síðan 
út Biblíuna árið 1584 notaði hann m.a. 
þýðingu Odds á Nýja testamentinu nær 
óbreytta. Biblíuútgáfa Guðbrands á 430 ára 
afmæli í ár.

Í aðdraganda siðbótarafmælisins er 
ástæða til að halda þessu á loft, minnast 
frumkvöðlanna og meta og ræða það gildi 
sem góð íslensk þýðing Biblíunnar hefur 
haft fyrir íslenska menningu og samfélag. 
Um leið er rétt að huga að stöðu Biblíunnar 
nú um stundir. Biblíuþekking ungs fólks 
hér á landi virðist minnkandi og margir 
þekkja jafnvel ekki lykilfrásögur Nýja 
testamentisins. Biblían er í senn trúar- og 
menningarrit. Þekking á efni hennar er 
grundvöllur að trúarlegum skilningi og 
menningarlegu læsi. Sú hugsjón Lúthers og 
siðbótarhreyfingarinnar að allir geti lesið 
og skilið Biblíuna gildir enn.

Hið íslenska biblíufélag verður 200 ára 
á næsta ári, en það var stofnað 10. júlí árið 
1815. Þegar horft er fram til þessara tvennra 
tímamóta, 500 ára afmælis siðbótarinnar 
og 200 ára afmælis Biblíufélagsins, gefst 
gott tækifæri til að halda þessum þætti 
siðbótararfsins á lofti, þ.e. mikilvægi þess 
að eiga Biblíuna á eigin móðurmáli og geta 
lesið hana sér til skilnings. Einn þáttur í því 
er að stuðla að betri þekkingu og skilningi á 
efni Biblíunnar, ekki síst meðal ungs fólks. 
Þar er mikið verk að vinna fyrir heimili, 
kirkju og skóla.

Höfundur er dósent við Menntavísindasvið 
 Háskóla Íslands.

Mikilvægt að eiga 
Biblíuna á eigin móðurmáli

Gunnar J. Gunnarsson
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Kærleikurinn ofar kúríunni
Birtu og hlýju stafar af Frans páfa 

þar sem hann burðast með stól út 
úr íbúð sinni í Casa Santa Marta. 

Stólinn ætlar hann varðmanninum sem 
stendur vaktina framan við dyrnar. Sá 
afþakkar sætið með þeim orðum að 
reglurnar leyfi það ekki. „Hvaða reglur?“ 
spyr Frans þá. „Reglur yfirmanns míns,“ 
svarar svissneski vörðurinn óöruggur. 
„Hann er yfirmaður þinn en ég er 
páfinn,“ svarar Frans vinalega. Og bætir 
svo við þar sem þeir setjast saman að 
snæðingi: „Verði þér að góðu, bróðir.“

Þessi stutta saga lýsir ágætlega auðmýkt 
en jafnframt ákveðni Jorge Mario 
Bergoglio, Frans páfa, sem tekinn er við 
lyklavöldum í Páfagarði. Eftir tæpt ár í 
embætti er ljóst að hann ætlar sér að rjúfa 
einangrun kaþólsku kirkjunnar og færa 
hana nær fólkinu. Líklegra er að hans 
verði minnst fyrir að auka umburðarlyndi 
kirkjunnar og umbreyta valdasækinni 
kúríunni en fyrir að vera fyrsti jesúítinn á 
páfastóli eða fyrsti páfinn frá Ameríku.

Þetta stóra verkefni verður ekki leyst með 
ráðgjafafyrirtækjum og almennatenglum, 
né heldur með því að skipta um „lógó“ 
eins og tíðkast í viðskiptalífinu. Stundum 
hefur verið sagt að kaþólska kirkjan „hugsi 
ekki í árum heldur árþúsundum“. Burtséð 
frá sannleiksgildi slíkra fullyrðinga er þó 
ljóst að verkefni Argentínubúans er ærið.

Jesús Kristur er kjarninn
Frans páfi leiðir kirkjuna nú inn í nýja tíma. 
Hann fer ótroðnar slóðir með orð Guðs 
að leiðarljósi og neitar að beygja sig undir 
aldagamla siði og venjur páfadómsins — 
reglur greyptar í stein. Hann líkti kirkjunni 
nýlega við sjúkraskýli á vígvellinum og 
sagði að fyrsta skylda hennar væri að hlúa 
að þeim slösuðu. „Þú spyrð ekki særðan 
mann um kólesterólgildi hans.“ Í samræmi 
við þetta kveður við sáttatón í garð sam-
kynhneigðra og mildari nálgun á ýmis 
umdeild mál, svo sem stöðu kvenna innan 
kirkjunnar, getnaðarvarnir og fóstur-
eyðingar. Þó að kennisetningar kirkjunnar 
hafi ekki breyst vill Frans að kirkjan boði 
náungakærleik og hjálpræði en tönnlist 
ekki á umræddum deilumálum.

Þannig greinir Frans kjarnann  
frá hisminu.

Þetta er leiðarljós hans við túlkun 
Biblíunnar þegar hann segir: „… orð 
Guðs er eldra Biblíunni og gengur 

henni framar. Það er þess vegna sem 
trú okkar hverfist ekki einungis um bók 
heldur um fagnaðarerindið og um-
fram allt um persónuna, Jesús Krist, 
sem er Guðsorð holdi klætt.“

Guð fyrirgefi kardinálunum!
Frans tekst nú á við íhaldssöm öfl innan 
Páfagarðs og hefur með framgöngu sinni 
og fordæmi þegar tekist að breyta ásýnd 
kirkjunnar. Í ræðu sem hann hélt fyrir 
páfakjörið sagði hann að kirkjan þjáðist 
af guðfræðilegri sjálfselsku. Kirkjan mætti 
ekki lifa lífi sem snérist einungis um 
eigin naflaskoðun. Þjónar hennar þyrftu 
að fara út meðal fólks og flytja mann-
kyni öllu fagnaðarerindið og koma til 
aðstoðar þeim sem minnst mega sín.

Ég varð þess heiðurs aðnjótandi að 
afhenda Frans páfa trúnaðarbréf sem 
sendiherra Íslands gagnvart Páfagarði í 
desember síðastliðnum. Afhendingin fór 

fram í Klemensarsalnum þar sem kardinál-
arnir höfðu á vordögum fagnað og faðmað 
nýkjörinn páfa. Nú hafði Frans látið fjar-
lægja páfahásætið úr salnum og vildi taka 
á móti gestum sínum sem jafningi þeirra, 
í svörtum skóm en ekki þeim rauðu sem 
hafa verið tákn um valdastöðu embættis-
ins. Rauða skikkjan og ermahnapp-
arnir voru líka á bak og burt. Athöfnin var 
notaleg, látlaus en hátíðleg. Frans, sem 
hefur hlýja og góða nærveru, sló á létta 
strengi. Það gerði hann líka í hátíðar-
kvöldverði með kardinálunum að loknu 
páfakjörinu þegar hann sagði sposkur: 
„Megi Guð fyrirgefa ykkur fyrir það sem 
þið hafið gert.“ Orð hans vöktu kátinu, 
en ekki er víst að öllum embættis-
mönnum páfastóls sé nú hlátur í hug. 
Því biskup fátækrahverfanna, eins og 
Frans er gjarnan kallaður í Argentínu, 
setur nú kærleikann ofar kúríunni.

Martin Eyjólfsson, sem nýlega afhenti 
trúnaðarbréf sem sendiherra Íslands í 
Páfagarði, afhendir hér páfa Kærleiks
kúlu Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra. 
Páfi blessaði verkefnið en allur ágóði þess 
rennur til Reykjadals, sumarbúða fatlaðra 
barna. Biskup Íslands blessar einnig kúluna 
fyrir hver jól. Með Martin á neðri myndinni 
er hjá páfa Eva Þengilsdóttir, eiginkona 
sendiherrans.

Martin Eyjólfsson
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Höfundur myndarinnar var 
séra Hjalti Þorsteinsson sem 
aldrei sá Hallgrím og var 
enda ekki nema níu ára þegar 

skáldið dó. En myndin hitti beint í mark, 
svona vildi þjóðin hugsa sér skáldið.

Samt orti Hallgrímur fleira en Passíu-
sálma. Veraldlegur skáldskapur hans ber 
snilldinni ekki síður vitni. Sú viðtekna 
mynd sem við höfum af Hallgrími Péturs-
syni er álíka einhæf og ef seinnitíminn 
ætti aðeins eftir að meta Stein Steinarr af 
Tímanum og vatninu, svo dæmi sé tekið.

Það sem vekur athygli manns varðandi 
hinn veraldlega Hallgrím er glaðlyndi hans. 
Hann er í svo góðu skapi. Honum þykir 
svo gaman að lifa. Hinn iðrandi, sorg-
fulli og síðar holdsveiki Saurbæjarklerkur 
þokar fyrir lífsnautnamanninum, það er að 
segja manni sem nýtur þessa að vera til á 
líðandi stundu, sem nemur af athygli það 
sem fram fer í kringum hann, fær unað af 
náttúr unni, önnum hversdagsins, matnum, 
að ekki sé talað um tóbakið og þótt synd 
væri að segja að hann gerði sig beran 
að kvensemi er sjálf kveðandi ljóðanna 
og hljómur orðanna beinlínis erótískur 
— af því hvernig þau koma við mann.

Það listaskeið sem Hallgrímur lifir og 
telst til er barokk-tíminn. Þegar tjáningin 
hristi af sér fyrri viðmiðanir varðandi 
yrkisefni og efnistök og sýndi sig einatt í 
sérkennilegri ofrausn eða líkt og gæðingur 
sem lengi hefur verið haldið aftur af sé 
skyndilega gefinn laus taumur og hleypt.

Við getum tekið „Þráðleggsvísur“ til 
dæmis. Skáldið yrkir 19 erindi um allt 
sem hann vildi heldur gera en að vinda 
garn upp á þráðarlegg. Fyrst telur hann 
upp öll bústörfin sem hann vildi heldur 
vinna, en þegar komið er út í áttunda 
erindi vildi hann heldur smíða skip úr 
vindi, skrifa með mjólk, búa til kol úr 
regni, heyja úr lausamjöll, fella um koll 
Hólabyrðu, skella Hornströndum frá Vest-
fjörðum og setja Drangey suður á sanda.

Enn gleggra dæmi er að finna í „Sláttu-
kvæði“ sem hann yrkir í kringum viðkvæð-
ið: „Ósköp þarf fyrir eina kú um vetur.“ Bóndi 
fer að heyja í kú sína og þegar sláttu löndin 
eru á þrotum tekur hann til að við slá fjöllin 
umhverfis: Heklu, Skjaldbreið, Bárðarjökul, 
Baldjökul, Baulu … svo eyjarnar Drangey 
og Eldey, en þegar Ísland hefur allt verið 
slegið og enn eru ekki komin næg hey í 
kúna færir hann sig til annarra landa:

Danmörk, Svíþjóð, Dalmatía
Ditmarsken og Pólónía
England, Frakkland, Ítalía
Asía, Konstantínopel.
Best er að vera birgur vel.
Holland, Noreg, Hungaría
hann sló, innir letur.
Ósköp þarf fyrir eina kú um vetur.

(…)

Krullaðist blakt á kolli stríið
komst hann út í Tyrkiríið.
Þar var grasið þykkt sem mýið.
Þunnur ljárinn beit sem skel.
Best er að vera birgur vel.
Þaðan flutti þétt og sigið
þriflegt lanartetur.
Ósköp þar fyrir eina kú um vetur.

Og svo framvegis alls átján erindi. Svona 
alvörulaus gat hinn veraldlegi Hall-
grímur verið sem auðvitað var sami 
maðurinn og Passíusálmaskáldið.

Í anda barokksins ætti okkur því að leyfast 
að bregða á leik. Við skulum ímynda okkur 
að við séum í hópi íslenskra góðbænda 
og klerka sem völdust til að skrifa undir 
einveldissamninginn 1662. Bjelke konungs-
fulltrúi hafði ekki náð til landsins í tæka tíð 
fyrir Alþingi og því var þessu úrvali stefnt til 
undirskriftar í Kópavogi, síðar sama sumar.

Það er óþarfi að rifja upp frekar þau 
leiðindi öll: Brynjólf biskup sem færðist 
undan að skrifa þangað til honum var bent 
á herskipið úti á legunni með gínandi fall-
byssukjöftum og Árna Oddsson, lögmann, 
sem skrifaði undir grátandi. Sérstaklega 
þar sem sagnfræðin hallast núorðið að 
því að einveldissamningurinn hafi í raun 
verið hið besta mál og táknað upphafið að 
endalokum forréttinda aðalsins og upp-
komu borgarastéttar sem hafði að leiðar-
ljósi hæfni manna til verka og þekkingu.

Hópurinn kemur ríðandi frá eiða tök-
unni. Þeir æja í einu holti þaðan sem sér 

Pétur Gunnarsson

Hallgrími 
Péturssyni

Myndin af

Af Hallgrími Péturssyni er til ein mynd, sem eitt sinn hékk uppi 

á öðru hverju heimili á Íslandi, ásamt myndinni af Jóni Sigurðs-

syni. Mynd af sköllóttum manni með tálgað andlit og svo dapran 

svip að það var eins og hann hefði rétt í þessu verið að fá úrskurð 

um að hann væri holdsveikur. 
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yfir til Reykjavíkur og fleiri bæja sem dreifa 
sér um nesið: Nes við Seltjörn er þarna, 
Rauðá, Bústaðir, Kringla og Breiðholt. 
Ástæðan fyrir því að þeir æja í þessu 
grýtta holti er ekki til að belgfullir klár-
arnir geti tekið niður heldur skilur hér leiðir 
á milli þeirra sem halda suður og austur 
og hinna sem eiga leið vestur og norður.

Og brjóstbirtan ferðast á milli, það 
er viðbúið að þeir hafi sungið við raust 
Ölerindi Hallgríms Péturssonar:

Nú er ég glaður á góðri stund
sem á mér sér … o.s.frv.

Þá upphefst eitt barokkskáld í hópnum 
og tekur heldur en ekki til við að spinna. 
Hann yrkir um að nákvæmlega þar sem 
þeir standa núna eigi eftir að rísa kirkja á 
hæð við hæstu fjöll og gnæfa yfir hundrað 
þúsund manna borg sem breiði sig yfir allt 

nesið og áfram í átt til fjallanna svo langt 
sem augað eygi. Og þessi kirkja verði látin 
heita í höfuðið á séra Hallgrími Péturs-
syni sem í þessu er að súpa af pelanum.

Við sjáum í anda Hallgrím 
svelgjast á svo við liggur að hann 
sendi út úr sér hinn dýra mjöð.

En skáldið heldur áfram að barokka um 
hinar dýrlegu steinhallir sem fólkið byggir 
og allt sem það hefur umleikis, hver maður 
á sinn reiðskjóta sem hann sest inn í og 

Það sem vekur athygli manns varðandi hinn veraldlega 
Hallgrím er glaðlyndi hans. Hann er í svo góðu skapi. 
Honum þykir svo gaman að lifa.

getur skotist á milli staða hraðar en nokkur 
gæðingur og fleira sem mönnum þykir vert 
athygli laust eftir miðja sautjándu öld. Til 
dæmis útvarpstæknina sem flytji mönnum 
orð og tóna í hvern einasta bæ á landinu og 
í þessum tækjum hljómi ár hvert á föstunni 
sálmarnir sem hann Hallgrímur lauk við 
nýverið og voru rétt að byrja að feta sig 
út í veröldina í örfáum handskriftum.

Þá þykir Hallgrími líka nóg komið og 
tekur til við að kveða lokaerindið í Ölvísum:

Gott er að hætta hverjum leik
þá hæst fram fer.
Nú skal hafa sig á kreik.
Vel sé þeim sem veitti mér.

***

Sennilega hefur Hallgrímur þarna verið 
á hátindi ævi sinnar, jafnt í andlegu at-

gervi sem á veraldarvísu. En nú skiptir 
snögglega um, þetta sama sumar brennur 
bærinn í Saurbæ til kaldra kola og um líkt 
leyti veikist hann af líkþránni sem á eftir 
að draga hann til dauða á áratug. Holds-
veikin, þessi skelfilegasti sjúkdómur fyrri 
tíma, breytir Hallgrími í einskonar Job, 
hann þessi hjartans vinur Guðs sem hafði 
reist trúnni svo óbrotgjarnan minnisvarða, 
er í senn sviptur heilsu og eignum.

En honum fer eins og Job, hann formælir 
ekki Guði, sálmarnir tveir sem hann 
yrkir í aðdraganda andláts síns, annar 45 
erindi, hinn 19, eru nýtt hámark í einlægni, 
einfald leik og óhagganlegu trausti.

Í fyrri sálminum líkir hann dauðanum 
við fæðingu þar sem Jesús er ljósmóðirin:

Af þrengslum minnar móður lífs
mig leiddir þú án dauðans kífs.
Leys nú af þrengslum líkamans
lifandi sál til himna ranns. (20)

Svo láttu mína sálu nú
sjá þig í einni réttri trú.
Vertu sjálfur ljósmóðir mín.
Mín sál fæðist í hendur þín. (22)

Og í seinni sálminum er blóð Krists 
orðið að hinni lífgefandi móðurmjólk:

Aldur minn þegar úti er
eymdum trúi ég þá linni.
Fyrir blóð þitt, Jesú, bjarga mér
á banasænginni minni. (10)

Hressi mig þá þitt blessað blóð
beint svo að trúar stafni
heim ég þá réttu hjálpar slóð
haldi í Jesú nafni. (11)

Eins og við munum þá öðlaðist Job 
aftur allt sem Guð hafði svipt hann. Og 
það leikur víst lítill vafi á fullvissu Hall-
gríms um að einnig hann myndi endur-
heimta margfalt við heimkomuna.

Erindi upphaflega flutt í Seltjarnarneskirkju  
21. mars 2004, stytt.

„En honum fer eins og Job, hann formælir ekki 
Guði, sálmarnir tveir sem hann yrkir í aðdraganda 
andláts síns, annar 45 erindi, hinn 19, eru nýtt 
hámark í einlægni, einfald leik og óhagganlegu 
trausti.“
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