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Formáli 

Í upphafi var ætlun mín að skrifa um guðsmynd Gamla testamentisins en 

fljótt rann upp fyrir mér að umfang slíkrar rannsóknar væri heldur mikið, auk þess 

sem sú rannsókn yrði breið fremur en ítarleg. Að lokum komst ég að þeirri 

niðurstöðu að taka fyrir einn texta Gamla testamentisins og skoða hann til hlítar 

og varð 1Kon 19.12 fyrir valinu. Þannig sá ég fyrir mér að geta kafað djúpt í 

textann og kynnst honum náið. 

Ritgerð þessi var unnin undir leiðsögn dr. Kristins Ólasonar sem var mér 

eilíf uppspretta innblásturs. Honum vil ég þakka fyrir góða handleiðslu og 

fræðandi samstarf. Ég vil einnig þakka Ólafi Hauki Árnasyni og Sr. Toshiki Toma 

fyrir aðstoð á biblíuþýðingum. Sigríður Halldórsdóttir, móðir mín og Ævar Þór 

Benediktsson lásu ritgerðina yfir og færðu mér ráðleggingar og leiðréttingar sem 

reyndust mér vel og eiga þau einnig þakkir skyldar. 
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Inngangur 

Í þessari umfjöllun mun ég leggja fram 12. vers 19.  kafla Fyrri Konunga-

bókar og skoða hann undir smásjá. Hreiðra um mig í textanum og draga fram 

smáatriði og vísbendingar sem geta fært nútíma lesendur nær merkingu hans. 

Ásetningur minn er ekki að kryfja hann líkt og upprifið blóm þannig að ekkert 

verði eftir nema sundurliðaður stilkur, blöð og knappur, heldur einungis varpa 

fram séreinkennum textans. Skoða blómið eins og það er og út frá gróðrinum í 

kring. Skoða hvað stemmir og hvað stemmir ekki og reyna að fá sem 

heildstæðasta mynd af texta sem er að sjálfsögðu marglaga og flókinn en þó afar 

gefandi.  

Mín ætlun er að taka sem flest einkenni textans fyrir, vandræði sem koma 

fram í greiningu hans og allar helstu vísanirnar sem hann inniheldur. Þannig 

leitast ég við að fá sem heildstæðasta mynd af honum en jafnframt forðast allar 

tilhneigingar til einföldunar. Ég mun hefja för mína með því að skoða bakgrunn 

Fyrri Konungabókar og í kjölfar þess skoða spámennina. Þá mun ég beina sjónum 

mínum að Elía spámanni, bera hann síðan saman við Móse og líta á hliðstæðurnar 

í lífi þessara tveggja manna. Þá mun ég skoða tilvísanir í Elía í Nýja testamentinu 

og skoða tilgang og stöðu Elía sagnasafnsins innan devterónómska söguverksins 

en þar mun ég nýta mér rannsóknir Susanne Otto eins og þær birtast í grein hennar 

The Composition of the Elijah-Elisha Stories and the Deuteronomistic History frá 

2003. Þá mun ég rannsaka textann sjálfan. Hvað segja mismunandi biblíuþýðingar 

um þennan tiltekna texta? Hver er afrakstur skoðunar á textatengslum? Hvernig 

geta 107. Davíðssálmur og Job 4.16 hjálpað okkur að skilja betur 1Kon 19.12? 

Vert er að ígrunda gaumgæfilega hver er sérstaða þessarar guðsopinberunar í 

samhengi guðsmynda Gamla textamentisins og mun ég þá nýta mér rannsóknir 

Dr. Mary Elizabeth Mills sem fram koma í bók hennar Images of God in the Old 

testament frá 1998. Að lokum mun ég skoða notkunarsögu textans í helgihaldi og 

beina sérstaklega athyglinni að Karþúsamunkareglunni þar sem lögð er 

megináhersla á kyrrð og þögn. Ritgerðina enda ég á samantekt og lokaorðum. 
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1. Bakgrunnur Fyrri Konungabókar 

Konungabækurnar eru áframhald af sögu þjóðar Jahve. Sagan spannar 

konungstíð Davíðs og Salómons, harmleiksins kringum klofning Ísrael og Júdeu, 

allt til falls þeirra og útlegðar þjóðarinnar.1 ,,Hebreska einveldið: Uppgangur, 

hnignunarskeið og fall“ væri góður titill á Konungabókunum. Þær fjalla um 

efnileg konungsefni, auðvirðuleg og misheppnuð konungsefni, hún fjallar um 

harmleik en líka um von.2 Það má segja að breyskleiki mannsins skíni í gegn í 

verkinu. Saga konunganna er stór þáttur í sambandi Guðs við fólk sitt og 

nágrannana kringum land þeirra. Henni er ekki ætlað að vera fullkomin og 

nákvæm mynd af tímabilinu heldur frekar úrval af atburðum sem sýna vald Jahve 

á sögunni, þó ekki sé alltaf hægt að greina það.3 

Akab var einn af hinum miklu stjórnendum norðurhluta konungsríkisins.4 

En stjórnartíð hans hefst með örlagaríkum straumhvörfum í landinu, eins og 

Anderson bendir á.5 Heimild okkar fyrir þessu tímabili er Elía-sagnasafnið, sem er 

fyrst og fremst 1Kon 17-19 og 21. Bakgrunnur fyrstu sögu Elía sagnasafnsins 

(1Kon 17-18) er þurrkur sem lamaði landið, eins og gerst hafði með reglulegu 

millibili frá örófi alda. Eins og sögurnar af stríðum Akabs er þetta sagnasafn 

sjálfstæð hefðaeining sem var að öllum líkindum innlimuð síðar í  devterónómska 

söguverkið. Sagnasafnið er samansafn af spámanns þjóðsögum sem varðveittust í 

spámanna samfélagi sem Elía hefur tengst (2Kon 2.1-18). Septúaginta staðsetur 

21. kafla Konungabókar strax á eftir köflum 17-19 sem Anderson telur sýna að 

þessir fjórir kaflar hafi saman verið ein heild. Vert er að nefna að í þessum hluta 

vantar einkenni tungumáls Devterónómíum og frásagan veitir því enga 

„devterónómíska“ athygli að Elía byggði altari á háum stað á Karmel fjalli. Elía er 

heldur ekki ávítaður fyrir að hafna ekki nautasöfnuði Betel, en spámaðurinn nefnir 

hann hvergi.  

Anderson minnist þess að Omri kom á hjónabandi sonar síns Akabs og 

Jesebel, dóttur Etbaals, konungs Týru til að styrkja tengsl sín við Föníkea.6 

                                                            
1 Wiseman 1993, s. 6. 
2 Wiseman 1993, s. 15. 
3 Wiseman 1993, s. 16. 
4 Freedman 2000, s. 395. 
5 Anderson 1988, s. 271. 
6 Anderson 1988, s. 271. 
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Devterónómíski sagnfræðingurinn skefur ekki af áliti sínu á þessu pólitíska 

hjónabandi, sem að hans mati leiddi til þess að Akab var jafnvel syndugri en 

Jeróbóam (1Kon 16.31).  

Líkt og Salómon byggði helgiskrín í Jerúsalem fyrir erlendar eiginkonur 

sínar, byggði Akab Baal hof, sem bar altari og mynd af Aséra móðurgyðjunni 

(1Kon 16.32-33).7 Akab virðist þó ekki ætla sér að hafna Jahve, Guði Ísrael. 

Afstaða hans byggðist á umburðarlyndi. Hann vildi gefa konu sinni frelsi til að 

tilbiðja Guð sinn, eins og Salómon hafði gefið erlendum eiginkonum sínum. En 

Jesebel vildi ekki loka sig af og tilbiðja í einrúmi. Hún var stolt og ráðrík og gerði 

allt til að ná sínu fram.  

Todd telur að þar sem elstu skáldsagnaheimildir tungumálsins lýsi Jahve 

sem guðlegum stríðsmanni bendi það til þess að Ísraelsmenn hafi orðið fyrir 

áhrifum af lýsingum frá Kanaan af stormguðinum Baal.8 Ásetningur opinberunar 

Elía sé að sýna muninn milli Jahve og Baals. Ef við lítum á Hebreana í ljósi 

menningalegs umhverfis þeirra og samfélagsaðstæðna getum við getið okkur til 

um hvaða trúarspurningar vöknuðu. Eins og: Hvernig birtist Guð þjóð sinni? Er 

hann síðri en aðrir guðir? Birtist hann á sama hátt og aðrir guðir eða getur hann 

það ekki? Gegnum þessar trúarspurningar skilgreindu Hebrear sjálfa sig, 

samfélagsmynd sína, trú og guðsmynd og var útgangspunkturinn oft hvar Jahve 

stóð gagnvart öðrum guðum. Niðurstaðan var að Jahve er hinn eini sanni Guð sem 

skapaði heiminn og að hann er almáttugur. 9 

Anderson telur að aðalmarkmið sagnanna hafi verið að sýna vald Jahve 

yfir frjósemi landsins og árétta að líf fólks væri algerlega í höndum hans. Ísrael 

stendur frammi fyrir skýrum valkostum: Annað hvort Jahve, sá Guð sem gerði 

sáttmála við Móse, eða Baal, storm- og frjósemisguð Föníkea.10 Fyrst og fremst 

vilji sögumaðurinn miðla tilfinningu fyrir virkri nærveru Jahve í sögulegu 

samhengi gegnum spámanninn Elía. Í ótal þáttum sögunnar sjáum við Ísrael í 

straumhvörfum út frá túlkun trúarinnar.  

                                                            
7 Baal guðinn í þessu tilviki var Baal-Melkart, opinber verndarguð Týru. Þetta var föníska útgáfan 
af náttúrutrúarbrögðum Kanaaníta, en heimildir eru fyrir í bókmenntum Ras Shamra. 
8 Todd 1992, s. 24. 
9 Anderson 1988, s. 286. 
10 Anderson 1988, s. 274. 
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Vert er að benda á óljósan hraða söguframvindunnar. Ekki er vitað hversu 

langur tími leið milli atburða en kenningar hafa verið settar fram um að 

skrifararnir hafi skeytt sögunum saman sem höfðu áður ekki tengst tímalega séð. 

Þegar skoða á samhengi 19. kaflans, ber að gera sér grein fyrir því að 

söguframvindan var líklega ekki eins og hún birtist lesandanum.11  

1.1. Spámennirnir 

Mills er sammála Anderson og telur að út frá tímavitund Hebrea hafi þeir 

haft minni áhuga á orsakasamhengi atburða því sagan tengist fyrst og fremst 

áætlun Guðs. Því er áherslan ekki á beina röð atburða eða nákvæma tímaröð. 

Konungabók býður upp á úrval atburða á tíma einveldisins sem ráðast af 

siðferðislegum og trúarlegum dómum á persónu og framferði tiltekinna 

konunga.12 Spámennirnir voru á sama máli - að sagan ætti að túlkast út frá 

sjónarhorni Guðs, þar sem Guð var sá sem stjórnaði henni.13 Sagan túlkast af og 

tengist spámönnunum órjúfanlegum böndum.14 Í töflu 1 má sjá tengslin milli 

konunga og spámanna í bókum Samúels og Konunga.  

 

  

                                                            
11 Fritz 2003, s. 1. 
12 Mills 1998, s. 120. 
13 Mills 1998, s. 125. 
14 Mills 1998, s. 132. 
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Tafla 1: Tengslin milli konunga og spámanna í bókum Samúels og Konunga 

Konungur Spámaður/menn/ Spákona Tilvísanir
Sál Samúel 1Sam 13.7b-14; 15.12-33  
Davíð Natan 2Sam 12.1-14 
Salómon „Drottinn sjálfur“ 1Kon 11.9-13 
Rehabeam Semaja 1Kon 12.21-24 

Jeróbóam 
Ónefndi spámaðurinn frá 
Júda 

1Kon 13.1-3 

Ahía 1Kon 14.1-11 
Basa Jehú Hananíson 1Kon 16.1-4, 7 

Akab 

Elía 1Kon 17.1; 18.16-19; 21.17-
24 

Ónefndur spámaður 1Kon 20.35-43 
Míka 1Kon 22.15-28 

Ahasía Elía 2Kon 1.1-6, 16-17 
Jóram / Jósafat Elísa 2Kon 3.11-19; 6.21-23  
Jehú ,,Drottinn" 2Kon 10.28-30 
Jóas Elísa 2Kon13.14-19 
Hiskía Jesaja 2Kon 19.1-7; 20.1-19 
Manasse Ónefndir spámenn 2Kon 21.10-15 
Jósía Hulda 2Kon 22.14-20 

 

Bókmenntaskrásetning sögunnar verður hlutbundin á nýjan hátt sem 

helgiritasafn og áhrifavald. Hún kemur í stað spádómsins sem hún var túlkuð út 

frá. Breytingin úr munnlegri yfir í skrifaða opinberun hefur ýmis áhrif en kynnir 

fyrst og fremst til sögunnar vissa festu og ósveigjanleika í hugmynd 

opinberunarinnar sem tengdist ekki upprunalegu formi spámannlegrar frásagnar. 

Opinberunin verður með þessari þróun hreyfingalaus í stað þess að vera 

síbreytileg.15  

Spámaðurinn gat bent á allt landslag náttúrunnar, hið skapaða, sem Guð 

viðheldur og umbreytir;16 spámaðurinn er túlkandi sögunnar.17 Hinn almenni 

spámaður virðist þó oftast tregur til að verða spámaður yfir höfuð, og tekur á sig 

                                                            
15 Mills 1998, s. 133. 
16 Mills 1998, s. 163. 
17 Mills 1998, s. 164. 
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starfið fyrir innri guðlegan þrýsting.18 Spámannleg trúarbrögð leggja manninn í 

hendur Guðs eins og hann leggur sig. Hvaða hæfileika sem maðurinn kann að 

bera, eru þeir gefnir Guði til umráða. Þessi tenging spámannsins við Guð er annar 

þáttur í hlutverki hans.19  

Hugmyndin um kraft sem smýgur í og stjórnar spámanni, um 

ómótstæðilega guðlega hönd sem hvílir á honum, færir okkur nær 

meginhugmyndinni um guðlegt frumkvæði.20 Hugsanlega hjálpar að bera saman 

spádóma og ljóð. Ljóð eru ekki eins og rökfræði, vald sem er hægt að beita 

samkvæmt staðfestu viljans.21 

1.2. Elía spámaður 

Nafnið Elía þýðir „Jahve er Guð minn.“22 Samkvæmt 1Kon 17.1 kemur 

hann frá Tisbe23 en nákvæm staðsetning þess bæjar er óþekkt og kemur hvergi 

annars staðar fyrir í Biblíunni.24  

Við sjáum Elía Tisbíta líkt og gegnum þjóðsagnaslæðu, birtast á 

sjónarsviðinu líkt og loftstein.25 Leikræn skynding atburðanna þegar hann er 

kynntur til sögunnar bendir til þess hvaða áhrif hann hefur haft á samtímamenn 

sína. Hann hafði komið handan Jórdan, þar sem hann hafði lifað harðgerðu 

hirðingjalífi á jaðri eyðimerkurinnar. Án efa hefur hann komið spánskt fyrir sjónir 

í hinu siðfágaða landi Ísrael, klæddur klæðum úr kamelhárum, með leðurbelti og 

skínandi af þreki og krafti (2Kon 1.8).26 Líkamshreyfingar hans voru svo 

undarlegar að Óbadía, þjónn konungsins, bað um að andi Jahve myndi ekki feykja 

honum Guð-veit-hvert (1Kon 18.12). Elía hafði lag á því að koma fólki verulega á 

óvart en samkvæmt þjóðsögunni var hvarf hans jafn dularfullt og leiftrandi 

                                                            
18 Mills 1998, s. 165. 
19 Mills 1998, s. 166. 
20 Mills, 1998, s. 191. 
21 Mills, 1998, s. 192. 
22 Freedman 2000, s. 395. 
23 Robert I. Bradshaw telur að skrifari Konungabókar kalli Elía Tisbíta því hann hafi talið hann frá 
Tísbe í Gíleað. Samkvæmt hefðbundnum skilningi hefur bærinn Lístib, sem er um 13 km norður af 
Jabboká, verið kenndur við Tísbe. Hins vegar er nú talið líklegra að Tísbe hafi verið staðsett í 
Naftalí (Tísbe í Tob 1.2), vegna þess að nú er vitað að Lísbit var óbyggð á tíma Norðurríkisins. Því 
ætti að þýða versið sem „einn af landnemum Gíleaðs,“ sem er villt og harðgert svæði í 
Transjórdaníu að mati Bradshaw (2007, vefsíða). 
24 Fritz 2003, s. 182. 
25 Davis finnst mikið til koma um hversu skyndilega Elía kemur á sjónarsviðið.  
26 Anderson 1988, s. 272. 
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innkoma hans, því að eldsleginn hestvagn bar hann í hvirfilvindi til himna (2Kon 

2.11-12).  

Elía var uppi á 9. öld f.Kr.27 Sagnaflokkurinn var undanfari ofsóknar þar 

sem ölturu Jahve voru rifin niður, spámenn voru drepnir og tryggir áhangendur 

voru hraktir neðanjarðar. Á þetta sögusvið stökk Elía fram í hirð Akabs þegar 

Jahvedýrkun og Baaldýrkun tókust á, og tilkynnti í nafni Jahve að lamandi 

þurrkur væri framundan.28 Frásagan gerist við Karmelfjall þar sem Elía ásakaði 

fólkið fyrir fjöllyndi sitt: Að reyna að hafa einn fót í hefð Ísraels og hinn í 

tilbeiðslu til Baals (v.21). Því er augljóst viðfangsefni keppninnar að ákvarða hver 

er raunverulegur drottinn og stjórnandi regnsins og frjóseminnar. Höfundurinn 

gleðst yfir því að leggja áherslu á hversu ójöfn framvinda leiksins er. Elía er einn 

á móti 450 spámönnum Baals. Hápunktur frásögunnar eru lok þurrksins í v.41-46. 

En þótt sigur Jahve sé óyggjandi breyttist ekki afstaða konungsins. Nokkrum árum 

síðar voru enn nógu margir Baal dýrkendur til að fylla Baal hof (2Kon 10.21).29 

Elía sýndi mátt sinn í skilyrðislausri hlýðni við Guð þrátt fyrir mótlæti. 

Hann gat lifað við ólífvænleg skilyrði fyrir náð Guðs og var ekki sterkur í sjálfum 

sér (eins og 19. kafli sýnir) heldur vegna þess að hann hlýddi Guði og Guð fékk 

að starfa í gegnum hann.30 Elía sagði fólki frá orðum Jahve, talaði inn í samfélag 

sem var ringlað vegna árekstra við aðra trúarhópa.31  

Í devterónómskri guðfræði lýsir hugtakið „sáttmáli“ sambandinu milli 

Guðs og Ísrael. Þessi sáttmáli er bindandi samningur sem Jahve setti Ísrael; á 

sama tíma var það skuldbinding um að viðurkenna Jahve sem hinn eina sanna 

Guðs. Sáttmálinn innihélt einnig uppfyllingu vilja Guðs sem skilyrðin miðluðu. 

Með því að tilbiðja erlenda guði hafði Ísrael brotið sáttmálann, því fólkið fylgdi 

ekki lengur skilyrðunum.32  

Sagan af uppgangi og falli Omríkonungsveldisins veitir Elía sögnunum 

samhengið sem þær urðu til úr. „Jahve“ eða „Baal“ stóðu ekki bara fyrir guð sem 

bar að tilbiðja, heldur einnig fyrir samfélagskerfi sem átti að lifa í. Þrýstingurinn 

                                                            
27 Freedman 2000, s. 395. 
28 Lýsing keppninnar í 18.1-18 er ein af leikrænustu frásögnum Biblíunnar að mati Freedmans. 
29 Freedman 2000, s. 396. 
30 Sama. 
31 Elísa kom seinna fram sem eftirmaður hans og hvatti til uppreisnar gegn „húsi Akabs.“ 
32 Fritz 2003, s. 197. 
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til að velja á milli þeirra var afar þýðingamikill. Fylgjendur Jahve varðveittu sín 

hefðbundnu gildi sem sáust í Ísrael fyrir einveldið, í jafnréttismiðaðri 

samfélagsmynd þar sem Jahve átti landið og fólkið var í jafnréttissambandi við 

Guð sinn og hvort annað. Fylgjendur Baals, á hinn bóginn, ólu með sér hina 

hefðbundnu borgarríkismynd þar sem guðirnir lögðu blessun sína yfir 

stéttarskipun kóngs, ríkjandi yfirstéttar og afar þróaðrar stéttaskiptingar. Því var 

spurningin ekki bara hvaða guði átti að þjóna, heldur í hvorri samfélagsskipaninni 

ætti að lifa.33  

Auðvelt er að heimfæra þessar aðstæður á hvaða land sem er sem berst við 

óréttlæti vegna stéttarskiptingar og ójafnrar skiptingar auðs. Elía varð talsmaður 

endurskapaðrar áherslu á hina heilögu löggildingu sem var gegn metorðum og 

yfirstéttarsamfélagi. Hann kallaði fólkið og konunginn til að velja Jahve fram yfir 

Baal og þar með endurstaðfesta loforð sín um samfélagsbyggingu byggða á 

jafnrétti. Sumir höfundar hafa það sem forsendu að trúin sé eingöngu tæki 

pólitíkusa. Ég tel að þótt trúarbrögð og pólitík standi þétt saman í Fyrri 

Konungabók þurfi þetta ekki að vera. Trúin stendur fyrir sínu ein og sér.  

Todd telur að Elía - Elísa sagnasafnið nái fram tveimur markmiðum: Í 

fyrsta lagi sýni það að Jahve velur eftirmann Elía við Hóreb og að „hús Akabs“ 

ætti að velta af stóli gegnum spámennina. Í öðru lagi sýni það hvernig erlendum 

áhrifum Jesebel bæði á sviði stjórnmála og trúarbragða var eindregið tortímt af 

fylgjendum Jahve gegnum Jehú. Elísa, sem uppfyllti verkefnaskipun Elía á Hóreb 

fjalli, tilnefndi Jehú sem næsta konung Ísraels. Hér setur Todd fram ólíkan 

túlkunarramma en þann sem er notaður innan biblíufræða og niðurstaðan eins og 

sést er afar ólík. Forsendur og ásetningur persóna sögunnar eru aðrar og 

framvindan er túlkuð út frá samfélagslegu og mælskufræðilegu samhengi.34 En 

eins og Greenstein hefur bent á bjóða hinar mörgu víddir biblíulegra texta upp á 

að túlka þá á marga vegu samtímis.35 

Samsafn sagnanna í 1Kon 17-19 koma á framfæri samansettri mynd af 

spámanninum Elía og gjörðum hans. Í fyrstu stígur Elía fram sem sannur 

milliliður hins guðlega orðs og í hlutverki sínu sem milliliður þrýstir hann á fólkið 

                                                            
33 Todd 1992, s. 10. 
34 Todd 1992, s 10. 
35 Coote 1992, s. 10 í inngangi. 
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til að velja milli Jahve og Baals. Að lokum, eftir opinberun í anda Móse, snýr 

hann aftur til að smyrja Elísa sem eftirmann sinn. Söguframvinda Todds er á 

vissan hátt afar klippt og skorin. Baráttan við efann, trúna og lífið eru ekki 

viðfangsefni hans þótt það sé ríkur þáttur textans.36 

Þurrkurinn í kafla 17-18 hefur áhrif á fleiri en hirðina, að sjálfsögðu. Elía 

fer og aðstoðar ekkju í Sarefta. Hann dvelur hjá henni í þrjú ár en þá veikist sonur 

hennar alvarlega. Elía reisir hann frá dauðum og sannar þannig fyrir erlendu 

ekkjunni að Guð Ísraels er sannarlega Guð allra. Konungur Ísraels er þó enn 

ósnortinn.   

Á þurrkatímanum situr Jesebel ekki auðum höndum heldur ofsækir 

spámenn Jahve. Talað er um að einn af ráðgjöfum hirðarinnar hafi náð að fela 

hundrað spámenn í hellum, svo 

þeir hafa líklegast verið margir. 

Þegar Elía birtist aftur leggur hann 

til keppni við Akab37 við 

Karmelfjall milli 450 Baal-

spámanna og hans. Þegar Baal 

spámennirnir tapa illilega, sker 

Elía þá á háls til að hefna 

spámanna Jahve. Hann tilkynnir 

Akab að nú muni rigna og það 

rignir eins og hellt væri úr fötu. 

En Jesebel sver að hún muni drepa 

hann innan 24 stunda, sem hefur 

án efa haft áhrif á ákvörðun hans 

um að draga sig í hlé. Hann flýr í 

eyðimörkina, situr undir tré og 

biður fyrir dauðanum. Hann vill 

frekar að Drottinn taki líf hans en 

hin ofbeldisfulla drottning. En 

                                                            
36 Todd 1992, s. 11. 
37 Camille 2008, s. 40. 

Kort 1: Mikilvægir staðir í lífi Elía. (Bradshaw 2007; 
vefsíða) 



 14 

Drottinn svarar bænum hans með engli, brauðköku, krús af vatni og 

meðvitundarvakningu. Guð veitir honum áheyrn á fjallinu helga og því þarf Elía 

að borða til að hafa kraft til ferðalagsins.  

Félagsfræðingar líta á Elía sem staðbundna hetju sem höfðaði til þarfa og 

sjálfsmyndar samfélagsins. Hann tilheyrði grasrótarhreyfingu, róttækri byltingu 

endurbóta. Hann er dýrkaður víða meðal gyðinga, kristinna og múslima. Að mati 

félagsfræðinga er viðurkennt í öllum þremur trúarbrögðum að honum hafi verið 

feykt upp í himininn af eldslegnum hestvagni. Því sé hann enn lifandi og muni 

koma aftur til jarðar einhvern daginn.38 

Elía er mikilvæg persóna innan allra trúarbragða í Palestínu sem eiga rætur 

að rekja til Abrahams en hann er dýrkaður í yfir hundruðum helgiskrína um 

svæðið.39 Ýmsar gyðinglegar hefðir og sagnir hafa skapast kringum endurkomu 

Elía, sú þekktasta er að sæti er lagt fyrir hann við hverja páskahátíð gyðinga.40  

Alice Camille bendir á að fjall Guðs hefur borið ýmis nöfn: Sínaí, Hóreb, 

Teman, Paran. Enginn veit hvað Sínaí þýðir en talið er að Hóreb þýði „þurr 

staður.“ Paran er eyðimerkursvæði sem umlykur fjallið þannig að „Paran fjall“ er 

stytting á vísun. Teman þýðir bókstaflega suður, svo Teman verður þar með önnur 

stytting fyrir fjallið í suðri þar sem Guð hefur opinberast.41  

Bradshaw talar um Elía í samhengi guða Kanaans. Þjónusta Elía var í 

algerri andstöðu við vald Baal. Þegar Elía staðhæfði að það myndi hvorki koma 

dögg né regn nema fyrir hans orð (1Kon 17.1) ögraði hann mætti Baals, sem var 

tengdur við frjósemi. Seinna er Elía fékk að dvelja hjá ekkjunni frá Sarefta á 

þurrkatímanum, hafði það engin áhrif á dvöl hans að hann var á umráðasvæði 

guðsins Baal Melquart (17.9). Athyglisvert er að skoða táknin sem birtast í Elía 

frásögnunum og bera þau saman við táknin sem fylgdu Móse og skoða Elía sem 

tákn Móse.42 

                                                            
38 Hill 1992, s. 62. 
39 Hið frægasta er við Karmelfjall. Oftast safnast gyðingar, kristnir og múslimar saman á slíka 
staði. Þegar á tíma Biblíunnar voru væntingar eftir endurkomu hans skráðar í Mal 3.23. 
40 Hill 1992, s. 64. 
41 Camille 2008, s. 43. 
42 Bradshaw 2009, vefsíða. 
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1.3. Samanburður á spámönnunum Elía og Móse 

Eins og í seinni hluta Jesaja, sem sækir í gamlar hefðir og sögur eins og 

Genesis og Exodus, sækir sagan um opinberun Elía í Mósehefðina, sér hana í nýju 

ljósi og endurtúlkar hana inn í nýjar aðstæður.43  Þegar frásagan af því þegar Móse 

fær að sjá aftan á Guð (2Mós 33.19-23) er skoðuð út frá samanburði við frásöguna 

af ferðalagi Elía til Hóreb veitir það aukna innsýn í báða textana. Báðir mennirnir 

þurfa á vernd að halda í helli fyrir reynslu þeirra af ægivaldinu fyrir utan. Báðir 

menn læra að þótt þeir nái að eygja dýrð Guðs eða krjúpa frammi fyrir vindi, 

jarðskjálfta og eldi, hafa þeir enn ekki skilið Guð til fullnustu. Móse sér aðeins 

bak Guðs, og í friðnum eftir storminn ávarpar Guð Elía. Guð birtist Elía ekki í 

ógnvænlegri sýn. Þessi sýn sér fyrir guðfræði síðari og vandlátari tíma; 

höfundurinn á auðveldara með að setja fram skýrar staðhæfingar um hvar Guð er 

ekki en hvar hann er.  

 

Tafla 2: Elía sem tákn Móse.44 

Elía Móses
Stendur frammi fyrir Akabi (1Kon
17.1) 

Stendur frammi fyrir Faraó (2Mós 
5.1) 

Flúði í óbyggðirnar til að bjarga lífi 
sínu (1Kon 19.3) 

Flúði í óbyggðirnar til að bjarga lífi 
sínu (2Mós 2.15) 

Var mataður á undraverðan hátt, 
brauð og kjöt á morgnanna og brauð 
og kjöt á kvöldin (1Kon 17.6) 

Var mataður á undraverðan hátt, 
kjöt að eta á kvöldin, fullt af brauði 
á morgnanna (2Mós 16.8, 12) 

Talaði valdsmannslega fyrir hönd 
Drottins í eigin nafni (1Kon 17.1) 

Talaði valdsmannslega fyrir hönd 
Drottins í eigin nafni (5Mós 5.1) 

Safnaði saman allri Ísrael við 
Karmel fjall (1Kon 18.19) 

Safnaði saman allri Ísrael við Sínaí 
fjall (19.17) 

Barðist við spámenn Baal (1Kon 
18.20-40) 

Barðist við töframenn faraós (2Mós 
7.8-13, 20-22; 8.1-7) 

Tókst vel í milligöngu sinni milli 
Ísraels og Guðs Abrahams, Ísaks og 
Jakobs(1Kon 18.36-39)  

Tókst vel í  milligöngu sinni milli 
Ísraels og Guðs Abrahams, Ísaks og 
Jakobs (2Mós 32.11-14) 

Elía tók tólf steina við Karmel, Móses lét byggja tólf stólpa við 

                                                            
43 Sjá töflu 2. 
44 Taflan er byggð á Allison, 1993, s. 40-42. 
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samkvæmt tölu ættflokka sona 
Jakobs (1Kon 18.30-32) 

Sínai samkvæmt tólf ættflokkum 
Ísraels (2Mós 24.4 )  

Drottinn meðtók fórn Elía með því 
að senda eld af himni og eyða henni 
alveg. Fólkið féll fram á ásjónur 
sínar (1Kon 18.36-39) 

Drottinn meðtók fórn Móse og 
Arons með því að senda eld af 
himni og eyða henni alveg. Fólkið 
féll fram á ásjónur sínar (2Mós 
9.22-24). 

Fyrir áhrif Elía voru 3000 
Baalspámenn drepnir (1Kon 18.40) 

Fyrir áhrif Móses voru 3000 
skurðgoðadýrkendur drepnir (2Mós 
32.25-29) 

Eftir að hafa drepið spámennina 
klifraði Elía aftur upp á Karmel til 
að biðja (1Kon 18.42) 

Eftir að hafa drepið skurðgoða-
dýrkendurna klifraði Móses upp 
Sínaí fjall til að biðja (2Mós 32.30) 

Hann gekk matarlaus í fjörutíu daga 
og fjörutíu nætur (1Kon 19.8) 

Hann gekk matarlaus í fjörutíu daga 
og fjörutíu nætur (2Mós 34.38; 
5Mós 9.9) 

Jahve setti fyrir Elía ný verkefni við 
Hóreb (Sínaí)(1Kon 19) 

Jahve setti fyrir Móse verkefni við 
Sínaí (2Mós 3) 

Elía var í „hellinum“ á Hóreb þegar 
Drottinn fór framhjá (1Kon 19.9-11)

Móses var falinn í klettasprungu á 
Sínaí þegar Drottinn fór framhjá 
(2Mós 33.21-23) 

Elía sá storm, vind, jarðskjálfta og 
eld á Hóreb (1Kon 19.11-12) 

Móses sjá storm, vind, jarðskjálfta 
og eld á Sínaí (2Mós 19.16-20; 
20.18; 5Mós 4.11; 5.22-27)  

Elía bað um að fá að deyja (1Kon 
19.1-4) 

Móses bað um að fá að deyja (4Mós 
11.10-15) 

Drottinn lét eld falla af himni á 
óvini sína (2Kon 1.9-12) 

Drottinn lét eld falla af himni á þá 
sem gerðu uppreisn gegn honum 
(4Mós 16, 3Mós 10.1-3) 

Elía klauf vötnin við Jórdan með því 
að snerta þau með möttli sínum og 
fór yfir þau með þurra fætur (2Kon 
2.8) 

Móses klauf Rauðahafið með því að 
teygja fram staf sinn og fór yfir 
þurrum fótum (2Mós 14.16, 21-22) 

Eftirmaður hans þjónaði honum og 
líktist honum á margan hátt, klauf 
vötn Jórdan eins og hann hafði gert 
(2Kon 2) 

Eftirmaður hans þjónaði honum og 
líktist honum á margan hátt, klauf 
vötn Jórdan eins og hann hafði 
Rauðahafið (Jós 3) 

Drottinn tók hann til sín við 
Transjórdan (Kon 2.9-11) 

Dó í Transjórdan (5Mós 34.5) 

Hrifinn til himins á dularfullan hátt 
(2Kon 9-18) 

Dó á dularfullan hátt og grafinn í 
dal, en greftrunarstaður hans er 
óþekktur (5Mós 34.6)  
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Augljóst er af magni efnis sem tengist Sínaíþemanu, að þetta er afar 

mikilvægt umfjöllunarefni fyrir síðustu ritstjóra Gamla testamentisins. Eins og 

Sínaísáttmálinn kemur fyrir sjónir beinist hann að Móse sem millilið Lögmálsins. 

Móse starfar sem prestur, spámaður og löggjafi á fjallinu helga, og skapar þannig 

brú milli himins og jarðar á þann hátt sem var venjulega eignaður konungum í 

hinum forna heimi. Lýsingin á Móse gefur til kynna hversu mikils metinn hann 

var á tímabilinu eftir útlegðina þegar konungsdómur hafði endað. Móse stóð þá 

fyrir eingyðistrúna sem sagnfræðileg persóna. Ljóst er að persóna Móse 

undirgengst ýmsar stigbreytingar í gyðinglegum bókmenntum á seinni tímum og 

hafði einnig áhrif á kristin skrif.45  

Hin tilkomumikla opinberun 19. og 20. kafla 2Mós, lýsir birtingamyndum 

Guðs á fjallinu sem hafa haft áhrif á trúarlegar hugmyndir allt fram á þennan dag. 

Elding, þrumur, ský, reykur, og lúðrahljómur fylgir Móse í nærveru Guðs. Þjóðin 

er óttaslegin við tilhugsunina að hitta slíkan Guð og grátbiðja Móse að vera 

milliliðinn í samskiptum þeirra.  

Vegna þess hversu tilkomumikil þessi sýn er, virðist síðari tíma opinberun 

Elía falla í skuggann. Þar sjáum við náttúruöflin aftur valda gífurlegri 

eyðileggingu: Vindurinn mylur kletta, jarðskjálfti fær jörðina til að bylgjast, og 

eldur svíður hæðirnar. En þegar eldarnir slokkna, er örlítið þögult hljóð eftir. Það 

er þetta hvísl sem gefur spámanninum til kynna að Guð sé tilbúinn til að tala, eða 

eins og Septúaginta segir; Guð var þar! 

Þessar birtingamyndir guðdómsins eru afar líkar en þó afar ólíkar á sama 

tíma. Ef Guð hefði hvíslað til Ísraelsmanna sem húktu hræddir við rætur Sínaí á 

tíð Móse hefði fólkið ef til vill hlustað á Drottinn án milliliðs. Kannski talar Guð 

til Elía á blíðari nótum vegna þess að spámaðurinn þarfnast aðgætinnar 

meðhöndlunar. Meðan Móses kleif fjallið eftir kraftaverkin sem frelsuðu 

Ísraelsmenn frá faraó Egyptalands, dróst Elía með erfiðismunum upp fjallið fullur 

vonleysis. 

Það ber þó að skilja að Guð hafði verið Elía til staðar allan tímann og sýnt 

mikil kraftaverk gegnum hann. Elía sagnirnar í Konungabókunum byrja með 

hvelli, með hverjum ótrúlegum atburðinum á fætur öðrum. En bæði Móses og Elía 

                                                            
45 Mills 1998, s. 34. 
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áttu sín augnablik þar sem þeir vildu setjast í helgan stein og hverfa frá hlutverki 

sínu sem talsmenn Guðs.  

Móses og Elía eru bersýnilega á sama báti á marga vegu, þrátt fyrir þær 

fjóru aldir sem skilja þá að eins og tafla 2 sýnir. Báðir fara þeir að fjallinu helga, 

Móses sem leiðtogi þjóðarinnar, Elía einn. Þeir deila fjalli og gífurlegu valdi. Þeir 

voru báðir kraftaverkamenn sem tókust á við máttuga leiðtoga í nafni Guðs. Báðir 

áttu eftir að standa saman á öðru fjalli í Ísrael, 900 árum síðar eftir stuttan feril 

Elía, á leyndardómsfullri stund Umbreytingarinnar. 

Þótt margt sé líkt með Móse og Elía er margt einnig ólíkt. Þótt þeir séu 

báðir kallaðir spámenn í Biblíunni er Móse betur þekktur sem sá sem gaf Ísrael 

lögmálið. Fyrstu fimm bækur Biblíunnar eru tileinkaðar honum. Elía er hinsvegar 

minnst sem hins fullkomna spámanns, einum af tveimur frumspámönnum ásamt 

eftirmanni sínum Elísa. Frásögur af Elía eru í mörgum bókum, þótt hann skilji 

engin skrif eftir sig sjálfur.  

Móse barðist við faraó Egyptalands fyrir frelsi þjóðar sinnar. Elía stóð 

frammi fyrir konungi og drottningu Ísraels og krafðist andlegs frelsis þjóðarinnar 

gegn Baaldýrkun. Móse dó á öðrum fjallstindi, grafinn af hendi Guðs. Andi hans 

lifir áfram í lögmáli Ísraels. Elía dó hinsvegar ekki, heldur var hrifinn upp til 

himna af eldslegnum hestvagni. Hans er vænst við hverja páskamáltíð gyðinga, 

þar sem stóll er settur fyrir hann.  

En það sem vantar í sögu Elía er bakgrunnur hans. Engin saga af æsku 

hans boðar komu hans, líkt og Móse í bastkörfunni. Elía birtist einfaldlega; 

fullvaxinn og tilbúinn í slaginn í Fyrri Konungabók. Höfundur Markúsar-

guðspjalls beitir þessari aðferð með skyndilegri innkomu Jóhannesar skírara í 

byrjun guðspjalls síns, sem er oft talinn vera önnur koma Elía.46 

1.4. Tilvísanir í Elía í Nýja testamentinu 

Bradshaw fjallar um tengsl Elía við Nýja testamentið. Í greiningu hans 

kemur fram að Elía er fjórða algengasta persóna Gt sem er nefnd í Nt, á eftir 

Móse, Abraham og Davíð, þar sem vísað er til hans eða vitnað 29 sinnum. 

Yfirgnæfandi meirihluti þessara vísana eru í guðspjöllunum en einu sinni í 

                                                            
46 Camille 2008, s. 40. 
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Rómverjabréfi, Jakobsbréfi og Opinberunarbókinni. Mikið af því sem guðspjöllin 

hafa að segja um Elía tengist sérstaklega þeim sem hann tengdist. Í Lúk 4.25-27 

notar Jesús lýsinguna af því þegar Elía er sendur til ekkjunnar í Sarefta til að 

útskýra að Drottinn starfi alltaf á óvæntan hátt. Í þessu tilviki bjuggust hlustendur 

hans við Messíasi sem myndi sigra hina heiðnu kúgara í stað þess að leyfa 

heiðingjunum að njóta blessunar sem þeir töldu að væri frátekin fyrir Ísrael. 

Einnig kunna að vera vísanir í þjónustu Elía í Sídóníu þegar Jesús læknaði dóttur 

kanversku konunnar (Matt 15.21-28, Mark 7.24-30) en kona sú var heiðin, ættuð 

úr Fönikíu sýrlensku. 47 

Bradshaw fjallar einnig um þemun í guðspjöllunum sem fjalla um 

Jóhannes skírara sem Elía endurborinn. Höfundar guðspjallanna birta mynd af 

Jóhannesi skírara sem fullnun spádóms Malakís (Mark 1.2-3). Jóhannes klæddist 

eins og Elía hafði gert; í klæðum úr úlfaldahárum með leðurbelti um mittið (Matt 

3.4, Mark 1.6, 2Kon 1.6-8). Jesús hughreystir lærisveina sína með því að Jóhannes 

sé Elía endurborinn, fyrir þann sem hefur trú til að taka við því (Matt 11.10-14, 

17.11-13, Mark 9.11-12, Lúk 7.27). 

Á fjalli umbreytingarinnar birtast Jesú tvær persónur: Móse og Elía (Matt 

17.3-4, 10-12; Mark 9.4-5, 11-13; Lúk 9.30, 33). Dregin er upp mynd af þeim eins 

og þeir séu raunverulega þar, sem samkvæmt Lúkasi tala til Jesú varðandi hans 

Exodus sem myndi fljótlega eiga sér stað í Jerúsalem (9.30-31). Birting þeirra fær 

lærisveinana til að spyrja um Elía er þeir ganga niður af fjallinu (Matt 17.11-13; 

Mark 9.11-12). 

Í Rómverjabréfinu 11.2-4 vitnar Páll í örvæntingarákall Elía til Drottins að 

hann sé einn eftir af trúföstum fylgjendum Guðs (1Kon 19.10, 14).48 Einnig 

kemur Elía fyrir í Jakobsbréfi. En þar hjálpar notkun á sögu Elía höfundi að 

útskýra það sem hann vill koma á framfæri þ.e. að bænir réttláts manns séu 

öflugar og áhrifaríkar (5.16).49 

                                                            
47 Bradshaw 2009, Vefsíða. 
48 Skrifari Konungabóka ítrekaði að Elía hafi ekki verið ónæmur fyrir efa og ótta (1Kon 19.3), þó 
að Guð svaraði bænum hans með kraftaverkum (18.36-38, 42, 45-46). 
49 Bradshaw 2009, Vefsíða. 
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1.5. Tilgangur og staða sagnanna um Elía innan Devterónómísku 
sögunnar 

Susanne Otto tekur fram að Elía - Elísa sagnirnar séu enn umdeildar. 

Sérstaklega hafi engin niðurstaða náðst varðandi þróun þeirra, samsetningu og 

ritstýringu sagnanna í samhengi við sögu Devterónómíum.50 Almennt er talið að 

frásagnasafn Elía - Elísa frá því fyrir Devteronómíum hafi verið fellt inn í 

devterónómsku sögunna af skrifara. Þetta framkallar viss vandamál. Í fyrsta lagi, 

út frá þessari kenningu inniheldur útlína Devterónómíum margar alvarlegar innri 

þversagnir sem samræmast ekki almennu markmiði Devterónómíum, sem talið er 

fullvíst að sé að varpa fram samhangandi frásögn af sögu Ísraels. Í öðru lagi 

gengur kenningin út frá því að nánast allar tímasetningar Elía hefðarinnar séu fyrir 

útlegðina, en það reynist æ vandráðara. Því hafa fræðimenn í síauknum mæli þá 

afstöðu að að minnsta kosti hluta af spádómsfrásögnunum hafi verið bætt við 

Devterónómska söguverkið síðar af öðrum ritstjóra. En hvorki er almennt 

samkomulag varðandi útlínur upphaflega Devterónómska söguverksins né 

sannfærandi módel fyrir samþættingarferli Elía-Elísa sagnanna.51  

Kenningarnar eru jafn ólíkar og þær eru margar. Til dæmis telur S.L. 

McKenzie að frásögunum í 1Kon 17-19; 20; 22.1-38 og 2Kon 1.2-17a, 2, 3.4-

8.15, 13.14-21, 13.22-25 hafi verið bætt við Devterónómska söguverkið sem 

spádóms-sagnasafn.52 Tilgangur rannsóknar Otto er að greina vandann út frá nýju 

sjónarhorni og leggja fram nýtt módel sem skýrir þróun Devterónómska 

söguverksins53 í 1Kon 16.29 - 2Kon 10.36.54 Í þessum tilgangi varpar Otto fram 

öllu safni Elía - Elísa sagnanna til að varpa nýju ljósi á þróun Devterónómska 

söguverksins. 

Kenning Martin Noth um að Devteronómska söguverkið (5Mós-2Kon) 

hafi orðið til í útlegðinni hefur verið viðurkennd af flestum fræðimönnum. 

Kenningin hefur þróast í ýmsar áttir síðan hún var sett fram. Dæmi um það er t.d. 

módel Rudolf Smend sem staðhæfir að í útlegðinni hafi ítrekaðar breytingar á 
                                                            
50 Otto 2003, s. 487-488. 
51 Otto 2003, s. 488. 
52 Einnig nefnir Otto flókna lausn Hermann Josef Stipp, sem telur að Devterónómska söguverkið 
hafi mótast í mörgum þrepum, hún telur kenninguna skorta innsýn í ásetning tiltekinna ritstjóra. 
53 Þótt Otto tali um „devterónómsku söguna“ er ljóst að þetta er söguverk þar sem mörgum sögum 
er skeytt saman eftir tilteknu módeli. 
54 Otto 2003, s. 489. 
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sagnasafninu átt sér stað. Frank M. Cross telur hins vegar að devterónómska 

söguverkið hafi orðið til fyrir útlegðina en í útlegðinni hafi hún verið endurskoðuð 

og henni breytt.55 Þessi kenning er lík kenningum um mótun 107. sálms, og tel ég 

að hún sé líklegust. 

Volkmar Fritz nefnir tvö módel; „stiga módelið“ (Stufenmodell) og 

„lagskipta módelið“ (Schichtenmodell). Hið fyrranefnda ályktar að þegar 

Ísraelítarnir misstu menningarmiðstöð sína og voru leiddir í útlegð þjónaði fyrsta 

útgáfa ritsafnsins þeim tilgangi að endurmóta persónueinkenni þjóðarinnar með 

viðbættri útgáfu af fyrstu útgáfunni sem ákvarðaðist af breyttum sögulegum 

aðstæðum. „Lagskipta módelið“ felur í sér að sagnasafnið hafi verið endurskoðað 

kerfisbundið að minnsta kosti tvisvar. Þessi kenning gerir einnig ráð fyrir 

mismunandi „útgáfum“ verksins sem voru settar saman af skrifurum sem bættu 

fleiri frásögnum og atriðum við. Bæði módelin gera ráð fyrir innlimun gamalla 

samofinna frásagna. Ein af forsendum höfunda Devterónómska söguverksins var 

að saga Ísraels réðist af vilja Jahve. 56 

Ef við gefum okkur að ásetningur Devterónómistanna hafi verið að varpa 

fram samhangandi sögulegri frásögn af Ísrael – frá landnámi til útlegðar til að 

útskýra fortíðina og opna dyrnar til framtíðarinnar, telur Otto nauðsynlegt að gera 

ráð fyrir annarri forsendu: Áætluð nálgun Devterónómíum verður að samsvara 

forsendu um samhangandi mynd af sögunni. Þess vegna er textinn rannsakaður út 

frá forsendum tungumáls, stíls, guðfræði og samhangandi myndar af sögunni. Þeir 

textar sem falla ekki undir þessar forsendur eru þá skilgreindir sem síðari tíma 

viðbætur – annars myndi módel Devterónómistanna ekki ganga upp.57  

Nokkrar Elía - Elísa sagnanna virðast ekki hafa neinn sérstakan tilgang í 

skilningi Devterónómistanna af sögu og guðfræði.58 Þvert á móti leiða þemu 

nokkurra þeirra í þveröfuga átt en baráttu við Baal, meðan aðrar eru í þversögn við 

guðfræðilegar og sagnfræðilegar ályktanir þeirra. Sögurnar um sigur Elía á Baal 

                                                            
55 Otto 2003, s. 490. 
56 Fritz 2003, s. 2-3. 
57 Otto 2003, s. 491. 
58 Ekki er hægt að segja að 5Mós eða Devterónómíum gangi út frá tilteknum skilningi af sögu og 
guðfræði; það eru höfundar bókarinnar og síðan sérstakur hópur sem starfar í anda 5Mós og er 
kallaður Devterónómistar. 
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og síðan sagan af veikleika hans sérstaklega (1Kon 17-18, 19) marka djúpt rof í 

hinni einstöku framsetningu Devterónómistanna á sögunni. 

Devterónómistarnir notuðu möguleikann sem fékkst af menningarlegum 

þætti sögunnar til að aðskilja tímabilið milli Akabs og Jehú frá sögu 

Norðurríkisins sem einstaklega illt. Það stingur í stúf að ekki er minnst á nafnið 

Baal í sögu Norðurríkisins fyrir Akab né – fyrir utan 2Kon 17.7-23 – eftir Jehú. 

Baaldýrkunin er kynnt í kjölfar giftingar Akabs og Jesebel og tengist þeim atburði 

beint (1Kon 16.29-33). Devterónómistarnir lýsa á myndrænan hátt Baaltímabilinu 

í Ísrael. Það endar þegar Jehú þurrkar út Baalsöfnuðinn í Samaríu í byltingu sinni 

eins Devterónómistarnir segja í niðurlaginu í 2Kon 10.28.59 

Það stingur í stúf að Devterónómistarnir virðast veita atburðunum í 1Kon 

17-19 litla eftirtekt þótt sagan af sigri Elía á Baal ætti að hafa mikið guðfræðilegt 

vægi. Hví nefna þeir ekki dráp Elía á baalspámönnunum í safnaðarskýrslum 

meðan þeir ómaka sig við að telja hvern stólpa sem var reistur eða eytt? Hví segja 

þeir ekki frá miðpunkti Baaldýrkunar á Karmelfjalli eins og þeir gera með hofið í 

Samaríu í 1Kon 16.29-33? 

Samkvæmt Otto eru fleiri atriði sem samræmast ekki milli 1Kon 17-19 og 

mynd Devterónómistanna af sögunni.60 Þetta bendir til samhengisleysis í sögu 

Baaldýrkunar í Ísrael. Þó staðhæfa Devterónómistarnir óheft áframhald Baal-

dýrkunar þegar þeir staðfesta að Ahasía tilbað Baal eins og faðir hans og móðir 

(1Kon 22.53-54). Sagan af sigri Elía á Baal færir okkur að vandanum um nauðsyn 

safnaðarendurbóta Jehú, því ekki eru til neinar lýsingar af endurbyggingu 

Baalsafnaðarins eftir það, ekki einu sinni í 1Kon 19. Hver tilbað Baal í Samaríu 

eftir að fólkið snerist frá Baaldýrkun? Hver viðhélt söfnuðinum eftir að Elía hafði 

drepið alla spámenn Baal? 

Otto er ósammála því að Devterónómistarnir hafi innlimað 1Kon 17-19, 

því það myndi þýða að þeir hefðu eyðilagt sitt eigið skema af sögunni. Því ætti að 

hafna þessari kenningu. Hins vegar telur hún að þessa klemmu megi auðveldlega 

leysa með því að gera ráð fyrir að 1Kon 17-19 hafi verið innlimað seinna í 

söguverkið. Vöntun tilvísana í Devterónómíum í 1Kon 17-19 megi útskýra með 

tillögunni um að sögurnar af sigri Elía og veikleika hans hafi ekki verið þeim 
                                                            
59 Otto 2003, s. 492. 
60 Otto 2003, s. 494. 
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aðgengilegar.61   

Innskot Elíasögunnar um sigurinn yfir Baal í devterónómsku söguna 

passar vel inn í sögulegt samhengi seinni hluta sjöttu aldar að mati Otto. Fullur 

vonar um nýtt upphaf eftir þjóðarhörmungarnar í útlegðinni sýnir höfundur 

safnsins með módelinu af baráttu Elía gegn Baaldýrkun að hörmungarnar voru 

ekki fólkinu að kenna heldur trúarafneitun konungsins. Markmið spámannsins var 

ekki að eyða Ísrael heldur að snúa honum til trúar á Jahve, hinn eina sanna Guði 

sem veitir hjálpræði. Höfundurinn sýnir að eftir tíma dómsins var öllum opið að 

lifa í friðsælu samlyndi við Guð. Þeir þurftu aðeins að yfirgefa falsguðina og snúa 

aftur til Jahve.62 

Þótt höfundur vísi í inngangi 19. kafla til verks höfundar 17.-18. kafla, 

setur hann verkinu nýja stefnu að mati Otto; þ.e. sigur Elía yfir söfnuði Baal 

breytist í bitran ósigur. Algjör trúarafneitun fólksins kemur í stað trúar-

endurnýjunar þeirra (sjá 1Kon 18.36-40 miðað við 1Kon 19.3-4, 10, 14). 

Sambandið milli Jahve og Ísrael virðist hafa náð algeru lágmarki. En Jahve 

endurvekur sambandið við fólk sitt á Hóreb fjalli. Hann skipar Elía að smyrja 

Hasael, Jehú og eftirmann sinn Elísa sem munu sjá um að framfylgja dómi Jahve 

yfir Ísrael og hreinsa hann. Arameísku stríðin, bylting Jehú og Elísa, sem áttu eftir 

að tengjast valdaráni Hasaels og Jehú, myndu stöðva Baal-dýrkun í Ísrael sem 

myndi veita réttu skilyrðin fyrir áframhaldi samfélagsins við Guð fyrir fólkið sem 

myndi rísa úr hreinsuninni (1Kon 19.15-18).63 

Tvístruð þjóð útlegðarinnar gat tileinkað sér boðskap þessarar frásagnar. 

Trúföst ást Guðs var óhögguð, hann ætlaði sér ekki að yfirgefa hana þrátt fyrir 

allt. Hinir fáu sem eftir voru ættu að vera staðfastir í trúnni, Guð myndi endureisa 

þá. Þema 107. Davíðssálms bergmálar af sömu von og hughreystingu.  

  

                                                            
61 Otto 2003, s. 496. 
62 Otto 2003, s. 504. 
63 Otto 2003, s. 505. 
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2. 19. kafli fyrri Konungabókar 

Á Hóreb á guðleg opinberun sér stað sem sögumaður lýsir bersýnilega 

með opinberun Móse í huga. Hinn helgi arfur var ekki bara fornleifar 

fortíðarinnar. Hann var endurmetinn og færður í hið nýja samhengi þjóðarinnar.  

Ferðalag Elía til Sínaí er þrungið merkingu, en þar hafði Móse tekið á móti 

opinberun frá Jahve eftir Exodus. Afstaða endurbótarsinna mótaðist af Sínaí-

hefðinni. Í dýpri skilningi var spámannshreyfingin ekki fyrning eða veikt svar við 

menningarlegum straumhvörfum sem fólst í því að hörfa til gylltrar fortíðar. Í 

skilaboðum spámannanna lifnaði Mósehefðin við í núinu með nýjum þrótti og 

merkingu, eins og við sjáum í sögunum af Elía. Það sem hafði verið hulið í 

Mósehefðinni fór að skýrast og Ísrael öðlaðist dýpri skilning á forsendum 

sáttmálans og á virkni Jahve í sögunni. Þriðji hluti Elía sagnasafnsins virðist hafa 

átt sér stað nokkrum árum síðar (1Kon 21).64 

 Frásögnin í 19. kafla hefur ýmis stef sem tala til hinnar knésettu 

Ísraelsþjóðar eftir útlegðina. Elía sem áður hafði verið máttugur og óttalaus flýr í 

eyðimörkina og biður í örvæntingu um að deyja. En Guð er honum ávallt til 

staðar, leiðir hann og nærir, veitir honum færi á að hella úr skálum vonleysis síns 

og birtist honum svo á dularfullan hátt. Hann segir honum að lýður hans muni lifa 

þetta af og hann sé áfram með þjóð sinni eftir að dóminum sé fullnægt. Guð sýnir 

Elía mátt sinn en mætir honum í þögn. Segir honum: Þú hefur verk að vinna, starfi 

þínu er ekki lokið, enn er von, enn er fólk sem trúir og framtíðin er björt.   

Í frásögninni er athyglinni ekki beint að tilfinningum Guðs, eins og oft í 5. 

Mósebók, hvorki ást hans né öfund. En hugtakið vandlátur, sem er nánast alltaf 

notað fyrir Guð, er tengt við Elía. Athyglin beinist að tilfinningum og 

hugarástandi spámannsins. Hann er á krossgötum í lífi sínu eftir stórbrotin feril. 

Hvaða nýja tón má greina í opinberun hans? Er verið að ögra hinni gömlu 

guðsmynd, sem var keimlík öðrum guðsmyndum sama svæðis þess tíma? Guð var 

meiri en svo að hafa bara vald yfir náttúruöflunum. Í frásögninni sýnir Guð hesed 

sitt í verki, nærir og leiðir Elía með því að senda engil sinn til að þjóna honum. 

Þegar Elía sofnar í helli við Hórebfjall talar Guð til hans og spyr: Hvað ertu að 

gera hérna? Þetta er sérstök spurning, Jahve leiddi hann þangað! Meinti hann 
                                                            
64 Anderson 1988, s. 277. 
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kannski frekar: Hvað viltu að gerist núna? Viltu deyja? Hvers væntir þú hér? Elía 

svarar honum með því að segja frá áhyggjum sínum. Hann óttast um líf sitt þrátt 

fyrir að hafa séð ótal máttarverk Jahve. Hann glímdi við örmögnun, vantrú og efa. 

Allt sannmannlegar tilfinningar. Sú mynd sem er dregin upp hér er einstaklega 

áhrifamikil, sérstaklega í ljósi þess hver talar.  

1Kon 19 er að mati Dale Ralph Davis einn mikilvægasti kafli Gamla 

testamentisins en jafnframt sá sem er stöðugt mistúlkaður. Hann mótmælir 

ríkjandi nálgun sem ríkir bæði í almennri og fræðilegri meðhöndlun textans og er 

sannfærður um að margir rannsakendur hafi hlaupið yfir mikilvægar 

vísbendingar.65       

Coogan bendir á að í öðru versi 19. kafla eru viðbætur í LXX þýðingunni; 

„Sem þú ert Elía og ég er Jesebel,“66 en valdmannslegur tónn þessara orða á vel 

við persónuleika hinnar sjálfsöruggu drottningar67 (1Kon 21.7; 2 Kon 9.31).68 

Ýmsar vangaveltur eru um hví Jesebel sendi Elía viðvörun og veitti honum 

þannig færi á að flýja.69 Ef til vill hafi henni liðið eins og hún hefði ekki lengur 

frjálsar hendur til að ná sínu fram eftir áfallið á Karmel, veltir Coogan fyrir sér, 

líkt og þegar hún drap spámennina án þess að blikka auga.70 Jesebel svarar 

kraftaverkinu við Karmel með tómlæti. Davis telur þetta bláraunsætt viðhorf, sem 

kemur öllum þeim á óvart sem hafa kyngt þeirri menntunarvillu sem er útdreifð í 

menningu okkar og ríkisstjórnum, þ.e. að ef fólk fái réttu upplýsingarnar breytist 

það. En staðreyndin er að það er oftast ekki nóg. 71 

Þegar Elía sendir þjón sinn burt frá sér við Beerseba, syðsta hluta landsins, 

telur Wiseman það tákna algera uppgjöf hans. Hann gengur dagsferð inn í Negeb, 

leggst niður til að deyja og biður Jahve um að láta þetta nægja, forfeður hans eru í 

gröfum sínum, megi hann vera eins.72 En hann verður að fara lengra, andlega og 

líkamlega. Því kemur sendiboði tvisvar til hans, gefur honum að borða og í seinna 

                                                            
65 Davis 2007, s. 253. 
66 Thenious, Burney, Gunkel og Simon telja það ekki vera viðbót, meðan öðrum ritskýrendum 
finnst finnst mikið til koma um „fínlegan og einstakan sálrænan tón“ setningarinnar (Montogmery 
og Gehman) en finnst það ráðgáta hvernig hún gat týnst úr MT (Stade og Schwally). 
67 Eins og Eissfeld hefur fjallað um (1967). 
68 Coogan 2000, s. 450. 
69 Skinner veltir fyrir sér hvort þetta sé játning af hennar hálfu um eigin vanmátt. 
70 Coogan 2000, s. 451. 
71 Davis 2007, s. 266. 
72 Wiseman 1993, s. 185. 
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skiptið útskýrir hann fyrir Elía að ferðalagið sem Jahve ætlar honum þarfnist allra 

þeirra krafta sem maturinn veitir. Á þessum himnabita kemst Elía áfram 40 daga 

og 40 nætur og kemur að lokum til Hóreb.73  

Bygging versa 9-18 samkvæmt Davis er eftirfarandi: 

Elía dvelur í hellinum, 9a 

Spurning Jahve, 9b 

(Og sjá! Þá kom orð Drottins til hans) 

  Svar Elía, 10 

   Skipun Jahve, 11a 

   (Þá sagði Drottinn: Gakk út og nem staðar) 

    Þrír eyðandi boðberar, 11b-12a 

     Óvænt andstæða, 12b 

Elía við hellismunnann, 13a 

 Spurning Jahve, 13b 

 (Og sjá! Þá barst rödd að eyrum honum og mælti) 

  Svar Elía, 14 

   Skipun Jahve, 15a 

   (En Drottinn sagði við hann: „Far þú aftur leiðar 

þinnar...“) 

    Þrír eftirmenn sem framfylgja dómnum 15b-17 

     Vottur um trúfesti, 1874 

Vers 11-12: Hið guðlega orð sem kom til Elía fól í sér sjálfa lýsinguna á 

opinberuninni sem spámaðurinn átti í raun eftir að upplifa á fjallinu. Út frá þessu 

sjónarhorni vantar í söguna skýringu á að þetta hafi í raun og veru gerst. Þessi 

knappi stíll kemur þó kunnuglega fyrir sjónir í öðrum frásögum sem sleppa 

endurtekningu (1Kon 21.17-20).75 Þannig er það að Elía stendur í hellinum á 

Hórebfjalli er Drottinn fer hjá.  

                                                            
73 Þó að upphaflegi textinn beri ekki kennsl á fjallið sem Hóreb, er það bersýnilega fjall Guðs þar 
sem Móse sá Guð. 
74 Davis 2007, s. 269. 
75 Coogan telur að endurtekning hefði eyðilagt áhrif lýsingarinnar af sýninni. En þennan stíl má 
einnig finna í fyrstu ræðu Elífasar, þar má jafnframt finna margar hliðstæður við opinberun Elía 
við Hóreb, sjá kafla 2.3.  
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Þegar textinn færist frá neikvæðum yfir í jákvæðar staðhæfingar breytast 

staðhæfingarnar í ymprur og vísbendingar.76 Niðurlag 12. vers segir okkur ekki að 

Drottin var í „litlu kyrru röddinni.“ Hins vegar, ávarpar „rödd“ Elía í v.13, sem 

eru sömu orðin og er svarað á sama hátt (v.14) eins og þegar orð Drottins kom til 

hans í v.9-10. Orðalagið sýnir tregðu höfundar textans til að segja berum orðum 

að Drottinn talaði til Elía.77 

Birtingamyndir Guðs eru alltaf á hreyfingu, aldrei hreyfingalausar. Guð 

hlammar sér ekki niður til að eiga spjall heldur opinberast nærvera hans í 

skrúðgöngu lotningar og ógnar, dýrðar og fegurðar. Guð fer hjá, líkt og hann gerði 

frammi fyrir Abraham og Móse á fágætum og hátíðlegum stundum. Meðan Elía 

bíður eftir áheyrn, heyrir hann í ofsafengnum vindi, jarðskjálfta og eldi en bíður 

enn. Hefðbundnum einkennum sem eru venjulega eignuð opinberunum er hafnað. 

Fritz bendir á að líklegast sé að tengingin milli náttúrulegra atburða og guðlegrar 

opinberunar hafi fengist frá nálægum þjóðum. Í mótstöðu við þetta leggur textinn 

áherslu á þögnina.78 Svo upplifir hann mysterium tremendum, hinn „yfirþyrmandi 

leyndardóm“ Guðs sem ættfeðurnir þekktu en á gjörsamlega nýjan hátt. 

Spámaðurinn kemur að hellismunnanum aðeins þegar hann heyrir hvísl Drottins, 

einnig þýtt sem „fíngerð þögn,“ „blístur blíðs andvara,“ „milt muldrandi hljóð,“ 

eða „lítil, kyrr rödd.“79 Coogan þýðir 12. versið svona: „and after the earthquake, 

fire. But YHWH is not in the fire. And after the fire, the sound of sheer silence,“80 

ómur þýðrar þagnar. 

Eftir lýsingunni á komu Jahve er guðsopinberun lýst. Náttúruöflin sem 

fylgja, stormurinn, jarðskjálftinn og eldurinn eru talin upp, en í hvert sinn er bætt 

við að Yawheh er ekki í þeim. Elía ber kennsl á nærveru Jahve í lágum ómi sem 

heyrist vart. Þessi staðhæfing er frá áhrifum af hugleiðingum um atburði sem lýsa 

nærveru Jahve og miðlar því nýrri guðsmynd sem færir sig handan hefðbundinna 

viðhorfa. Hægt er að upplifa Guð í þögninni einni saman. Þetta viðhorf miðast af 

því að einstaklingurinn horfir inn á við í virkri athöfn hlustunar. Þögnin er 

                                                            
76 Gibson 1986, s. 126. 
77 Gibson 1986, s. 127. 
78 Fritz 2003, s. 198. 
79 Camille 2008, s. 41. 
80 Coogan 2000, s. 449. 
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viðeigandi fyrir eðli Guðs og fyrir reynsluna af Guði gegnum orð hans. Guð 

opinberast á dularfullan hátt.   

Vers 11-12 eru að mati Davis spennandi en jafnframt ögrandi texti. Hann 

skrifar að innsæið hrópi að hér sé á ferðinni merkur texti en það sé bara eitt 

vandamál; hvað merkir hann? Hann kýs að þýða síðasta orðasambandið í versi 12, 

qol demama daqqa, sem „rödd, lágt hvísl.“81 Davis er þeirrar skoðunar að þó qol 

geti líka þýtt hljóð sé mikilvægt að í þessu samhengi sé það túlkað sem „rödd.“ 82 

Hann tengir röddina, qol, í versi 12b við kol í versi 13b, þar sem rödd spyr Elía: 

„Hvað ertu að gera hérna?“ Í versi 9b er lögð fram sama spurning af „orði Jahve.“ 

Davis dregur þá ályktun að röddin í 13b hljóti að vera orð Jahve. Hann telur að 

mögulega sé verið að benda á að Jahve finnist ekki í mikilfenglegum fyrirbærum 

náttúrunnar, heldur finnist nærvera hans í þöglu orði til spámanns sem hefur áhrif 

á söguna (vers 15-17) og viðheldur lýðnum (vers 18). 

Davis er talsmaður opinberandi viðhorfs, þ.e. að textinn kenni að nærvera 

Jahve sé sérstaklega í orði hans (sem er í þessu samhengi orð dóms og náðar). 

Vindinum er lýst nákvæmast. Hann er máttugur og sterkur, klýfur fjöll og mylur 

kletta og hann gerir þetta frammi fyrir Jahve. Þessi fyrirbæri eru boðberar komu 

Jahve, en hann er ekki í þeim. Hebreski textinn segir ekki að Jahve hafi verið í 

röddinni en ljóst er að þetta tók Elía sem merki um nærveru Guðs (13a). Textinn 

er að mati Davis ekki að hvetja Elía til að vera blíðlegri, ef eitthvað þá miðli 

textinn að Jahve þurfi að vera blíður svo spámaður hans geti átt samskipti við 

hann. Hvernig getur spámaður lifað af vind, jarðskjálfta og eld? Ef samskipti eiga 

að geta átt sér stað verður Jahve að halda aftur af sér. Þess vegna kemur rödd, lágt 

hvísl. En þrátt fyrir það verður Elía að hylja andlit sitt.83 

Eftir að Elía finnur fyrir nærveru Guðs, svarar hann með því að ganga út úr 

hellinum og hylja andlit sitt. Elía segist vera órótt fyrir sakir Guðs, vegna málefna 

Guðs. Hebreskan undirstrikar þetta með því að leggja áherslu á viðfangsefnin, 

sérstaklega „ölturu þín“ og „spámenn þína“. Það hljómar eins og Elía sé að ákæra 

Ísrael fyrir að afneita trúnni. Davis telur að vers 13-14 samanstandi af formlegri 

ákæru gegn Ísrael. Eftir að Drottinn sáttmálans kemur, setur hann fram formlega 

                                                            
81 Sjá umfjöllun um biblíuþýðingar í kafla 2.1. 
82 Davis 2007, s. 263. 
83 Davis 2007, s. 264. 



 29 

spurningu til ákærandans (v.13b), sem kemur fram með réttmæta formlega ákæru 

gegn hinum ákærðu (v.14).84  

Kvörtun Elía frammi fyrir Guði gegn ríkjandi öflum kerfisins inniheldur 

þrjá þætti sem allir fylgjendur Jahve gátu skilið. Í fyrsta lagi að hann hafi verið 

afar vandlætingarsamur vegna Jahve sem samsvarar vandlætingareðli Jahve sem 

vísað er í í 2Mós 20.5, 34.14; 5Mós 4.24, 5.9 og 6.15. Í öðru lagi hafa ,,synir 

Ísraels“ yfirgefið sáttmála Jahve, eyðilegt ölturun og drepið spámennina með 

sverði og þannig hafnað sáttmálanum við sinn vandláta Guð. Í þriðja lagi er ákall 

Elía að hann sé einn eftir, og þeir leitist við að taka nepes hans, sem endurspeglar 

bölbæn Jesebel. Ákallið er mjög mannlegt, Elía stendur einn gegn yfirþyrmandi 

þrýstingi.  

Sögumaðurinn lýsir því að þegar Elía heyrði þessa þöglu rödd, sem talaði 

til hans út frá Mósehefð Ísraels, nálgaðist hann hellismunnann. Jahve mætir 

áhyggjum og einmanaleik Elía með þrem guðlegum skipunum, en tvær þeirra áttu 

eftir að móta pólitískar byltingar. Eins og í tilviki Móse við brennandi runnann 

gerir Elía sér grein fyrir því að Jahve starfar innan sviðs sögunnar og kallar 

spámann sinn til þess að taka þátt í guðlegum áætlunum sínum.85 Áætlun Jahve 

kallar spámanninn til að snúa aftur til Ísraels og hvetja til byltingar og benda 

leiðbeiningarnar fram í átt að framtíð Ísraels. Anderson tekur hér listilega á 19. 

kafla en sleppir hvorki vissum þáttum í textanum né hunsar til að heildarmynd 

hans gangi upp. Hann túlkar lokaskipun Jahve til Elía sem merki þess að Jahve 

Ísraels sé starfandi í sögunni en ég tel þann hluta einnig vera tæki höfundar til að 

tengja opinberunina við Hóreb við það sem næst gerist og þannig er frásagan 

saumuð inn í atburðarrásina.86  

Davis reynir að tengja textann saman við ytra samhengi. Jahve ávítar Elía 

ekki heldur er sammála honum. Hann dæmir Elía ekki, heldur staðfestir 

niðurstöðu hans. Davis er sammála greiningu Claus Schedl sem telur 

                                                            
84 Davis 2007, s. 261. 
85 Anderson 1988, s. 276. 
86 Því til rökstuðnings varð það ekki Elía sem smurði Jehú heldur einn af fylgdarmönnum Elísa 
(2Kon 9.6). Jehú tók svo að sér að bola burt Baal dýrkun (2Kon 10.18-28). Hasael var ábyrgur 
fyrir því að yfirbuga herlið Ísraels (2Kon 8.12, 13.3, 22). Ekki er minnst á að Elísa taki þátt í 
baráttunni gegn skurðgoðadýrkendum. Allt þetta styður þá kenningu að frásögnin í 19. kafla sé 
sjálfstætt innskot.  
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opinberunina ekki vera ætlaða til að skamma spámanninn -- þvert á móti sé 

opinberunin full hvatningar varðandi ákafa hans fyrir hönd konungdóms Jahve.87 

Davis er sammála Ronald Barclay Allan um að Elía hafi ekki verið 

hræddur við Jesebel heldur miður sín vegna iðrunarlauss heiðindóms hennar og 

vegna þess að hún var enn valdamikil um allt landið. Elía mætti Guði á stað Móse. 

Jahve hafði beint honum þangað. Verkefni Elía var að færa Ísrael til dóms fyrir 

brot gegn sáttmálanum.88  

Einnig lýsir textinn mildi og nærgætni Guðs gagnvart örvingluðum þjóni 

sínum (v.9,13) að mati Davis, þótt margir ritskýrendur telji að hér sé um að ræða 

átölur Guðs vegna hroka og sjálfsvorkunar þjóns hans. Því er Davis afar 

ósammála. Hann bendir á vers 4-8 sem sýna greinilega hvernig Jahve viðheldur 

spámanninum á gæskuríkan hátt. Í spurningu Jahve, hvað gjörir þú hér Elía? (v.9, 

13) er undirliggjandi hlýja. Ekki ávítur heldur boð um að leggja fram mál sitt gegn 

Ísrael og með því létta af sálu sinni. Spurning Jahve er bæði tengd sáttmálanum og 

felur í sér sálgæslu. Elía fær tækifæri til að segja frá áhyggjum sínum.89  

Enn einn þáttur sem kemur fram í greiningu textans er hvernig nærvera og 

verk Jahve eru hulin (9-14). Davis á erfitt með að sleppa mögnuðu andstæðunum 

milli þess að Jahve var ekki í vindinum, jarðskjálftanum og eldinum heldur í hinni 

þöglu rödd (v.11-12). Hann veltir fyrir sér hvort þetta bendi til þess að breyting 

verði á opinberunum Jahve. Mun dramatískum og opinskáum sönnunum veru 

hans nú fækka, nú þegar slíkum opinberunum hefur verið hafnað? Í stað þess má 

sjá nærveru hans og veru í framkvæmd dóma hans (v.15-17) og náðar, sem hann 

hefur talað til spámanns síns. 

Vers 9-14: Þessi hluti leggur áherslu á staðaratviksorðin þar og hér. Elía 

felur sig í helli annaðhvort á eða við fjallið.90 Margt er um tvenndir í frásögninni; 

Elía fær tvisvar himneskan mat að borða og tvisvar svarar hann Jahve með sama 

svarinu.91 Þegar Jahve skorar á hann í orðum, útskýrir spámaðurinn að allur hans 

ákafi  fyrir Jahve, hafi verið til einskis. Ísraelítarnir hafa yfirgefið sáttmálann, 

                                                            
87 Davis 2007, s 262. 
88 Davis 2007, s. 266. 
89 Davis 2007, s. 267. 
90 Sama. 
91 Devries 1985, s. 237. 
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brotið ölturun og drepið spámennina þannig að Elía er einn eftir.92 Jahve segir 

honum að standa fyrir utan hellinn og fer framhjá. Qol demama dakah hefur verið 

þýtt á ýmsan hátt en Devries telur það þýða ekkert meira en blíður lítill andvari.93 

Devries telur að ólgur náttúrunnar í v. 11 hafi hrætt Elía aftur inn í hellinn 

og hinn blíði andvari hafi leitt hann út aftur. Endurteknar kvartanir hans í v.14 eru 

óbein játning um að hann hefur engan styrk eftir til að þjóna Drottni, styrkurinn 

verður því að koma frá Guði sjálfum. Í þremur goðsögum um Elía í kafla 17-18 

var spámanninum lýst í krafti og mætti en hér er honum lýst í veikleika og 

eftirgjöf. Allt er öðruvísi í 1Kon 19.1-18. Hér er sá sem var sterkur orðinn veikur. 

Hann hrökklast undan nýja óvini sínum, Jesebel. Í stað þess að fremja annað 

máttarverk flýr hann út í eyðimörkina og yfirgefur þannig lífið sjálft. Í frásögninni 

kemur orðið líf (nepes) oft fyrir: v2, v.3, v.4 og v.10, v.14. Devries bendir svo á 

að hið eina jákvæða sem Elía man um sína spádómstíð er: „Ég hef verið vandlátur 

fyrir Jahve.94  

Elía kemur út í hellismunnann er hann heyrir rödd Jahve og stendur 

frammi fyrir honum (v.13) eins og Jahve hafði skipað í v.11. Þetta minnir á 17.1 

og 18.15, þar sem Elía sagðist standa frammi fyrir Jahve.95 Verkefnin sem Jahve 

setur fyrir Elía binda enda á átökin milli Jahve og Baal með loforði um 

yfirgnæfandi sigur hins vandláta Guðs Hóreb/Sínaí. Síðasta hughreystingin er um 

lítinn hóp fylgismanna Jahve sem yfirgefa hann ekki, það þýðir að Elía stendur 

ekki einn þótt honum líði þannig.96   

Davis talar um þrjósku Guðs sáttmálans sem birtist í v.18, þegar hann 

segist munu viðhalda 7000 sem yfirgáfu ekki sáttmálann. Textinn vísar til þess að 

Jahve muni alltaf hafa lýð og það er ekkert sem Jesebel geti gert til að sporna við 

því. Þessi smitandi vissa, þessi ögrandi fullvissa heilagrar staðfestu textans heldur 

sumum á tánum. 1Kon 19 kennir að brotinn þjónn þurfi ekki að óttast meðan hann 

hefur svona góðan og hæfan Guð. 
                                                            
92 Sumir telja að endurtekningin í v.10 og 14 sé stílbragð til áherslu. 
93 Þetta er dæmi um ritskýranda sem hefur útskýringarþörf; en í kjölfarið strípar hann textann af 
dulúð sinni. 
94 Devries 1985, s. 236. 
95 Önnur vísun í Móses, en nánd Jahve og hans er lýst í 4Mós 12:6-8a. 
96 Frásagan af dvöl Elía við Hóreb er þó ófullkomin að mati Fritz; endurkomu spámannsins er ekki 
minnst. Í staðinn endar frásagan á langri ræðu Jahve (v.15-18) sem er ekki viðeigandi endir á 
frásögunni. Þetta veitir aðra vísbendingu um að hér sé um að ræða eldri textaeiningu með 
sjálfstæðan uppruna.  
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Wiseman bendir á að í versum 11-14 komi fram ólga náttúrunnar í 

öflugum vindum, jarðskjálftum, flóðum eða stormum sem tengjast opinberun og 

dæmandi verki Guðs. Margt vísar í sáttmálann við Sínai og verkskipun Móse og 

fólksins (2Mós 10.9, 16, 34.6, 5Mós 5-23-26). Hvert og eitt var viðurkennt tákn 

syndadóms en þau miðluðu ekki skilaboðunum í sjálfum sér. Guð talar ekki eins 

skýrt gegnum þessar birtingamyndir og hann gerir gegnum orð spámanns síns. 

Kyrrðin er samrýmanleg við orðið hljóð, rödd og orðið þunnur; daqqa. ,,Er það 

ekki mild rödd Guðs sem talar til meðvitundarinnar, gegnumlýsir hugann og vekur 

festu í þeim einstaklingi sem í hlut á?“ spyr Wiseman. Hann telur að þessi nálgun 

Guðs sé oft valin fram yfir háværar drunur og þrumur feiknaratburðana við Sínai 

og Karmel.97  

Vers 15-18: Skipun Drottins felur í sér að Elía er snúið aftur á sögusviðið 

þar sem allt er að gerast. Útgangspunkturinn að mati Wiseman er að Elía túlki 

persónulega árás Jesebel sem endi þjónustu sinnar.  

Náttúran eins og við sjáum hana ber í sér möguleika kraftaverka og birtir 

stöðugt undur Guðs. Á vissum tímapunktum magnast þessi undur eða fá nýja 

merkingu með túlkun og notkun í nýju samhengi. Spámannleg túlkun skapar 

trúarlegan raunveruleika, líkt og tengingin við Guð breytir siðferðislegum 

rangindum í trúarlegan raunveruleika syndarinnar. Hversdagslegustu gangverk 

meðvitundar mannsins eru flókin heild huglægra og hlutlægra þátta. Hví ætti það 

þá ekki að eiga við trúarlega reynslu sem trúin byggir á? 98  

Hempley leggur áherslu á að „að heyra“ felur ekki í sér jafn nána tengingu 

og „að sjá“ hann. Hér voru spádómar að þróast yfir í að vera efnislega miðlaðir á 

meðvitaðan hátt, að heyra hið talaða orð í stað þess að sjá efnislegan atburð.99   

Ef við túlkum hesed sem hugtakið sem lýsir best djúpu sambandi Guðs við 

Ísrael er okkur bent á að „iðrun“ er hin samsvarandi afstaða mannsins sem hesed 

vekur og viðheldur í honum. Grundvallarhugmyndin um iðrun í Gamla 

testamentinu er lýst með sögninni shub, sem þýðir snúa eða endurkoma.100 Iðrun 

þýðir ekki óvirkt ástand eftirsjár vegna syndar (eða afleiðingar syndar) heldur 

                                                            
97 Wiseman 1993, s. 185. 
98 Mills 1998, s. 44. 
99 Mills 1998, s. 44. 
100 Mills 1998, s. 58. 
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þýðir það að snúa frá henni með nýjar lausnir og nýja stefnu. Elía snéri aftur frá 

Hóreb einmitt í þessum anda. Synd skilgreinist alltaf út frá náð í samhengi Gamla 

testamentisins.101 

Skilningur Gamla testamentisins á manninum er að maðurinn eigi sér 

tilveru og haldi áfram að vera til fyrir náð Guðs. Maðurinn sé algerlega háður 

Guði sem skapara og þess sem viðheldur. Hann er ekki sjálfstæður á nokkurn hátt, 

eins og gríska hugmyndin af psyche gæti gefið til kynna. Trúin og 

sáttmálshugtakið skilst út frá þessum mannskilningi. Það þýðir ekki að skrifa 

undir eitthvað samþykki og gleyma því svo. Trúin í skilningi Gamla 

testamentisins er viðverandi ástand og tengist því að anda, að vera; að bæði 

andardrátturinn og tilveran séu gjafir Guðs.102 

Rannsókn á ruach, vindi, leiðir í ljós að upprunalega merkingin var 

efnislegur vindur, en oft var vindur tengdur ofurmannlegum kröftum. Vindur 

eyðimerkurinnar var augljósasta fyrirbærið sem mótaði hugsun og mál hirðingja 

er þeir sáu hann móta sandöldurnar. Út frá því var eðlilegt að meta einstök atvik 

þar sem menn sýndu mátt sinn í ljósi þess hversu auðveldlega þeir gátu stjórnað 

ytri öflum, eins og mætti vindsins. Ör andardráttur manns sem hrærðist af sterkum 

tilfinningum var tengdur við hviður vindsins. Rannsókn bókmenntanna leiðir í ljós 

að ekki finnst í ritum fyrir útlegðina að ruach sé notað yfir mannsandann eða við 

efnislega fyrirboða. Aðeins eftir útlegðina er hugtakið aðlagað fyrir notkun á 

mannlegu eðli, sem samnefni yfir nephesh.103 Eftir útlegðina, þegar ruach hafði 

verið gert náttúrulegt í mannlegu eðli sem samnefni nephesh eða leb (hjarta), 

veitti það enn tengipunkt milli manns og Guðs.104  

2.1. Mismunandi biblíuþýðingar 

Þegar litið er á ýmsar þýðingar af 19. kafla fyrri Konungabókar, stingur í 

stúf hversu fjölbreytt túlkunin á 19.12 er. Í New American Standard Bible (1995) 

er það þýtt: „After the earthquake a fire, but the LORD was not in the fire; and 

after the fire a sound of a gentle blowing.“ Þýðing biblíuútgáfunnar GOD´S 

WORD (1995) er: „After the earthquake there was a fire. But the LORD wasn't in 
                                                            
101 Mills 1998, s. 59. 
102 Mills 1998, s. 70. 
103 Mills 1998, s. 75. 
104 Mills 1998, s. 76. 
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the fire. And after the fire there was a quiet, whispering voice.“ Hin fræga þýðing 

King James Biblíunnar hefur festst djúpt í sessi: „And after the earthquake a fire; 

but the LORD was not in the fire: and after the fire a still small voice.“ Ótal 

enskar biblíuþýðingar fylgja þessari, þ.á.m. English Revised Version, Webster´s 

Bible Translation, Word English Bible og Geneva Study Bible. Bible in Basic 

English þýðir: „And after the earth-shock a fire, but the Lord was not in the fire. 

And after the fire, the sound of a soft breath.“ Douay-Rheims biblían þýðir: „And 

after the earthquake a fire: the Lord is not in the fire, and after the fire a whistling 

of a gentle air.“ Darby biblían þýðir: „And after the earthquake, a fire: Jehovah 

was not in the fire. And after the fire, a soft gentle voice.“ Young´s Literal biblían 

þýðir: „and after the shaking a fire: -- not in the fire is Jehovah; and after the fire 

a voice still small.“ Þýðing Japanska Biblíufélagsins frá 1955 er: „Eftir 

jarðskjálftan, var eldur, en Drottinn var ekki í eldinum, heldur. Eftir eldin heyrðist 

afar þunn rödd.“ En í kaþólsku þýðingu japanska Biblíufélagsins frá 1987 er 

þýðingin: „Eftir jarðskjálftan, kom eldur. En Drottinn var ekki í eldinum, heldur. 

Eftir eldinn heyrðist kyrrlát hvíslandi rödd.“ Í nýjustu útgáfu Vúlgata er textinn: 

„et post commotionem ignis: non in igne Dominus, et post ignem sibilus aurae 

tenuis.“ Sem þýðist: „eftir æsinginn eldur: Drottinn [var] ekki í eldinum, og eftir 

eldinn veikt gnauð vinds.“ Saman eru norsku, dönsu og færeysku 

biblíuþýðingarnar keimlíkar hvor annari: „ei linn susing,“ „en stille, sagte Susen,“ 

og „milt sús.“  

 Íslenskar þýðingar af þessum texta eru einnig fjölbreyttar. 

Guðbrandsbiblía, prentuð á Hólum 1584 þýðir: „Enn epter Jardskjalftann kom 

eitn Elldur/ Enn DROTTIN var ecke i Elldenum/ Og epter Elldin kom þar einn 

hægur og miudur Vindblær.“ Margar útgáfur fylgdu þýðingu Guðbrands, svo sem 

Þorláksbiblía (1644) Waysenhúsbiblía (1747) og Hendersonbiblía (1813).  

Viðeyjarbiblía, prentuð 1841 í Viðeyjarklaustri þýðir: „og eptir Storminn 

jarðskjalfti – ekki var Drottinn i Jarðskjalftanum. Og eptir Jardskjalftan eldur – 

ekki var Drottinn í eldinum, en eptir eldin kom hægur og blíður vindblær (Job. 

4.16 B.13.)“ Londonbiblía (1866) fylgir þeirri þýðingu. Steinsbiblía (1728), þýðir: 

„og epter þan jarðskjiaalfta (kom) eirn elldur/ Drotten var ecke i elldenum/ og 

epter ellden/ (kom) þar * ein stilltur hægur blær.* Job. 4.16.“ 
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Þýðingin frá 1981 er; „Og eftir storminn kom jarðskjálfti, en Drottinn var 

ekki í jarðskjálftanum. Og eftir jarðskjálftan kom eldur, en Drottinn var ekki í 

eldinum. En eftir eldinn heyrðist blíður vindblær hvísla. (Eða barst ómur mildrar 

þagnar).“ En nýjasta þýðingin frá 2007 er; „Eftir jarðskjálftann kom eldur. En 

Drottinn var ekki í eldinum. Eftir eldinn kom þytur af þýðum blæ.“  

Þýðing Septúagintu á 1Kon 19.12 er sérstaklega áhugaverð: „και μετα τον 

συσσεισμον πυρ ουκ εν τω πυρι κυριος και μετα το πυρ φωνη αυρας λεπτης 

κακει κυριος“ Sem þýðist: „og eftir landskjálftan (kom) eldur, en Drottinn var 

ekki í eldinum. Og eftir eldinn barst ómur mildrar þagnar. Þar var Drottinn.“105 

Spurningin er hvort LXX túlkar masóretíska textann og „les inn í hann“ 

setninguna κακει κυριος eða hvort hún geymi eldri og upprunalegri leshátt. Hvort 

heldur sem er sýnir að þessi ritningarstaður var þegar í upphafi biblíuþýðinga 

talinn mikilvægur. Hér töldu þýðendur sig finna sýn á nærveru Guðs sem var að 

mörgu leyti einstök. Ljóst er við lestur v. 11-12 að viss uppbygging kemur í ljós: 

Talin eru upp náttúrufyrirbæri sem almennt eru tengd við guðsopinberanir og sagt 

er um hverja þeirra að Guð var ekki þar. Elía svarar qol demama dakka með því 

að hylja andlit sitt með möttli sínum, en það var gert í nærveru Jahve þar sem hver 

sem myndi sjá hann myndi deyja. Elía virðist sjálfur staðfesta að Jahve var í hinu 

síðastnefnda, ásamt því að uppbygging versana gefur það sterkt í skyn. Það er 

ekki fyrr en hann heyrir qol demama dakka að Elía gengur út til að mæta Jahve.  

Hebresku orðin sem eru gjarnan þýdd sem „kyrr, lítil rödd“ vísa til vissrar 

þagnar sem er svo full merkingar að hún heyrist.106 Hljóð þagnarinnar, eða „The 

sound of silence,“  ef vitnað er í orð vinsællrar ballöðu, var túlkað sem rödd Guðs 

Exodus og Sínaí sem talaði með nýrri áherslu inn í samtímann.107 

Todd bendir á að vegna skyndilegs samruna á 9. öld, var hápunktur 

opinberunarinnar í andstöðu við hefðbundnar birtingarmyndir guðdómsins; í ómi 

þýðu þagnarinnar – qol demama daqqa. Þrefalda endurtekningin í versi 11: Jahve 

var ekki í vindinum, ekki í jarðskjálftanum og í v. 12 ekki í eldinum. Einnig mætti 

kannski þýða hverja neitun sem „Jahve var ekki lengur í storminum.108“  

                                                            
105 Þýðing Dr. Kristins Ólasonar. 
106 Anderson 1988, s. 98. 
107 Sama. 
108 Todd 1992, s. 25. 
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Noble greinir frá því að það sem Prickett telur vera sérstaklega undarlegt 

er hversu langt þýðingar ganga í að smætta dulúð og margræðni upprunalegu 

hebreskunnar, sem hann telur vera áhrif þeirra forsenda sem menning nútímans 

gefur sér varðandi verk þýðandans. Samkvæmt Prickett ber nútíma enska með sér 

áberandi eiginleika; hún þolir ekki margræðni. Við ætlumst til þess að frásaga 

miðli sínum eigin ramma vísana svo að við getum þekkt, nánast samstundis, t.d. 

hvort við séum að lesa sannar heimildir eða skáldskap og aðlögum hugarstarfið út 

frá því. Höfundar sem blanda saman bókmenntagreinum eru líklegir til að valda 

okkur óöryggi.109 Og þetta er ástæðan fyrir því, að hans mati, að þýðendum 1Kon 

19 hefur ekki tekist vel úr hendi -- sagan gefur okkur ekki upplýsingarnar sem við 

nútímalesendur ætlumst til að fá. Upplifði Elía eitthvað utan sjálf sín eða gerðist 

það í huga hans? Textinn hallast í raun að hvorugum möguleikanum. Voru þetta 

náttúruleg eða yfirnáttúruleg fyrirbæri? Okkur er sagt að Guð hafi ekki verið í 

vindinum, jarðskjáftanum né eldinum. Þó benda mikil og skyndileg tilkoma þeirra 

til þess að Guð hafi orsakað þá.110 Því miður voru þýðendurnir illa undirbúnir 

menningalega séð til að meðhöndla þessa margræðni og því hætti þeim til að 

rúnna endana af textum með því að þýða þá á hátt sem var skilmerkilegri en 

Hebreskan heimilar.111  

2.2. 107. Davíðssálmur 

Í 29. setningu 107. Davíðssálms má finna sama hugtak og er notað í 1Kon 

 Demama kemur 3 sinnum fyrir í Gamla .יקם סערה לדממה ויחשו גליהם :19.12

testamentinu og því er afar áhugavert að skoða hina tvo textana þar sem hugtakið 

kemur fram út frá 1Kon 19.12. Ég leitast við að finna samsvaranir, hliðstæður og 

andstæður í textunum og þannig varpa fram hugsanlegum skyldleika þeirra.  

Þegar mismunandi biblíuþýðingar eru skoðaðar má sjá hvernig þýðendur 

vinna með hugtakið á mismunandi vegu. Guðbrandsbiblía (1584) þýðir Slm 

107.29: „og hann stillte þann stora Storm/ So at Bylgjurnar læktuðu sig.“ 

Þorláksbiblía (1644), Waysenhúsbiblían (1747), Hendersonbiblía (1813) fara eftir 

henni.  Steinsbiblía (1728) þýðir: „Hann stillte stormenn/ og þeirra bilgiur lögðu 

                                                            
109 Noble 1995, s. 278. 
110 Noble 1995, s. 277. 
111 Noble 1995, s. 278. 
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sig.“ Viðeyjarbiblía (1841) þýðir Slm 107.29: „hann stöðvaði þann mikla storm, 

og bylgjurnar þögnuðu,“ en Londonbiblía (1866) þýðir nánast eins nema hún 

segir hinn í staðinn fyrir þann. Þýðingin frá 1981 er: „Hann breytti stormviðrinu í 

blíðan blæ, svo að bylgjur hafsins urðu hljóðar.“ En þýðingin frá 2007 er: „Hann 

breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði.“ 

107. sálmur er fyrsti sálmur 5. bókar sálmasafnsins. Í sálminum eru settir 

fram fjórir flokkar hópa sem þjást. Þeir sem reika eirðarlausir, í leit að öryggi; þeir 

sem eru hlekkjaðir í þrældóm vegna syndar; þeir sem eru vonlausir og þeir sem 

lenda í óveðri. Allir lenda í óvæntum atburði sem knésetur þá og allir þessir hópar 

bregðast við á sama hátt. Þeir sem þjást verða þeir sem ákalla Guð sinn. 

Sálmurinn endurtekur þetta stef fjórum sinnum og fjórum sinnum svarar Guð 

þeim og bjargar þeim frá þrengingum sínum. Þemað verður Guð sem heyrir, Guð 

sem sýnir hesed sitt í verki. Sama hvort synd sé orsök vandans eða ekki; Guð 

svarar. Vert er að nefna að talan 4 hefur vissa merkingu út frá talnaspekinni; hún 

merkir m.a. hinn jarðneska veruleika og hlutskipti mannsins. Hér eru sýndar þrjár 

gerðir lofgjörðar: Að þakka, að lofsyngja og einnig sem er ekki jafn augljóst, að 

biðja. Ákall er viss lofgjörð, að viðurkenna máttleysi sitt og biðja um hjálp.112 

Þó að sálmur 107 sé upphaf fimmtu bókar sálmanna er 107. Davíðssálmur 

um margt líkur 105 og 106. Delitzsch gekk svo langt að kalla þá þrjá trílógíu. 

Þessi sálmur er þó einstakur að forminu til. Þeir sem eru ávarpaðir eru hópur 

pílagríma sem hafa komið langt að og hafa reynslusögur til að færa þakkir fyrir 

(v.2-3). Elía var í sömu stöðu, var hjálparþurfi, kallaði á hjálp og Guð leiddi hann, 

nærði og svaraði. Tímasetning sálmsins fullgerðs er talin vera nokkuð eftir 

útlegðartímabilið. Annað gildir fyrir kjarnann. Hann er talinn vera frá tímabilinu 

þegar gyðinglega þjóðin dvaldi erlendis og kennslufræðilegur stíll versa 33-43 er 

talinn vera viðbót frá Jobsbók. Margir ritskýrendur sjá því herleiðinguna og 

heimkomuna sem sögusviðið fyrir sálminn. 

Án þess að hafna daglegu sambandi við Guð einblínir þessi sálmur á 

augnablikin þegar einstaklingar standa frammi fyrir alvarlegum krísum. Aðstæður 

eru sýndar þar sem fólk sekkur í hyldýpi þjáningar og er við dauðans dyr; í 

aðstæðum sem eru handan mannlegrar aðstoðar. En svo er bænum þeirra svarað 

                                                            
112 Eaton 2003, s. 376. 
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og Guð er birtur sem sigurvegari endurlausnar og endurbyggingar og hin 

endurleysta sál veit af undri sem hún er hvött til að deila með öðrum.113 

Líkt og 106. sálmur sameinar 107. sálmur tilbeiðslu (í formi játninga eða 

vitnisburða) og kennslu. Óneitanlega er eðli vitnisburðar sálms að kenna, vitna um 

verk Jahve svo fleiri dragist að dýpra trausti og skuldbindingar til hans. En þetta 

er hægt að tjá á margvíslega vegu. Í versum 1-3 kemur fram að sálmurinn tengist 

vitnisburði, meðan í v.42-43 kemur skýrt fram að höfundur leitast við fræða 

lesendur og veita fólki skilning. Á milli fyrstu og síðustu versanna eru fjórir hlutar 

sem gefa dæmi um aðstæður þar sem fólk finnur sig í vanda statt. Allir þessir 

vitnisburðir um verk Jahve eru sagðir í 3.p. og eru þannig áskorun fyrir aðra að 

vitna. Því mætti frekar flokka sálminn sem fræðslusálm frekar en tjáning tilbeiðslu 

eins og Slm 106. Staðreyndin að síðasti meginhlutinn (v.33-41), yfirgefur formið 

sem ríkti í fyrstu fjórum, þótt hann fjalli um svipaða reynslu sem sýnir að 

höfundur hefur dálæti á fjölbreytni innan ramma svipaðra dæma.114  

Hans-Joachim Kraus ályktar að sálmurinn hafi þrjá ólíka efnishluta. Sá 

elsti; vers 1,4-32 sé ákall presta til einstaklinga til að færa þakkir, minnast loforða 

sinna um að vegsama Guð og færa honum þakkarfórn. Í kjölfarið er svo lýst 

aðstæðum þar sem á slíku svari er þörf.115 Vers 2-3 eru að áliti Leslie Allen 

viðbætur eftir útlegðina sem bæta nýrri vídd við sálminn og endurspegla aðstæður 

þeirra sem höfðu snúið aftur eftir útlegðina og dreifinguna.116 Eaton er ósammála 

að v.2-3 vísi til endurkomunnar eftir útlegðina. Finnst það ekki passa við 

samhengi sálmsins.117 Varðandi vers 33-43 fylgir Kraus Duhm og Gunkel þar sem 

hann telur þau vera viðbót: Fagna valdi Jahve yfir náttúru og mönnum.118 

Reynslusögur einstaklinga fléttast saman við minninguna af Ísraelsmönnunum 

sem ráfuðu í óbyggðunum þar til þeir komust til borgar Guðs (vers 4-9). Án þess 

að hafna daglegu sambandi með Guði, einblínir þessi sálmur á augnablikin þegar 

                                                            
113 Eaton 2003, s. 376. 
114 Goldingay 2008, s. 246. 
115 Kraus hafnar kenningu Frank Crüsemanns um sviðsmynd sálmsins, sem fylgdi Hermann 
Gunkel, að sálmurinn tengdist þakkargjörðarþjónustu sem var haldin á hátíðartíma. 
116 Allen 1983, s. 61. 
117 Eaton 2003, s. 377. 
118 Crüsemann telur að vers 33-43 sé ljóð frá fyrri tíma sem var endurnýtt í nýju samhengi 
útlegðarinnar af spekiskólanum. Arthur Weiser telur sálminn hafa verið almenna þakkargjörð 
líklega lesna upp fyrir þakkarfórn. 
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einstaklingar standa frammi fyrir alvarlegri krísu.119 Forsendan sem sálmurinn 

gefur sér er að maður þarf ekki að vera í helgidómnum til að biðja. 

Sálmurinn í heild hefur ótal líkar sagnir og koma fram í Jesaja, sérstaklega 

Jes 40-66 sem bendir til þess að hlutinn hafi beinan bakgrunn í íhugunum um 

útlegðina og endurreisnina. Þetta myndi útskýra hlutann um björgun úr 

sjávarháska, sem hlýtur að hafa verið sjaldgæf reynsla meðal meðlima safnaðarins 

sem notuðu þennan sálm. Nánast ómögulegt er að áætla hvernig sálmurinn 

mótaðist. Weiser telur sig greina merki um notkun hans í helgihaldi.120  

Niðurlag sálmsins skýrir fræðslumarkmið höfundar með hugtökum sem 

endurspegla viskuhefðina. Í fyrsta kólon er hliðstæða úr ræðu Elífasar í Job 

22.19a. Bæði höfundur og Elífas sjá Jahve starfa í verkum eins og var lýst í 4-41 

og þeir gleðjast, ekki aðeins fyrir eigin sakir, heldur vegna hinnar siðferðilegu 

reglu sem gildir í heiminum.  

Hlutinn samsvarar einnig Job 5.16b, aftur orð Elífasar, og þá stendur 

sálmurinn fyrir það sama og Elífas gerir. Spekihöfundurinn ber málstað Elífasar 

fyrir brjósti hvað siðferðislega reglu heimsins varðar, þó ekki með eins orðalagi. 

Hinir vitru líta á hvernig Jahve frelsar hina þurfandi. Síðasta versið endar sálminn 

með vissri spurningu sem lesandinn verður að svara. Bæði sálmurinn og lok fyrstu 

ræðu Elífasar enda á viskuhefðar bút.  

2.2.1. Hugtakið ְדָמָמה (kyrrð, þögn) 

Í samhengi Gamla testamentisins má sjá áhugaverð textatengsl 107.29 þar 

sem ְדָמָמה kemur fram; ,,Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins 

lægði.” ְדָמָמה kemur aðeins 3 sinnum fyrir í Gamla testamentinu: Slm 107.29, Job 

4.16 og 1 Kon 19.12. Allir textarnir fjalla um guðsopinberun. Í Konungabókinni 

fyrri mætir Guð Elía við Hóreb í קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה (óm þýðrar þagnar). Í 4. kafla 

Jobsbókar, 16. versi, birtist dularfull vera (að öllum líkindum Guð) og Elífas vinur 

Jobs heyrði  ֶאְׁשָמע   ְּדָמָמה ָוקֹול (þögula rödd). Þannig tengist demama 

guðsopinberun, þegar Guð birtist lýð sínum, svarar bænum hans og aðstoðar hann 

í aðstæðum sínum. 

                                                            
119 Eaton 2003, s. 376. 
120 Goldingay 2008, s. 248. 
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Þemað að Guð ríki yfir öflum sjávarins kemur þó oftar fyrir; t.d. í  Slm 

65.8: „Þú lægir brimgný hafanna, öldugnýinn og háreysti þjóðanna.“ Slm 89.10: 

„Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar.“121   

Hugtakið í samhengi sálmsins má sjá með því að skoða þann textahluta 

nánar, 107.23-32. Loforð um endurreisn eftir útlegðina vísar oft til fólks sem 

kemur langt að; fjórði hópurinn er slíkur hópur, sem ferðaðist um hafið til að hefja 

nýtt líf í fjarlægu landi. Fólkið sem fór niður að sjónum er líka nefnt í Jes 42.10, 

þótt samhengið hér gefi orðatiltækinu hátíðlegri brag. Sjórinn er staður hættu og 

lífsháska. Orðalagið vísar jafnvel til að átt sé við að fara í sjóinn. Fólkið fer í 

djúpið (v. 26) eins og hinir ógæfusömu Egyptar (2Mós 15.5). Í sálminum er ekki 

aðeins verið að tala um sjómenn sem starfa í tengslum við voða hafsins. Fólkið 

sem ferðaðist um hafið gat verið á leið til nýs land í leit að nýju lífi.122 Djúpið 

kann hugsanlega að vera myndhverfa og óhlutbundin, ekki einungis bókstafleg og 

efnisleg,123 óræð gapandi vötn dauðans (Slm 69.2, 15[3,16]).124 

Almáttugur Guð starfar ekki fyrir manninn (Job 38-39). Hann veldur ekki 

storminum til að koma mannfólkinu í vanda. Vers 23-24 eru undirstrikuð af 

stuttum sérhljóða tónum 2-2 colon. Vers 28 felur í sér annað smávægilegt afbrigði 

af yfirlýsingunni í versum 6, 13 og 19 þar sem sögnin í seinni kólon er nú yasa, 

sem er hefðbundin lýsing á því hvernig Jahve færði fólkið frá Egyptalandi. Enn og 

aftur veitir hjálpræði Jahve nýjan Exodus.125 

Bænir skipta máli, þær fá Guð til að snúa sér að einstaklingnum og starfa í 

lífi hans, sem hann hefði annars ekki gert. Því glöddust sjófararnir: Öldurnar 

þögnuðu. Augnabliki áður var lund þeirra viðkvæm og meyr en nú gátu þeir 

glaðst. Orðalag textans minnir á aðra svipmikla mynd af eðli þátttöku Jahve í 

heiminum. Jahve orsakaði storminn; Jahve stillir storminn; Jahve starfar svo sem 

leiðsögumaður og tryggir það að áhöfn skipsins lifi storminn af og komist til 

                                                            
121 Þetta þema er einnig í Nýja testamentinu, t.d. í Matt 8.26, Lúk 8.24, Mrk 4.39-41. 
122 Skip fóru t.d. meðfram ströndum frá Jaffa til Egyptalands, alveg yfir Miðjarðarhafið til Kýpur, 
Grikklands eða Tyrklands. 
123 Eins og í 2Mós 15:5. 
124 Goldingay 2008, s. 254. 
125 Goldingay 2008, s. 255. 
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hafnar. Einnig lýsir sögnin naha, leiða, til þess hvernig Jahve leiddi Ísrael að 

fyrirheitna landinu (2Mós 13.21).126 

2.2.2. Guðfræði og þemu 107. sálms 

Edward Kissane og Alexander F. Kirkpatrick sjá myndlíkingar um 

útlegðina í sálminum. Ísrael sem er í dýflissu útlegðarinnar, veik vegna eigin 

syndar og gleypt í haf þjóðanna er að lokum endurleyst og fær að snúa aftur. 

Walter Beyerlin talar um að vers 4-22 tali um ýmsar líkingar fyrir svið dauðans, 

sem Jahve getur endurleyst frá. Óbyggðirnar eru afleiðing þess að villast 

siðferðislega af réttri braut, vegurinn sem leiðir til dauða. Þjáning sem orsakast af 

því að gera uppreisn gegn Guði (v10,11). Varðandi myndlíkingalega túlkun notar 

Beyerlin efni frá Öðrum Jesaja og sérstaklega frá Job máli sínu til stuðnings.127 

Ákallið til þakkargjörðar einstaklinga, sem var hugsanlega fyrir útlegðina, 

virðist hafa orðið fyrir róttækri endurtúlkun við viðbót versa 2-3, sem breyta því í 

almenna þakkargjörð fyrir innflytjendur frá dreifingunni. Vers 33-43 taka upp 

fyrrum orðaforða í nýjum skilningi.128 

Vers 40, 39 og 41, innihalda tvær neikvæðar staðhæfingar með jákvæðri. Í 

þeim endurspeglast sjálfsmynd þjóðar sem hefur verið troðin undir. Huggunin 

fólst í þemanu sem fékkst frá Jobsbók: Þeir sem voru hátt settir gátu henst niður. 

Sögurnar eru í grundvallaratriðum myndir af trúfesti Guðs gegnum sáttmálann og 

hversu fljótur hann er að svara bænum. Hér má sjá ýmsar hliðstæður við 19. kafla 

Fyrri konungabókar þar sem Elía hrópaði á Guð sinn, týndur og yfirgefinn. Vers 

32 sýnir að viðurkenning á náðarverkum Guðs eiga að vera opinber, ekki í 

einrúmi. Niðurstaðan í v.43 sýnir að þetta er ekki aðeins hymni heldur líka 

viskusálmur, með lærdóm sem má draga af sögulegum atburðum. Bæði þetta og 

fyrra vers vísa í Hós 14.9, sem lokar hlutanum með því að bjóða guðdómlega 

blessun fyrir sanna iðrun.129 Við erum minnt á að vanmeta ekki mikilvægi 

máttarverka Drottins og að hann efnir loforð sín. Við erum hvött til að fagna yfir 

því sem Drottinn hefur gert, íhuga trúfesti hans og bera vitni um hana. Þemað í 

                                                            
126 Goldingay 2008, s. 256. 
127Allen 2003, s. 62. 
128Allen 2003, s. 63. 
129 Grogan 2008, s. 181. 
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sálmi 107 er að Guð heyrir, Guð sýnir ástríka miskunn sína (hesed) í verki. Sama 

hvort synd er orsök vandans eða ekki, Guð svarar. 

Sálmur 107 í endalegu formi sínu er áhrifamikið dæmi um hvernig skrifað 

orð getur lifnað við fyrir komandi kynslóðir þeirra sem tilheyra Guði og talað til 

þeirra á nýjan hátt í samræmi við aðstæður þeirra. Sálmurinn er til marks um 

lifandi orð sem þreytist hvorki í fornum aðstæðum né þarf sagan að endurtaka sig 

til að það verði gilt aftur, heldur stendur það fyrir sínu, ögrandi nýja kynslóð 

trúaðra til að finna nýjar tengingar milli hefðarinnar og reynslunnar.  

2.3. Job 4.16 

Í 16. versi Job 4 les hebreskan:   יעמד ולא־אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה

 Þorláksbiblía (1644) þýðir versið: „Það stood þar ein Mynd fyrer .וקול אשמע

Mynum Augum/ og ég þeckta ecke þann svip/ Hljóðt var/ og ég heyrde eina 

Raust.“ Steinsbiblía (1728) þýðir; „Hann stóð/ og ég kunne ecke þeckia hans 

ásigkomulag/ þar var eitt bylære fyrer mynum augum/ það var kyrt/ og ég heyrðe 

eina raust / (seigiande:)“ Londonbiblía (1866) þýðir: „þar stóð hann, fyrir mínum 

augum; eg þekkti ekki myndina, hljótt var, og eg heyrdi raust, sem sagði:“ 

Íslenska þýðingin frá 1981 þýðir: „Þarna stóð það – útlitið þekkti ég ekki - , 

einhver mynd fyrir augum mínum, ég heyrði ymjandi rödd.“ En 2007 þýðingin er: 

„Einhver stóð þarna, ég greindi ekki útlit hans, einhver vera var fyrir augum mér 

og ég heyrði hvíslandi rödd.“ Eins og hinar ótal ólíku þýðingar textans gefa til 

kynna er hér á ferðinni afar dularfullur og merkilegur texti. Orðalagið og stíllinn 

er keimlíkur 1Kon 19.12, en það er einmitt viðfangsefni þessa kafla. 

Hér mun ég aðeins fjalla um hinn merka texta sem fyrsta ræða Elífasar er 

(Job 4.1-5.27). Sá texti er þó umfangsmikill og á skilið stærri  og betri umfjöllun 

en hér er hægt að veita. Hins vegar mun ég aðeins líta á textann út frá samhengi 

hans og tengslum við 19. kafla Fyrri Konungabókar, en hugtökin qol og demama 

koma fyrir í Job 4.16. Í stuttu máli eru skilaboð Elífasar: „Allir þurfa að þjást, en 

hafðu ekki áhyggjur, það mun ekki vara lengi.“130  

Önnur meginstrófa ræðunnar (4.12-21) lýsir reynslu Elífasar af nætursýn 

og -heyrn. Spádómleg reynsla sýnarinnar, sérstaklega þegar því er lýst að heyra 

                                                            
130 Clines 1989, s. 111. 



 43 

orð frá Guði, stendur í bakgrunni þessarar lýsingar. Opinberunarhefðir 

Sínaíreynslunnar og Jerúsalemsöfnuðurinn eru hugsanlega dregin upp hér, og ekki 

má gleyma að draumalýsingar voru útbreiddar í ýmsum formum bókmennta 

Austurlanda nær til hins forna. Ytri birtingar opinberunar er lýst hér  út frá 

óvenjulegri sálfræðilegri hlið, líkt og opinberun Elía. Seinni hluti (v.17-21) 

þessarar strófu er bersýnilega tengdur  spekihefðinni; jafnvel hið opinberaða orð 

er í formi spurningar (mælskufræðilegrar eða ekki). Afgangurinn fylgir 

hefðbundnu spekimunstri; ályktanir fengnar úr hluti fyrir heild; a maiore ad 

minus. Í niðurlaginu er vísun í sálmahefðina varðandi viðfangsefni dauðans og 

dauðleika mannkyns. Þriðja meginstrófan, 5.1-7, talar um topos og örlög flónsins. 

Speki mótar innganginn og niðurlagið hefur einnig spekistef sem staðfestir að 

þetta er fengið úr spekihefðinni. Í versum 11 og 13 er mótív umsnúnings 

örlaganna en það er einnig að finna í Slm 107.131  

Inngangurinn er eins og flestar ræður hinna vinanna og byrjar á 

mælskufræðilegri spurningu, en hún sýnir nærgætni Elífasar gagnvart angist Jobs. 

Elífas stendur fyrir viskuhefðina en í henni felst afar bundið málfar.  Það sem 

vekur samúð Elífasar er andleg þjáning Jobs og kvíði, frekar en hinn líkamlegi 

sársauki.132 Elífas talar fyrir hönd almenns álits spekihefðarinnar: Guðhræðsla er 

grundvallarþáttur viskunnar. Grundvöllur guðfræði hans er sýnilegur í v.6. 

Lotningafull guðrækni tryggir öryggi og sjálfstraust. Hins vegar liggur 

frumkvæðið alfarið hjá Guði, í visku hefðunum eru trúarbrögð álitin hollusta við 

guðleg fyrirmæli varðandi lífið.133  

David J.A. Clines vísar í Fullerton sem segir að hér sé sett upp mynd af 

Elífasi, gagnteknum af rétttrúnaðarkenningum um umbun og refsingu. Er hann 

mótar huggandi hlið á henni í v.7 bætir hann sjálfkrafa og nánast ómeðvitað 

ógnandi hlið við líka, skeytingalaus um þær óheppilegu ályktanir sem Job getur 

fengið út frá þeim í tengslum við sjálfan sig.134 Þetta skeytingaleysi útskýrist út frá 

þeirri staðreynd að Elífas, í skilningi höfundar, er svo háður almennum formúlum 
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133 Clines 1989, s. 123. 
134 Clines 1989, s. 126. 



 44 

um lausn á vandamálum lífsins að hann hefur tapað allri tilfinningu fyrir 

raunveruleikanum.   

Vers 12-21: Tilgangur þessa hluta sem er bæði einstakur og ögrandi er í 

grundvallaratriðum að útskýra hvernig, þó að aðgreiningin milli réttlátra og 

ranglátra sé ljós, geta réttlátir aldrei verið fullkomlega réttlátir og því verða þeir að 

gera ráð fyrir að upplifa upp að einhverju marki ill örlög óréttlátra. Þó að hinir 

réttlátu muni aldrei farast í þeim skilningi að deyja ungir, þjást þeir samt eins og 

Job sér. Allar skapaðar verur, jafnvel himneskar, eiga það sameiginlegt að vera 

ófullkomnar.   

Vers 12-16: Elífas gengur lengra en spekiskólarnir í að halda fram að aðgreiningin 

milli réttlátra og ranglátra sé ekki svört og hvít. Því verður hann að höfða til 

yfirnáttúrulegrar innsýnar til að fá vald til að koma fram með slíka staðhæfingu. 

Peake kallar þetta eitt af meistaraverkum heimsbókmenntanna, E.C.S. Gibson 

finnst lýsingin fagurlega myndræn, Pope finnst lýsingin vera ein sú undarlegasta í 

Gamla testamentinu meðan Terrien finnst hún kómísk.   

Vers 12: Þetta var persónuleg opinberun „til mín“ er ótvíræð afstaða í upphafi 

setningarinnar. Þó að hans upplifun hafi fyrst og fremst verið gegnum hlustun (orð 

og rödd) fylgdi því sýn v.16 og líkamleg tilfinning v.15. Það sem snerti hann í 

skjóli myrkurs kom líkt og þjófur, laumulega svo lítið bar á.  Reynslan hefur 

spádómslegt yfirbragð þar sem sjón og heyrn er lýst saman. Er hér maður úr 

spekiskólanum sem dulbýr sig sem spámaður? Ýjað er enn frekar að dulúð 

sýnarinnar með lýsingu á því að hann náði aðeins broti af himnesku samtali.135 

Vers 13: Erfitt er að lesa úr textanum hvort Elífas sé að lýsa draumi eða sýn í 

vöku, líkt og í opinberun Elía. Sýn næturinnar gæti beinlínis þýtt draumur. 

Almennt er talið að hinn djúpi svefn sem Elífas lýsir sé hans eigin svefn eða djúpt 

ástand doða þar sem hann tekur á móti sýninni og almennt eru færð rök fyrir því 

að hugtakið sjálft vísi til yfirnáttúrulegrar uppsprettu svefnsins og sýnarinnar. 

Svefninn hér er einnig notaður yfir venjulegan svefn. Þessar ábendingar hjálpa við 

að sjá að svefninn sem Elífas talar hér um er ekki yfirnáttúrulegur trans heldur 

hefðbundinn svefn.  
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Vers 14: Skyndileg tilfinning nærveru áður en hún er numin með eyranu, auganu 

eða með snertingu. Þessi ótti í nærveru hins yfirnáttúrulega er oft lýst og í ótal 

tilfellum mætir það guðlega svarinu: „óttastu ekki!“136 Út frá skilaboðunum sem 

fóru inn um eyrað, kviknaði á öllum líkamanum.  

Vers 15: Lýsing Elífasar á hinum líkamlega ótta í nærveru hins yfirnáttúrulega 

heldur áfram. Breyting tíðarinnar frá descriptive perfects v.14 yfir í sögulega nútíð 

v.16 eykur tilfinninguna fyrir því hversu skýr og greinileg sýnin var. Ekki er 

spurning um að reynslan var ógnvænleg, en í stað þess að lýsa dularfullum vindi 

virðist það heldur vera sem svo að Elífas sé að lýsa opinberun. Vindur og 

hvirfilbylur á oft við guðlegar opinberanir, líkt og í 1Kon 19.11 en þar er sama orð 

yfir vind og hér.  

16 vers: Óræðni hins yfirnáttúrulega gests eykur ógnina; „það stóð kyrrt“ gæti 

vísað í anda v. 15, en fyrst rök hafa verið færð gegn þýðingarinnar á vindi er sá 

sem „stóð“ enn óþekktur.137 

Veran sem Elífas sá var óþekkjanleg. Um það er ekki að efast að okkur á að gruna 

að formið og birtingin sé af Guði sjálfum. Hmznh vísar alltaf til Guðs eða til 

fulltrúa Guðs.138 Þannig staðhæfir Elífas að hann hafi bæði séð (v.16) og heyrt 

(v.15,17) Guð. Ekki er skrítið að hann umvefur frásögn sína með torskildu máli, 

né að elstu þýðingar slepptu setningunni (LXX; ouk en morþe).  

Þegar hefur verið nefnt að ýmsir þættir sem voru almennt tengdir við opinberanir 

birtast hér: Tilfinning ótta í nærveru hins yfirnáttúrulega (v.14), ákafi stormurinn-

vindurinn (v.15), þrumandi hljóðið (v.16).  

Þó nokkrar hliðstæður af draumi Elífasar hafa fundist meðal bókmennta 

Austurlanda nær. Greint er frá draumi Gilgamesh í sedrus-skóginum svo:  

„Svefn, sem er úthelltur yfir mannkyn, féll á hann. 

Á miðri vakt, endaði hann svefn sinn.  

Hann reif sig á fætur, segjandi við vin sinn: 

„Vinur minn, kölluðu þér ekki á mig? Hví er ég vakandi?  

Snertuð þér mig ekki? Hví er mér brugðið?  

                                                            
136 Clines 1989, s. 129. 
137 Clines 1989, s. 130. 
138 Sjá 4Mós 12.8, 5Mós 4.12, 15. Í Slm 17.15 er form Jahve hliðstætt andliti hans. Annars staðar 
vísa form til fulltrúa Guðs (2Mós 20.4, 5Mós 4.16, 23, 25, 5.8). 
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Fór ekki einhver guð hjá? Hví er hold mitt dofið?  

Vinur minn, ég sá þriðja draum, 

Og draumurinn sem ég sá var gjörsamlega magnaður!  

Himnarnir æptu, og jörðin drundi,  

(dags)ljósið brást, myrkrið kom.  

Eldingar leiftruðu, logi skaust upp...“  

Gilgamesh, 5.4.7-17; ANET 83a139 

  

                                                            
139 Clines 1989, s. 131. 
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3. Opinberun Elía í samhengi guðsmynda Gamla 
testamentisins 

Hægt er að gefa sér að við djúpa endurskoðun á sjálfsmyndinni breytist 

sjálfsvitund einstaklinga og hópa; en í kjölfarið hlýtur guðsmyndin einnig að 

breytast. Í bók Mary E. Mills er litið á Gamla testamentið sem samhangandi sögu 

út frá þróun guðsmyndar Ísraelsmanna. Hún lítur á hverja mynd og lýsingu af hinu 

guðlega út frá eigin réttmæti sem ímynd Guðs, tilheyrandi einstökum textabút.140 

Mills nefnir að mikilvægt sé að vera meðvitaður um möguleika og 

takmarkanir tungumálsins. Þegar það er tekið með í reikninginn leiðir það fram 

ýmsar spurningar: Hvernig endurspeglar tungumálið sjálft gildi samfélagsins? 

Veita verður samfélagslegu samhengi tungumálsins athygli svo nútíma lesendur 

komist nær því að skilja merkingu textans.141  Þannig er eðli hins spámannlega 

innblásturs skoðað út frá því að tungumál Hebrea var farartæki innblástursins.142 

Guð birtist Abraham í 1Mós 12 og talar um skuldbindingu við hinar 

guðlegu óskir. Þetta er fyrsta skref söguframvindunnar sem færir lesandann áfram. 

Guð er þá aðeins skilgreindur og lýst út frá því að hann er Guð Abrahams. Guð er 

ekki fastur við vissa borg eða svæði; hann er alheimsvera. Þetta leiðir lesandann 

til að tengja Guð Abrahams við Guð sem skapaði allt líf í fyrri köflum 1. 

Mósebókar.143 

Nákvæm merking Jahve er umdeild en sama hvaða form af sögninni er 

notað tengist nafnið alltaf lífi og veru. Guð er því skilgreindur sem lífskraftur, 

hugsanlega sem skapari og út frá því Guð sem kallar Ísrael til sambands við 

sig.144 Fólkið fór frá Egyptalandi til að tilbiðja Guð sinn í eyðimörkinni við 

heilaga fjallið. Miðpunktur 2Mós er sá atburður, stefnumót Guðs við þjóna sína 

við Sínaí fjall. Frásagan dvelur marga kafla við að lýsa atburðunum við fjallið.145 

Þótt Weiser sé sammála því að hefðirnar frá Exodus og Sínaí hafi sprottið 

af tilbeiðslu, telur hann þær í hátíðarumgjörð. Hann telur að þessar tvær hefðir sé 

ekki hægt að aðskilja heldur hafi þær myndað einn tíðagerða atburð. Upptalning á 
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verkum Guðs Ísraelsmanna lagði grundvöll að því að fólkið samþykkti lagasafn 

sem áframhaldandi trúarlega skuldbindingu. Í Sínaí textunum er innihaldið ólíkt. 

Þetta varðaði gjörvallt laga- og safnaðarkerfi Ísrael. Þar er nærvera Guðs á fjallinu 

ægileg og ógnvekjandi og undirstrikar hversu miklu æðri mannfólkinu hann er.146  

Í Gamla testamentinu er lag af myndlíkingum sem tengjast þjóðsagna-

heimildum djúpum böndum og varðar þetta guðdóminn á mikilvægan hátt. Í 

sögunni um Sínaí er það máttugur Guð sem birtist á fjallinu. Fjallstindurinn er 

umvafinn skýjum, þrumur drynja og eldingar leiftra. Dauðinn vofir yfir. Þetta er 

áframhald af Guði sem drap Egyptana, klauf vötnin og sendi ský- og eldsúlur til 

að vernda og leiða Ísraelsmenn er þeir flúðu Egyptaland. Jahve hefur eiginleika 

sem minna á Baal. Í Úgarít er Baal stormguð; „Reiðmaður skýjanna.“ 

Devterónómíska sagan vísar oft í baráttuna milli Jahve og Baal um fylgismenn 

meðal Ísraelsmanna.147 Til dæmis inniheldur saga Elía spámannslega keppni milli 

fylgismanna Jahve og Baals sem kalla hver á sinn guð til að senda eld frá himnum 

á fórnaraltari (1Kon 18). Jahve er sigurvegari sögunnar gegnum spámann sinn 

Elía. Mark S. Smith telur að þessar sögur endurspegli þróun trúarlegrar hugsunar 

þar sem Jahve tók á sig starf Els sem lífgjafa en Baal þjónaði því hlutverki í 

Úgarítískri hugsun.148 

Mill vísar í M.H. Pope sem segir að El hafi ekki aðeins verið almennt nafn 

fyrir Guð heldur líka persónulegt nafn ákveðins guðs sem var þekktur á V-

Semitíska svæði Austurlanda nær til forna. Oft var dregin upp mynd af þessum 

guði sem fornri veru sitjandi í hásæti. Hann var æðsti guðinn, yfirmaður 

guðaþings og sá sem hafði úrslitavald í öllum ákvörðunum um heiminn.149  

Nýlega hefur J.J. Niehaus sýnt fram á að birting Guðs við Sínai tengist 

fjölda opinberunarheimilda frá fornum trúarbrögum Austurlanda nær. Í 3. og 4. 

kafla bókar sinnar lýsir Niehaus sambandinu milli biblíulegra opinberunarhefða 

Egypta, Hittíta, Mesópótamíu og Kanaaníta. Hann telur að heiðnu guðirnir hafi 

verið álitnir konungar sem áttu konungsríki þar sem þeir gerðu sáttmála við 
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útvalda einstaklinga. Efnislega táknið sem tengdist guðlegri opinberun var oft 

náttúruafl eins og þrumur.  

D. E. Gowan segir að hið nýja samband eftir Egyptaland sé gjöf og margir 

fræðimenn sem hafa rannsakað Sínaí sáttmálann hafa lagt áherslu á það. Í 

hjálpræðisverki Jahve er hann frelsaði lýðinn frá ánauðinni í Egyptalandi, hafði 

hann þegar hlúð að Ísrael áður en hann bað um nokkuð.150 Íhugun Gowan á 

hefðunum sem urðu til út frá Sínaí textunum tekur á þemunum um guðlegt 

frumkvæði – tengslin út frá því eru svör mannsins og hugmyndin um nærandi 

ást.151 Fólkið leitaði í umhverfi sitt og í allt sem það þekkti í tilraunum sínum til 

að orða reynslu sína af Guði. Hvað annað gat það gert? Tilraunir þeirra þrýstu á 

takmörk tungumálsins, landamærin milli hins þekkta og óþekkta.152  

Þegar erlend öfl sigruðu þjóðina vakti það knýjandi trúarlegar spurningar 

sem leiddu til trúarstraumhvarfa. Hvernig gátu útlendingarnir sigrað? Var það 

vegna þess að Guð Ísraels var hliðhollur innrásarmönnunum eða voru hinir 

erlendu guðir máttugri en Jahve? Ef svo væri þýddi það að Drottinn Ísraels gat eða 

vildi ekki verja fólk sitt; slíkur guð var gagnslaus. Þá gat fólk auðveldlega freistast 

til þess að fara að trúa á guð innrásarmannanna. Það myndi þá vera Mardúk í 

þessu tilfelli, æðsti guð Babylóníu. Spámenn höfðu þá tvö verk fyrir höndum: 

Hughreysta fólkið um að málstaður þeirra væri ekki tapaður og að endurskilgreina 

Guð forfeðranna út frá samhengi þjóðarhörmunganna. Út frá fyrsta verkefninu eru 

skilaboð um dómsdag og refsingu ekki lengur viðeigandi. Þjóðarósigur uppfyllir 

þá spádóma sem birtust fyrir útlegðina. En er þá ekkert eftir ósagt? Devtero Jesaja 

brúar bilið milli skilaboða um dóm yfir í spádóma um von og hjálpræði frá 

upphafi 40. kafla.153 Guð þjóðarinnar breytist þá úr Guði dómsins í Guð 

hjálpræðisins þar sem höfundurinn notast við þemu úr sköpunarsögunni og 

exodus.154 Hugtakið frelsari (goel) á að skiljast út frá tengingunni við ávarp Jahve 

til Ísraels sem sonar síns.  

En geta mannverurnar fundið daglegt samneyti með fjarlægri guðlegri 

veru? Myndir Gamla testamentisins nota mannlegar myndir sem eru kunnuglegar 
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lesandanum til að færa guðdóminn nær: Með myndum eins og hirðir, konungur, 

stríðsmaður. Öll þessi hugtök gera lesandanum kleift, í hinum forna heimi, að 

skilja eðli Jahve betur. Í þessu samhengi er hægt að skilja merkingu myndarinnar 

af föðurhlutverki Guðs. Til samanburðar voru mennirnir þrælar guðanna í 

trúarbrögðum Mesapótamíu. Í Gamla testamentinu birtist hins vegar mynd af 

mannverunum sem þjónum Guðs sem báru vissa tign og voru í miklum metum. 

Mynd er dregin upp af Drottni Ísraels sem leggur mikið á sig fyrir mannfólkið, 

sem er gefin valdastaða í þessum heimi í Genesis 1.155 Faðerni Guðs veitir okkur 

því jákvæða og bjartsýna umgerð kringum tilveru mannsins, ramma velviljaðs 

nærandi foreldris.156 En ímyndir guðdómsins ná bara visst langt. Guð er ekki 

fastur við föðurímyndina heldur á hann sér tilveru utan tilverunnar sjálfrar. Því 

verða mennirnir í sífellu að leita Guðs á ný og þróa ferskar og sæmandi ímyndir til 

að túlka merkingu þess að til sé guðleg alheimsvera. Þessi persónulega víðátta 

sem nálgast okkur á elskandi nærandi hátt ber sífellt að endurskilgreina því hún er 

persónuleg og í hvert sinn sem hún birtist okkur er hún ný og undraverð. 

Faciosum tremendum.157   

Mills vísar í Milgrom og Douglas sem segja að þema heilagleika sé ekki 

jaðarhugmynd innan guðs- og heimsmynda Gamla testamentisins, heldur sé hún 

miðlæg og tengi einmitt guðs- og heimsmyndirnar saman. Þetta felur í sér að sjá 

heilagleikahugtakið sem jákvæða hugmynd, sem hjálpar fólki að móta hugmyndir 

sínar  um réttlæti og jafnrétti innan ramma sem er hvorki neikvæður né 

ósveigjanlegur. Heilagleikinn er oft tengdur við staði í Gamla testamentinu, eins 

og í 19. kafla. Þannig er hann ekki ósnertanlegur, heldur tengist þessum heimi, 

fjöllunum, náttúrunni. Maðurinn tengist þessu svo öllu saman á áþreifanlegan hátt. 

Guð er manninum nærri, nálgast hann af ásetningi og er fylltur nærandi gæsku. 

Réttlætið út frá því er réttlæti Guðs. Guð gefur manninum allt, maðurinn 

þiggur.158  

Mills vísar í Barker sem talar um þema garðs í tengslum við miðpunkt 

safnaða, og bendir á að almennt var talið að guðir dveldust á fjöllum í goðsögnum 
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Austurlanda nær hið forna. Jahve var þar ekki undanskilinn. Jerúsalem var heilög 

borg Guðs þar sem hann dvaldist og var því nefnd Síon fjall, líkt og heimili Baal í 

Úgaritískum textum er nefnt Zaphon fjall. Hofið er byggt til að endurspegla 

himneskt heimili Guðs í garði á fjallstindi og því eru skreytingarnar í hofinu 

útskorin tré og plöntur. Hofið er gatnamótin milli himins og jarðar og því 

miðpunktur alheimsins, líkt og tindur fjallsins þar sem Guð dvelur; að hluta á 

himnum og að hluta á jörðu. Hlutverk goðsagnanna er að miðla þessum skilningi 

til mannlegra áheyrenda. Barker telur að Gamla testamentið nái þessu takmarki.159 

Guð sálmanna er bæði „hér“ og „þar.“ Vald hans sameinar himin og jörð.160 Guð 

viðheldur gjörvallri sköpuninni með nærveru sinni (sjá Slm 103-4), með því að 

dvelja í sköpun sinni.161  

Guð opinberar miskunnsemi sína sem nýja hlið á máttugu eðli sínu 

gegnum íhlutun sína í sögu Ísraels, en tekið er á þeim íhlutunum í Sálmunum og 

Guð lofsunginn fyrir þær. Fyrst og fremst er minnst atburðanna í Exodus frá 

Egyptalandi og förinni yfir Rauða hafið þegar Guð steypti Faraó og hestvögnum 

hans í vötnin (sjá Slm 114, 135 og 136).162  

Mills vísar í Brueggeman sem rannsakar í bók sinni Abiding Astonishment 

myndina af Guði sem uppsprettu undra. Sögulegir sálmar endurspegla mynd af 

Guði sem þeim sem framkvæmir undraverk. Þetta er hugmyndafræðin að baki 

sögulegra sálma að mati Brueggemans. Að hans mati á fólk í dag erfitt með að 

skilja þetta, þjakað af nútímalegri efahyggju. Brueggeman lýsir hvernig sagan 

byrjar í sálmunum á kraftaverki. Sagan byrjar í atburði „íverandi undrunar.“ 

Markmið slíkrar sögu er að umbreyta væntingum lesandans.163 

Guðsmyndirnar sem finnast í Gen 1-11 eru skapari, dómari og frelsari. Í 

hverju dæmi fyrir sig móta mannverurnar hinn hluta guðsmyndarinnar. Textinn 

birtir andlit Guðs út frá tengingu hans við mannkynið. Að rannsaka merkingu 

Guðs í þessu sambandi er að rannsaka eðli tilveru mannsins því það er í samhengi 

hins skapaða, dæmda og endurleysta mannkyns sem Gamla testamentið er skrifað. 
                                                            
159 Mills 1998, s. 90. 
160 Þetta vald er tengt guðlegum eiginleikum eins og ástríku trygglyndi eða hesed. Hesed kemur 
fram í sálmunum yfir hundrað sinnum. Það er þýtt sem trúföst ást, miskunn, trygglyndi og táknar 
persónueiginleika Jahve og afstöðu hans gagnvart Ísraelítum. 
161 Mills 1998, s. 112. 
162 Mills 1998, s. 113. 
163 Mills 1998, s. 117. 
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Það er skrifað á þeirri forsendu að mannfólkið þekki Guð vegna þess að hann vill 

það, vegna þess að hann ákvað að skapa heiminn og fylla hann af mannfólki.164 

En mannfólkið óttast það sem það skilur ekki, það sem hefur þó máttinn til að 

stjórna lífi þeirra. Ímynd hins guðlega dómara er í því samhengi ávallt tengd 

þema um þekkingarleysi mannsins.165  

Mills vísar í Perdue sem segir Gamla testamentið lýsa því viðhorfi að 

mannkynið sé ekki miðpunktur raunveruleikans og sé ekki mælikvarði alls. Guð, 

ekki mannkynið, ríkir yfir sköpuninni og beinir sögunni í vissa átt á leyndan hátt. 

Skammvinn jarðleg tilvist mannsins er andstæða eilífðar Guðs og alheimsins. 

Gamla testamentið veitir mannkyninu sjálfsmynd út frá tengslum sínum við Guð. 

Þannig miðlar viska mannsins ímynd af veru, alheimsguði, til mannlegra lesanda á 

mannamáli.166  

Tungumál Gamla testamentisins er mannamál sem kemur úr vissu 

menningarsamhengi og á vissu tímabili og tjáir viðhorf gagnvart Guði. Einn 

flokkur slíks tungutaks er goðsagnir. Tungumál er grundvallar viðfangsefni í 

rannsóknum á biblíulegum. Alveg eins og tungumál texta er menningarbundið er 

viðhorf lesandans það líka.167 Mills vitnar í Davis sem segir að texti geti ekki hent 

fram trúarkerfi, trúarbrögðum né guðfræði utan takmarka sagnanna sjálfra þar sem 

sögurnar skapa sína eigin veröld.168 Að mati Mills er Guð er regnhlífarhugtak yfir 

margar aðskildar og oft andstæðar túlkanir á gildi hins guðlega gagnvart 

mannverum. Hugtakið guðsmynd vísar til notkunar myndlíkinga tungumáls sem 

er í sjálfu sér ónákvæmt.  Myndirnar sem birtast í Gamla testamentinu verða til í 

reynslu mannsins, persónugerfing Amosar af Ísrael sem ungri konu, lýsing Hósea 

af Guði sem kærleiksríks hirðis. Soskice færir rök fyrir því að þessar myndir hafi 

vísvitandi verið valdar til að lýsa Guði og séu sönnun þess að þeir töldu að ein 

mynd væri ekki nóg til að lýsa honum. Í þessu ferli er myndlíkingin álitin bæði 

raunveruleg og óraunveruleg miðlun merkingar.169  
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Í dæmisögu breiðist myndlíking yfir sögu sem að bragði miðlar merkingu 

um hugtakið Guð. Er hún klaufaleg og ónákvæm tilraun til að miðla einkennum 

Guðs? Að minnsta kosti megnar hún að færa Guð og lesandann auglitis til auglitis 

í gegnum orð textans. Hugsanlega væri hægt að rísa ofar vandamálum 

myndlíkinga sem finnast í Biblíunni og búa til staðhæfingar sem almennt væri 

hægt að samþykkja. Anselm gerði tilraunir til einmitt þessa þegar hann sagði að 

Guð væri hið æðsta sem hægt er að ímynda sér. En þessi staðhæfing sem slík segir 

ekkert um Guð eins og Mills bendir réttilega á.170  

Guð sem hugtak stendur utan heimsins sem tungumálið býr til, orðanna 

sem höfundurinn notar til að miðla merkingu til lesandans. Í andstæðu við flækjur 

rökrænnar og óhlutbundinnar hugsunar er Guð myndlíkinganna aðgengilegri 

lesandanum sem þekkir kjarnainntak hugtaka eins og dómari, konungur og 

foreldri. En þó er viðvarandi vandi við notkun slíkra myndlíkinga. Tiltekið 

myndmál getur orðið úrelt, sérstaklega goðsagnakennt myndmál, og sumar 

myndir miðla hugmyndum til lesandans sem voru ekki meðvitaður ásetningur 

höfundar til hins forna.171  

Skilningur okkar á Guði sem starfar í sögunni er órjúfanlega tengdur 

birtingu Guðs í náttúrufyrirbærum. Hann er það sem náttúran og sagan birtir 

okkur að hann sé og náttúran er því hluti af tungumáli hans.  Í Gamla testamentinu 

er lögð mikil áhersla á trúarlegan þátt náttúrunnar í tengslum við Jahve. Því er 

erfitt að lesa úr því viðhorf Hebrea til náttúrunnar. Eitt er þó víst; það var ólíkt 

okkar viðhorfi þótt við eigum margt sameiginlegt.172 

Víða í Gamla testamentinu segir frá dulúð náttúrunnar sem kennir 

manninum að vegir Guðs séu órannsakanlegir.173 Einnig lýsa ræður Jahve í 

Jobsbók vissum hlutum til að sýna að náttúran sé yfirfull af leyndardómum sem 

eru handan afreka mannsins, leyndardómum sem benda til starfsemi Guðs sem er 

handan mannlegs skilnings. Rudolf Otto telur þessa kafla Jobs vera fullkomið 

dæmi um mysterium tremendum. Hann færir rök fyrir því að hér sé ekki aðeins um 

                                                            
170 Sama. 
171 Mills 1998, s. 148. 
172 Robinson 1962, s. 4. 
173 Robinson 1962, s. 6. 



 54 

að ræða þögn hetjunnar frammi fyrir óskiljanleika Guðs heldur einnig jákvæða 

opinberun á órökrænum þáttum hinnar guðlegu veru.174  

Skilningur Hebrea á náttúrunni, sem veitti orðaforðanum innblástur, mótar 

myndmálið og er stór hluti af textum þeirra. En þegar við lesum Gamla 

testamentið er ekki tilfinning fyrir því að myndlíkingarnar og vísanirnar séu 

tilbúið skraut kringum skilaboð spámanna. Náttúruskilningurinn sem grundvallar 

þau tengir okkur við æðstu siðferðislegu hugmyndirnar um Guð því saman eru 

bæði náttúran og Guð grundvöllurinn fyrir lífi.175  

Náttúrutengd kraftaverk Gamla testamentisins hafa tvöfalt gildi. Þau veita 

innsýn í náttúruskilning Hebrea og þau eru mikilvægur þáttur í því hvernig Guð 

opinberast manninum. Til þess að skilja þau ber að skoða þau út frá sögulegu 

samhengi og með hugsunarformum þess tímabils sem fann sannfæringarkraft 

þeirra. Grundvallarreglan í heimssýn Gamla testamentisins er að allt sé mögulegt. 

Bæði náttúran og sagan birta Guð því þær eru báðar undir stjórn Guðs. Náttúra og 

saga eru tvær ólíkar hliðar á verkum Guðs, og kraftaverk standa fyrir atburði þar 

sem starfsemi Guðs greypist í meðvitund mannsins.176  

Dýrð Jahve er birt sem holdgerfing elds; við Sínai birtist dýrð Guðs sem 

var líkt og eyðandi eldur á fjallstindinum (2Mós 34.16,17) og eftir að hafa séð það 

skein andlit Móse (2Mós 34.29). Á Karmel var það eldur Jahve sem gleypti 

fórnina og seinna var nærvera Jahve í Shekína í eldi. Slíkar líkingar á ekki að 

meðhölda sem orðalagið eitt, dýrðin er eldur. Eins er með orðið ruach, sem þýðir 

bæði vindur eyðimarkarinnar og Andi Guðs. Vindurinn sjálfur er verk Guðs og 

Andinn starfar eins og vindgustur. Önnur hliðstæða við notkun sama orðaforða er 

í orðinu qol, sem hægt er að þýða sem þruma, rödd og hljóð. Þruman var rödd 

Guðs líkt og vindurinn var andardráttur hans og eldurinn eyðandi kraftur hans. 

Þannig gat hvert þrumuveður orðið að opinberun.177  

Hefðbundinn efnislegur atburður varð ekki að kraftaverki hjálpræðis fyrr 

en einhver túlkaði það svo sem spámaður Jahve. Túlkun er óaðskiljanlegur hluti af 

kraftaverkum í mynstri Gamla testamentisins. Við byrjum á vitlausum stað ef við 
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ætlum að hefja greininguna á að sjá kraftaverkin frá rökrænu sjónarhorni. Þannig 

smættum við þau í hefðbundinn sögulegan atburð. Mills telur að við ættum frekar 

að byrja á að skoða trú spámannsins og fólksins sem túlkuðu atburðina, 

náttúrulega eða ónáttúrulega, í vissu sögulegu samhengi.178 Efnislegi þátturinn hér 

er mikilvægur hluti atburðarins ásamt túlkuninni. Gagnslaust er að reyna að lesa 

úr sögunni hvað gerðist raunverulega við Karmel og hvernig hlutlaus áhorfandi 

með vísindalegt hugarfar hefði túlkað það, slíkt fæst ekki. Ekki er hægt að gera 

ráð fyrir að greina efnislega og andlega þætti atburðanna. Ljóst er að atburðirnir á 

Karmel voru mikilvægir fyrir framtíðina.179 

Allar rannsóknir á tengingu Guðs og manns þurfa að greina ýmsa þætti. En 

hættan við slíkar óhlutbundnar hugmyndir er að þær verði of fjarlægar til að hægt 

sé að reyna þær í hinum efnisbundna heimi. Gamla testamentið sýnir manninn 

alltaf út frá tengingu sinni við Guð, ekki sem sjálfstæða aðskilda heild. Það sýnir 

Guð eins, út frá tengingu hans við manninn og náttúruna.180 

Robinson vitnar í bók R. Kittels, Die Psalmen en höfundurinn skrifar að 

það stórkostlegasta, breiðasta og dýpsta sem auga mannsins sjái og hugur 

mannsins geti skilið sé eitt og sér nógu sterkt til að bera saman við náð Guðs, 

trúfesti og réttlæti. Óendanleg hæð himnanna og skýjanna sem þar svífa séu 

handan snertingar mannsins en augað fjarri sér og getur því dregið upp mynd af 

óendanlegum mikilfengleik guðlegrar náðar og tryggð við loforð. Hin eilífu, 

óbreytilegu fjöll sem Guð plantaði sjálfur í upphafi og eru því nefnd eftir mætti 

hans eru það rótföst að þau duga til að lýsa áreiðanleika og öryggi réttlætis Guðs 

meðan hin víðáttumiklu höf, Tehom, sem flæða um jörðina eru nógu víð til að lýsa 

breidd dóma Guðs.181 

Guði er ekki lýst af spámönnunum sem ósnertanlegri veru, heldur sem 

lifandi persónu sem opinberast gegnum verk sín sem hægt er að lýsa þannig að 

maðurinn geti þekkt hann. Spámennirnir nota ekki tákn í hinum veika nútímalega 

skilningi, eins og eitthvað út frá geðþótta eða sem er einföld myndlíking. Þeir tala 
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um það sem þeir trúa að sé raunverulega Guð, þó hann sé í sjálfu sér stórfenglegur 

og ósnertanlegur í sjálfum sér sem Sá Heilagi.182  
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4. Notkunarsaga textans í helgihaldi 

Kunnuglega þýðingin „lítil kyrr rödd“ sem er notuð í almennu ensku 

útgáfunni og varðveitt af Revised Standard útgáfunni (RSV) er tilraun til að færa 

yfir á enskuna það sem hebreskan reynir að handsama í þremur orðum; jákvæðar 

aðstæður sem margir hafa reynslu af en öllum finnst erfitt að koma í orð. Ef orðin 

eru þýdd bókstaflega þýðir hebreskan. „hljóð (eða rödd) fínlegrar (eða þunnrar) 

þagnar (eða kyrrðar).“ Það er þessi þungaða þögn þegar hægt er að heyra hina 

alkunnu saumnál detta og þó (sem er mikilvægara) þar sem manni finnst manni 

vera ögrað og að einhver sé að ávarpa mann. Það er þessi algera en þó heyranlega 

kyrrð sem er mörgum nauðsynlegur hluti af hinu nána andlega sambandi við 

Guð.183 Við þekkjum vel vitnisburð andlegra risa og trúfastra dulhyggjumanna og 

–kvenna sem hafa vitnað um að persónulegasta reynsla þeirra af Guði átti sér stað 

í friði og þögn sem var afurð langs erfiðistíma eða ákafrar baráttu. Kyrrð er 

mikilvægur þáttur í sannri tilbeiðslu, þar með talið opinberri tilbeiðslu. Hún er 

nauðsynleg samhliða orðum, tónlist og verkum.184 

4.1. Die große Stille 

Þegar leitað er eftir áhrifasögustefjum í 1Kon 19.12 lendir sá sem leitar 

gjarnan í æði miklum ógöngum. Nógu erfitt er að lýsa birtingarmyndum 

guðdómsins í þögninni á hebreskunni og sífellt er verið að reyna að brjóta múra 

tungumálsins til að lýsa snertipunktum hins guðlega, nærveru Guðs, með 

jarðneskum hugtökum. Þögnin hefur verið veigamikill partur helgihalds 

kristninnar gegnum aldirnar, og erfitt er að tengja það beint við 1Kon 19.12 þar 

sem þögnin segir lítið frá uppruna sínum. Er það til að minnast opinberunar Elía 

við hellismunnann? Vafanum er eytt í heimildarmyndinni sem ég mun fjalla um í 

sambandi við 1Kon 19.12 en í henni má sjá versum 11-12 bregða þó nokkrum 

sinnum fyrir í þessari þýðingu: „The Lord passed by then a great wind tore the 

mountains apart and shattered the rocks before the Lord, but He was not in the 

wind. After that there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. 

                                                            
183 Gibson 1986, s. 127. 
184 Sama. 
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After that came a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire came a gentle 

whisper.“185 

Karþúsamunkarnir sem eru viðfangsefni heimildarmyndar þýska 

kvikmyndagerðamannsins  Philips Grönings „Into Great Silence“ eða „Die große 

Stille“ hafa ekki mikið að segja eins og titillinn gefur eflaust í skyn. Þeir búa í 

upplýstum steinhúsum í myndskrúðugum dal í frönsku Ölpunum. Þeir taka ekki 

bókstaflegt þagnarheit heldur frekar heit hámarks fámælgi. Þeir syngja og biðja 

upphátt, saman og í einrúmi og vikulega fara þeir í  sunnudagsgöngutúr þar sem 

hvatt er til spjalls.186 Myndin var gefin út 2005 en Groening bjó í klaustrinu í sex 

mánuði við tökur hennar.187 

Groening sá um alla vinnslu myndarinnar; framleiðslu, leikstjórn, 

klippingu og myndatöku. Myndavélin virðir bræðurna fyrir sér úr fjarska, eða 

kurteislega í klefum þeirra; hæglát nálgun sem stundum veitir andlitsmynd svo 

maður fær að sjá fíngerðustu svipbrigði. Aðeins einn munkur talar við 

myndavélina, gamall og blindur. Hann birtist í seinni hluta myndarinnar og veltir 

fyrir sér eðli köllunar sinnar og áferð trúrækni sinnar. Hann segir; „Fortíðin og 

nútíðin eru mannlegar flokkanir en fyrir Guði er engin fortíð, aðeins nútíð.“ Út 

frá þessu sjónarhorni, út frá sjónarhóli eilífðarinnar er „Die große Stille“ 

óheyrilega stutt. Groening þurfti að bíða 16 ár eftir því að fá leyfi til að mynda 

Karþúsamunkana, aðeins augnablik í augum eilífðarinnar.  

Reglan var stofnuð af heilögum Bruno af Cologne árið 1084 og svo virðist 

að ekki hafi mikið breyst síðan. Nokkrar tilslakanir má sjá hér og þar; 

rafmagnsljós, tölva, appelsínur og bananar að vetri til. En hrynjandi vinnunnar, 

bæna og íhugunar; lífsviðhorf þeirra allt flæðir í hringrás sem ber ekki með sér 

fornt yfirbragð heldur fremur tímalaust.  

Kvikmyndin afrekar að fanga á stuttum, samþjöppuðum tíma þennan hæga 

fíngerða takt. „Die große Stille“ fjallar ekki um Karþúsamunkanna á þann hátt 

sem heimildarmyndir fjalla venjulega um viðfangsefni sín. Myndin veitir 

áhorfandanum engar upplýsingar um bakgrunn þeirra; hvorki sögu eða guðfræði 

reglunnar né heldur upplýsingar um æviárgrip einstakra munka. Viðfangsefni 

                                                            
185 http://movies.nytimes.com/2007/02/28/movies/28sile.html 
186 http://movies.nytimes.com/2007/02/28/movies/28sile.html 
187 http://www.diegrossestille.de/english/ 
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Groenings var ekki sálfræði eða heimspeki meinlætalifnaðar. Hann leitaðist eftir 

að fanga nokkuð sem er mun erfiðara að henda reiður á: Snertipunkt andlegs 

innihalds og ákafrar trúarlegrar einurðar. Hann finnur þennan snertipunkt með 

sjónrænum hætti og með klippingu sem samsvarar tilfinningu og formgerð 

daganna og árstíðanna er þær líða gegnum klausturbygginguna. Snjór víkur fyrir 

grænku, árlar morguntíðir fyrir dimmu, og áhorfandinn fær að eygja hversdagsleg 

augnablik sem safnast saman í sannfærandi heild.  

Groening gerir ekki ráð fyrir því að myndin sjálf geti veitt áhorfendum 

trúarlega upplifun, heldur fremur veitt þeim undanfarandi skilning á lögun hennar 

og vægi. Nautnafull fegurð svipmyndanna er partur af því en kvikmyndin hefur 

upp á fleira að bjóða en fagurt útsýni Alpanna og sláandi samsetningu ljóss og 

skugga. Líkt og munkarnir sjálfir er myndatakan hógvær og hátíðleg og á sinn hátt 

afar mælsk. Í fyrstu þarf hugurinn að aðlaga sig að hægum takti myndarinnar og 

auðvelt er að finna vissa óþolinmæði. Hvar er sagan? Hvaða fólk er þetta 

eiginlega? En við lok myndarinnar hefur maður lært að það er ómögulegt að draga 

lærdóminn saman, en heimsskilningurinn er þó merkjanlega breyttur.188  

Af vefsíðu Karþúsamunkanna má finna reglusafn þeirra og guðfræði í 

„Texts- photographs“ flipanum. Þar segir m.a.:  „Ritningin segir okkur einnig frá 

því hvernig Móses, Elía og Elísa höfðu mikið álit á einveru, og hversu vel þeim 

fannst hún stuðla að dýpra innsæi á hinum guðdómlegu leyndarmálum, og nefna 

einnig hvernig hættur umkringdu þá meðan þeir voru umkringdir mönnum, og 

hvernig Guð heimsótti þá þegar þeir voru einir.“189 

Hljóðin sem heyrast í kvikmyndinni eru hversdagsleg og einföld; skrjáfið í 

kuflum, klukknaómur og hátíðlegir lofgjörðarsálmar. Við fáum svipmynd af 

hrynjanda lífsins í klaustrinu gegnum myndskeið sem eru skotin gegnum 

hálfopnar dyr, sýna ávaxtaskál á gluggasyllu eða tebolla á tréborði; svipmyndir 

sem grípa kyrrð augnabliksins. 

 Í fyrstu er þögnin þrúgandi, nánast ærandi meðan við fáum að fylgjast 

með munkunum biðja, lesa úr Biblíunni eða einfaldlega sitjandi í íhugulli þögn. 

En þegar hið þögla andrúmsloft venst gerist eitthvað stórfurðulegt: Skynfærin 

                                                            
188 http://movies.nytimes.com/2007/02/28/movies/28sile.html 
189 http://www.chartreux.org/en/frame.html  
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skerpast. Maður nemur skýrar þyt snjókomunnar, stöku ræskingar og 

klukknaóminn sem kallar munkana til bæna. Við drögumst þannig inn í Alpalífið 

og finnst við sitja aftarlega á kirkjubekk í Chartreuse.  

Við erum vön því að kvikmyndir leiði okkur í tilfinningarússíbana með 

tónlist, stíllegri klippingu og tæknibrellum. En í andstöðu við flestar myndir verða 

skynfæri okkar fyrir áreitisskorti í Die große Stille. Hún er frekar ljóðræn 

hugleiðsla en heimildarmynd og reynir ekki að heilla okkur upp úr skónum með 

tónlist eða fróðlegum upplýsingum um 900 ára hefðir klausturlífsins. Hún segir 

ekki einu sinni frá landfræðilegri staðsetningu klaustursins.190 

Í viðtali við Groening á heimasíðu myndarinnar veitist áhorfandanum 

ómetanleg innsýni í ætlanir hans og hugarfar gagnvart viðfangsefninu. Í fyrstu var 

ætlun hans ekki að taka upp mynd af klausturlífi heldur langaði honum að gera 

kvikmynd um tímann. Seinna þróaðist sú hugmynd að láta myndina fjalla um 

klausturlíf. Meðal þeirra reglna þar sem þögn er stór partur af trúarlífinu, fannst 

honum Karþúsamunkarnir áhugaverðastir þar sem Karþúsa klaustrið býður upp á 

líf einsetumannsins en í stóru samfélagi.  

Á einhverjum tímapunkti þróaðist hugmynd hans um að gera mynd um 

tímann yfir í að gera mynd um þögnina. Í grundvallarariðum vinnur hefðbundin 

kvikmynd með tungumálið; og tungumál þekur tímann. Að hans mati er 

djúpstæðasta reynslan sem áhorfandi getur orðið fyrir meðan hann horfir á mynd 

að fá að þreifa á tímanum. Venjulega er þessi reynsla hulin í söguþræðinum en í 

kvikmynd um þögn, „þögulli kvikmynd“, lyftist þessi reynsla upp á yfirborðið.191  

Myndin tekst á við tímann á tveimur plönum: Áhorfendur fá að snerta á 

raunverulegu tímaflæði en einnig að upplifa árstíðabreytingar. Sá sem býr á einum 

stað og hefur ávallt sömu rútínuna finnur sterkar fyrir árstíðabreytingunum. 

Ímyndaðu þér að eyða allri ævinni í að horfa út um sama gluggann á sama hluta 

garðsins sem liggur framan við sama fjallið, breyting náttúrunnar og straumur 

tímans fær á sig einstakan svip. Tíminn og einnig gildi erfiðisvinnu, virðist vera á 

allt öðrum forsendum. Nálgun alls einkennist af alúð hvað hluti, tímann og sálina 

sjálfa varðar. Eitt af megin markmiðum Groenings fólst í því að forðast klisjur, 

                                                            
190 http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A759774   
191 http://www.diegrossestille.de/english/ 



 61 

hann vildi ekki taka myndir af þeim atburðum sem fólk gat séð fyrir, senum sem 

fólk myndi ætlast til að birtu svipmyndir klausturlífs.  

Í klaustrinu felst þögnin í grundvallaratriðum í því að viðhalda hinum innri 

friði sem fæst af einverunni. Þetta er ástæðan fyrir því að vinnustofurnar og 

herbergin eru óvenju stór. Ef einhver er að skera grænmeti í eldhúsinu meðan 

annar er að vaska upp geta þeir verið það langt frá hvor öðrum að þeir gleyma 

nánast návist hvors annars. Þetta er einnig bersýnilega tæki til að auðvelda þeim 

að viðhalda þögninni. Þetta andrúmsloft fékk Groening til að reyna að hreyfa sig 

eins hægt og hljótt og hann gat. Í þögninni sem ríkir þarna virðist hverskonar 

skrölt eða brölt svívirðilegt. Honum fannst til dæmis hljóðið í efninu þegar jakkin 

hans nuddaðist saman óbærilega hátt. 

Margir hafa spurt hann hvers vegna hann ákvað að tala ekki yfir 

atburðarrásina. Groening talar þá í því sambandi um hvernig tungumál sé 

ónothæft til að lýsa heimi sem snýst um fyrirbæri fjarri vettvangi tungumálsins. 

En Groening leitast við að veita áhorfandanum upplifun af einhverju þessu líku. 

Hann telur það bersýnilega ekki geta gerst ef hann býður áhorfandanum 

útskýringu á öllu því sem gerist. Þetta átti að vera mynd um nærgætna hlustun og 

áhorf. Með klippingarstílnum er áhorfandinn skilinn eftir í lausu lofti og þarf að 

gera sjálfur upp við sig hvað hann heyrir og sér. Gegnum þögina verða hlutirnir 

persónulegri.  

Myndinni er ekki ætlað að svara öllum spurningunum sem koma fram. 

Groening bendir á að ef hún vekur áhuga áhorfandans getur hann farið á netið og 

leitað svaranna sjálfur. Við lifum í stöðugu upplýsingaflæði en það sem vantar í 

upplýsingarnar er merking hlutanna. Kvikmynd Groenings á líka að vera um 

áhorfandann sjálfan, skynjun hans og hugsanir. Hann taldi einu leiðina til að gera 

svona mynd væri að gefa áhorfandanum engar leiðbeiningar, heldur gefa honum 

frelsi til að drekka í sig aðstæðurnar.192 

Áhugavert er að nefna að Godswin Comhaer var hollenskur biskup í 

Skálholti 1437–1447 og var jafnframt um skeið formaður og umboðsmaður 

Hólakirkju. Hann var einn þeirra mörgu erlendu biskupa sem fengu embætti á 

                                                            
192 http://www.diegrossestille.de/english/ 
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Íslandi á síðmiðöldum.193 Comhaer hafði sterk tengsl við klaustur Karþúsa-

munkanna í Chartreuse og lét að lokum jarða sig þar. Ómögulegt er að vita hvort 

sú staðreynd tengist Kyrrðardögunum sem eru haldnir í Skálholti með reglulegu 

millibili, en forskrift þeirra er m.a. 1Kon 19.12. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
193 http://www.skalholt.is/frodleikur/biskupar/ 
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5. Samantekt og lokaorð 

Í Gamla testamentinu birtist mynd af mannverunum sem þjónum Guðs 

sem báru vissa tign og voru í miklum metum. Mynd er dregin upp af Drottni 

Ísraels sem leggur mikið á sig fyrir mannfólkið. Til samanburðar voru mennirnir 

þrælar guðanna í trúarbrögðum Mesapótamíu. Jahve viðheldur gjörvallri 

sköpuninni með nærveru sinni (sjá Slm 103-4) með því að dvelja í sköpun sinni. 

Guð sálmanna er bæði „hér“ og „þar.“ Vald hans sameinar himin og jörð. Þetta 

vald er tengt guðlegum eiginleikum eins og ástríku trygglyndi eða hesed. Hlutverk 

spámannsins var mikið. Hann gat bent á allt svið náttúrunnar sem vitni um visku, 

mátt og gæsku Guðs; hann var túlkandi sögunnar.  

F.M. Cross telur að devterónómska sagan hafi orðið til fyrir útlegð en í 

útlegðinni hafi hún verið endurskoðuð og henni breytt. Þessi kenning er lík 

kenningum um mótun 107. sálms og tel ég að hún sé líklegust. Sögurnar um sigur 

Elía á Baal og síðan sagan af veikleika hans sérstaklega (1Kon 17-18, 19) marka 

djúpt rof í hinni einstöku framsetningu devterónómska söguverksins. Það stingur í 

stúf að ekki er minnst á nafnið Baal í sögu Norðurríkisins fyrir Akab né – fyrir 

utan 2Kon 17.7-23 – eftir Jehú. Baaldýrkunin er kynnt í kjölfar giftingar Akabs og 

Jesebel og tengist þeim atburði beint.  

Fylgjendur Jahve varðveittu sín hefðbundnu gildi sem sáust í Ísrael fyrir 

einveldið í jafnréttismiðaðri samfélagsmynd þar sem Jahve átti landið og fólkið 

var í jafnréttissambandi við Guð sinn og hvort annað. Fylgjendur Baals, á hinn 

bóginn, ólu með sér hina hefðbundnu borgaríkismynd þar sem guðirnir lögðu 

blessun sína yfir stéttarskipun kóngs, ríkjandi yfirstéttar og afar þróaðrar 

stéttaskiptingar. Því var spurningin ekki bara hvaða guði átti að þjóna, heldur í 

hvorri samfélagsskipaninni ætti að lifa.  

Hin tilkomumikla opinberun í 19. og 20. kafla 2Mós, lýsir birtinga-

myndum Guðs á fjallinu sem eru í dag orðnar klassískar í almennu hugmyndarafli 

trúarinnar. Elding, þrumur, ský, reykur og lúðrahljómur fylgja Móses upp að 

nærveru Guðs. Þjóðin er óttaslegin við tilhugsunina að hitta slíkan Guð og 

grátbiðja Móse að vera millilið í samskiptum þeirra. Móse og Elía eru bersýnilega 

á sama báti á marga vegu, þrátt fyrir þær fjóru aldir sem skilja þá að eins og tafla 

2 sýnir. 
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Við sjáum Elía spámann líkt og gegnum þjóðsagnaslæðu, hann kemur 

fram á sjónarsviðið líkt og loftsteinn. Leikræn skynding atburðanna þegar hann er 

kynntur til sögunnar bendir til þess hvílík áhrif hann hefur haft á samtímamenn 

sína. Eins og í síðari hluta Jesaja, sem sækir í gamlar hefðir og sögur eins og 

Genesis og Exodus, sækir sagan um opinberun Elía í Mósehefðina, sér hana í nýju 

ljósi og endurtúlkar hana inn í nýjar aðstæður. Tvístruð þjóð útlegðarinnar gat 

tileinkað sér boðskap 1Kon 19. Trúföst ást Guðs var óhögguð, hann ætlaði sér 

ekki að yfirgefa Ísrael þrátt fyrir allt. Hinir fáu sem eftir voru ættu að vera 

staðfastir í trúnni, Guð myndi endureisa þá. Þema 107. Davíðssálms bergmálar af 

sömu von og hughreystingu.  

Frásagan í 19. kafla hefur ýmis stef sem tala til hinnar knésettu Ísrael eftir 

útlegðina. Elía sem áður hafði verið máttugur og óttalaus flýr í eyðimörkina og 

biður í örvæntingu um að deyja. En Guð er með honum, leiðir hann og nærir, 

hlustar á hann og birtist honum. Guð sýnir Elía mátt sinn en mætir honum í ómi 

þýðrar þagnar. Segir honum: Þú hefur verk að vinna, starfi þínu er ekki lokið, enn 

er von, enn er fólk sem trúir og framtíðin er björt.   

Frásögnin sem birtist okkur í 19. kafla Fyrri Konungabókar nálgast 

samband Guðs og manns út frá manninum, þörf hans, hjálparleysi og breyskleika 

og út frá samfélagslegum aðstæðum hans. Nálgun guðsmyndarinnar í þessum 

texta er á forsendum frásagnar, ekki út frá óhlutbundnum hugtökum trúfræðinnar. 

Guð bænheyrir Elía á hátt sem hann vænti ekki. Hann tekur ekki líf hans, heldur 

leiðir hann, nærir og huggar. Hann segir Elía að hann muni varðveita 7000 sálir 

sem tigna ekki Baal og veitir honum arftaka.  

Jahve opinberar sig ekki bara gegnum náttúrufyrirbæri heldur einnig 

gegnum orð. Þótt vindur, jarðskjálfti og eldur fylgi opinberun Jahve, er 

guðdómurinn ekki í ofsafengnum náttúruöflunum. Einnig mætti ef til vill þýða 

hverja neitun sem „Jahve var ekki lengur í storminum.“ Ólíkt andstæðingi sínu, 

storm-guðinum Baal, hefur Jahve ekki aðeins eiginleika stormguðsins heldur er 

meira en það. Hann er handan skilgreininga, almáttugur. Guð mætir Elía ekki í 

krafti vindsins, eldsins né jarðskjálftans. Guð mætir honum í einhverju sem er 

erfitt að þýða yfir mannamál! Hann mætir honum í einhverju sem hægt er að þýða 

sem „ómur þýðrar þagnar.“ Hvernig sem það er þýtt, þá vill Septúaginta meina að 



 65 

þar sé Guð! Enda er það ekki fyrr en þá sem Elía ákveður að hylja andlit sitt með 

möttli sínum og stíga út. Guð spyr Elía aftur: Hvað ertu að gera hér Elía? Elía er 

brotinn eftir hótanir Jesebel um að drepa hann líkt og hann drap Baal spámennina. 

Elía svarar Drottni með því að lýsa ástandi sínu. Blíðmælt orð Jahve eru í algerri 

andstæðu við þrumuguðinn Baal. Fyrirskipanir Jahve til Elía í kjölfarið undirstrika 

að Jahve starfar innan víddar sögunnar, spámaðurinn getur ekki falið sig fyrir 

framvindu sögunnar. Þegar við lítum á textann út frá guðfræði Bubers þegar hann 

talar um ég-þú sambandið milli Guðs og manns er hægt að skilja þögnina á þann 

veg: Þögnin sem Elía upplifir er milli tveggja einstaklinga, hún er þrungin þessu 

persónulega sambandi, sem er ósýnilegt en þó merkingarþrungið. Hér er 

opinberun Guðs í greinilegum samskiptum fremur en í stórfenglegum 

náttúrufyrirbærum sem markar að mínu mati framför í guðsskilningi mannsins. 

Guð er persónulegur, aðgengilegur og skiljanlegur manninum innan ramma 

mannlegrar reynslu. 

 kemur 3 sinnum fyrir í Gamla testamentinu: Í Slm 107.29, Job 4.16 ְדָמָמה

og 1 Kon 19.12. Guð birtist lýð sínum, svarar bænum hans og aðstoðar hann í 

aðstæðum sínum. Allir þessir textar fjalla um guðsopinberun. Því er afar 

áhugavert að skoða textana saman. Ég hef leitast við að finna samsvaranir, 

hliðstæður og andstæður í textunum og varpa þannig fram hugsanlegum 

skyldleika þeirra. Margir ritskýrendur sjá herleiðinguna og heimkomuna sem 

sögusvið Slm 107. En þá eru vers 2-3 að áliti Allen viðbætur eftir útlegðina sem 

bæta nýrri vídd við sálminn og endurspegla aðstæður þeirra sem höfðu snúið aftur 

heim á ný. Höfundur/ar allra þriggja textanna sjá Jahve að starfi í sköpuninni. 

Hugtakið demama í samhengi sálmsins má sjá með því að skoða þann textahluta 

nánar, 107.23-32. Orðalagið minnir á aðra svipmikla mynd af eðli þátttöku Jahve í 

heiminum; sem sagan um Nóaflóðið vitnar um. Jahve orsakaði storminn; Jahve 

stillir storminn; Jahve starfar svo sem leiðsögumaður og tryggir það að skipið lifi 

storminn af. 

Textarnir eru í grundvallaratriðum myndir af trúfesti Guðs fyrir sáttmálann 

og hversu fljótur hann er að svara bænum. Í sálmi 107 má sjá ýmsar hliðstæður 

við 19. kafla Fyrri Konungabókar þar sem Elía hrópar á Guð sinn, týndur og 
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aleinn. Þemað í sálmi 107 er að Guð heyrir, Guð sýnir ástríka miskunn sína 

(hesed) í verki. Sama hvort synd er orsök vandans eða ekki, Guð svarar. 

Textarnir eru áhrifamikið dæmi um hvernig skrifað orð getur lifnað við 

fyrir komandi kynslóð þeirra sem tilheyra Guði og talað til þeirra á nýjan hátt eftir 

aðstæðum þeirra hverju sinni. Textarnir eru til marks um lifandi orð sem þreytist 

hvorki í fornum aðstæðum né þarf sagan að endurtaka sig til að það verði gilt 

aftur. Það stendur fyrir sínu, ögrandi nýjum kynslóðum trúaðra til að finna tengsl 

milli hefðar og reynslu.  

Bæði höfundur Slm 107 og Elífas í 4. kafla Jobsbókar sjá Jahve starfa í 

verkum eins og var lýst í Slm 107.4-41 og þeir gleðjast, ekki aðeins vegna sjálfra 

sín, heldur vegna hinnar siðferðilegu reglu sem gildir í heiminum. Spekihefðin 

lítur á hvernig Jahve frelsar hina þurfandi. Bæði sálmurinn og lok fyrstu ræðu 

Elífasar enda á stefi úr viskuhefðinni.  

Í Job 4.16 er ytri birting opinberunar lýst út frá óvenjulegri sálfræðilegri 

hlið, líkt og opinberun Elía. Seinni hluti (v.17-21) þessarar strófu eru bersýnilega 

tengd  spekihefðinni: Jafnvel hið opinberaða orð er í formi spurningar 

(mælskufræðilegrar eða ekki). Í versum 11 og 13 er mótív umsnúnings örlaganna 

en það er einnig að finna í Slm 107 og 1Kon 19. Elífas talar fyrir hönd almenns 

viðhorfs spekihefðarinnar: Guðhræðsla er grundvallarþáttur viskunnar. 

Grundvöllur guðfræði hans er sýnilegur í v.6. Lotningafull guðrækni tryggir 

öryggi og sjálfstraust. 

Peake kallar 4. kafla Jobsbókar eitt af meistaraverkum heims-

bókmenntanna, E.C.S. Gibson finnst lýsingin fagurlega myndræn meðan Pope 

finnst hún vera ein sú undarlegasta í Gamla testamentinu. Reynslan hefur 

spádómslegt yfirbragð þar sem sjón og heyrn er lýst saman en erfitt er að lesa úr 

textanum hvort Elífas er að lýsa draumi eða sýn í vöku, líkt og í opinberun Elía. Í 

stað þess að lýsa dularfullum vindi, virðist það heldur vera sem svo að Elífas sé að 

lýsa opinberun. Vindur og hvirfilbylur á oft við guðlegar opinberanir, líkt og í 

1Kon 19.11 en þar er sama orð yfir vind og hér er notað. Ýmsir þættir sem voru 

almennt tengdar við opinberanir eru hér dregnir fram: Tilfinning ótta í nærveru 

hins yfirnáttúrulega (v.14), ákafi stormurinn-vindurinn (v.15), þrumandi hljóðið 

(v.16). 
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Þegar erlend öfl sigruðu þjóðina vakti það knýjandi trúarlegar spurningar 

sem leiddu til trúarstraumhvarfa. Spámenn höfðu þá tvö verk fyrir höndum: 

Hughreysta fólkið um að málstaður þeirra væri ekki tapaður og að endurskilgreina 

Guð forfeðranna út frá samhengi þjóðarhörmunganna. Opinberun Elía er dæmi 

um þrýsting á landamæri tungumálsins. En margræðni textans hefur reynst 

þýðendum hausverkur. Fólkið leitaði í umhverfi sitt og í allt sem það þekkti í 

tilraunum sínum til að orða reynslu sína af Guði. Hvað annað gat það gert? 

Tilraunir þeirra þrýstu á þessi takmörk tungumálsins, landamærin milli hins 

þekkta og óþekkta.  

Noble greinir frá því að það sem Prickett telur vera sérstaklega undarlegt 

er hversu langt þýðingar ganga í að smætta dulúð og margræðni upprunalegu 

hebreskunnar sem hann telur vera áhrif þeirra forsenda sem menning nútímans 

gefur sér varðandi verk þýðandans. Samkvæmt Prickett ber nútíma enska með sér 

áberandi eiginleika: Hún þolir ekki margræðni. Því miður voru þýðendurnir illa 

undirbúnir menningalega séð til að meðhöndla þessa margræðni og því hætti þeim 

til að þýða þá á þann hátt sem var skilmerkilegri en Hebreskan heimilar. 

Í dæmisögu breiðist myndlíking yfir sögu sem að bragði miðlar merkingu 

um hugtakið Guð. Er hún klaufaleg og ónákvæm tilraun til að miðla einkennum 

Guðs? Að minnsta kosti megnar hún að leiða Guð og lesandann auglitis til 

auglitis, gegnum orð textans. 

Ég tel alla textana þrjá 1Kon 19.12, Slm 107.29 og Job 4.16 vera lýsandi 

dæmi um reynslu af því sem nefnt hefur verið mysterium tremendum. Hér sé ekki 

aðeins um að ræða þögn frammi fyrir óskiljanleika Guðs, heldur einnig jákvæða 

opinberun á órökrænum þáttum hins guðlega veruleika. Náttúra og saga eru tvær 

ólíkar hliðar á verkum Guðs, og kraftaverk standa fyrir atburði þar sem starfsemi 

Guðs greypist í meðvitund mannsins. Túlkun er óaðskiljanlegur þáttur 

kraftaverkanna í mynstri Gamla testamentisins. Við byrjum á röngum stað ef við 

ætlum að hefja greininguna á að sjá kraftaverkin frá rökrænu sjónarhorni. Þannig 

smættum við þau í hefðbundinn sögulegan atburð. Mills telur að við ættum fremur 

að byrja á að skoða trú spámannsins og fólksins sem túlkuðu atburðina, 

náttúrulega eða ónáttúrulega, út frá vissu sögulegu samhengi. 
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Við teljum oft eftir mikla uppljómun, opinberun eða tilfinningu fyrir 

nærveru Guðs að allt muni breytast. En raunin er gjarnan sú að hversdagslífið 

mætir okkur aftur. Breytingin er ekki hið ytra -- okkar hefðbundna rútína mætir 

okkur í nýju ljósi. Stóru breytingarnar eru oft þær sem augað greinir ekki. Og þær 

gera okkur kleift að takast svo miklu betur á við áhyggjuefni og glímur. 

Augnablikin andspænis Guði koma ekki og grípa okkur í fangið líkt og hetja á 

hvítum hesti, hrífandi okkur frá öllum vanda, heldur eru þau augnablik hlýrrar 

nærveru sem mætir okkur í þjáningum okkar.  

Hinn kristni arfur sýnir okkur mikilvægi innri íhugunar, kyrrðar og bæna 

frá upphafi. Þó gleymum við okkur stundum og reynum að fylla hvert andartak 

með einhverju hljóði. Þetta á líka við kirkjuna -- söngvar, bænir, predikanir og 

lestrar. Þetta er allt mikilvægt en hitt má þó ekki gleymast. Okkur hættir til að 

gleyma ómi þýðu þagnarinnar -- friði Guðs sem kemur reglu á óreiðuna, róar 

hugann þreytta og færir okkur huggun. 

„Úti hjá liljunni og fuglinum er kyrrð. Og hvað tjáir sú kyrrð? Hún tjáir 

lotningu fyrir Guði, hún túlkar, að það er hann sem ræður og að hann einn 

á viskuna og vitið. Þessi kyrrð er lotning fyrir Guði, tilbeiðsla, þess háttar 

sem aðeins getur átt sér stað frammi fyrir Guði. Þess vegna er þessi kyrrð 

svo hátíðleg. Og af því að kyrrðin er hátíðleg með þessum hætti skynjar 

maður Guð í náttúrunni. Þegar allt er hljótt vegna lotningar fyrir honum, 

hvílíkt undur er það þá. Það er eins og hann sé að tala, þótt hann tali ekki 

– þegar allt er kyrrt af lotningu fyrir honum.“ Sören Kierkegaard.  

 Þegar við lítum á frásöguna af Elía spámanni og veltum fyrir okkur 

merkingu hennar fyrir hina fornu Hebrea má sjá út frá rannsóknum á 

textatengslum og félagslegu- og sögulegu samhengi að frásögnin færði von. 

Öllum textunum; 1Kon 19.12, Job 4.16 og Slm 107.29 er ætlað að hugga. Þar er 

guðsopinberunum lýst til að sýna að ráðsályktun Jahve er að varðveita og vernda. 

Skilningsleysi hinna hjálparvönu Hebrea, hröktum og dreifðum, er mætt með 

sögum af því þegar Guð sýndi að hann er sá sem mótar framvindu sögunnar og 

ætlun hans er að byggja upp þjóð sína. Þannig birta allar opinberanirnar von á 

Guð. 
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 Ef við lítum á skilaboðin sem frásögnin færir má sjá að hún talar til allra; 

einstaklinga jafnt sem þjóða, þegar tekist er á við vonleysi og áföll. Jahve er í 

hlutverki sálusorgara og huggar Elía. Í því sambandi talar textinn til Íslands í dag; 

þar sem þjóðin tekst á við miklar breytingar og jafnar sig eftir hátt fall af stóli 

góðæris og velmegunar.  

 Líkt og Karþúsa munkarnir í Frönsku Ölpunum megum við tileinka okkur 

þennan texta, íhuga merkingu hans og ímynda okkur spámanninn standa við 

hellismunnan milli vonar og ótta. Það sem mætti honum var ekki valdsmannslegur 

Guð náttúruopinberana heldur þögull, friðsæll Guð sem spurði; „Hvað amar að?“ 
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