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Ísrael

Hver er sagan og merkingin bakvið nafnið í Biblíunni
og hver er merkingin í hugum manna í dag

Inngangur 

Verkefni það sem hér verður tekist á við er að skoða fyrir hvað nafnið Ísrael

stendur fyrir í hinum ýmsu ritum Biblíunnar og fyrir hvað það stendur í hugum 

manna í dag. Eins og venjan er við slíka leit, er byrjað við upptök árinnar, hjá 

ættfeðrunum. Abraham, Ísak og Jakob eru sagðir ættfeður ,,Hebrea” þó aðeins 

einn þeirra Abraham sé sagður vera Hebrei í Biblíunni og það sem meira er,

það er einungis nefnt einu sinni. Jakob sonarsonur hans glímdi við Guð og Guð

gaf honum nýtt nafn, Ísrael, sem síðan yfirfærist á þjóðina í heild. Við klofnun 

ríkis Davíðs fær Norðurríkið nafnið Ísrael en jafnvel áður en það hefur gerst er

eins og nafnið sé notað í sömu merkingu og landsvæði, eins og nafnið táknar 

raunar í augum margra í dag. 

Umbreytingin á nafni Jakobs er að sjálfsögðu spennandi. Hvers vegna 

glímdi Guð við hann og hvers vegna er þjóð Guðs nefnd eftir honum en ekki 

Abraham sem Guð gerði upphaflega sáttmála við? Þá hafa fleiri en Jakob feng-

ið ný nöfn hjá Guði í Biblíunni. Bæði Abraham og Sara eru sögð fá ný nöfn og 
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þau fá þau samtímis, en James L. Kugel segir að þar geti einungis verið um að 

ræða mun á mállýskum og mismunandi heimildir.1

Þótt Guð gerði sáttmála við Hebreann Abraham um að gera hann að 

föður margra þjóða fær þjóð Guðs nafn Jakobs, Ísrael.  Auðkennið Hebrei 

kemur fyrst fyrir í tengslum við Abraham en kemur alls ekki fyrir í sambandi 

við Ísak og Jakob. 

Jakob glímir við ,,Guð og menn.” Sagan þegar hann mætir Guði, fær 

fyrirheit og glímir síðan við hann næturlangt tuttugu árum síðar og fær blessun 

hans og nafnið Ísrael, verður skiljanlega eitt stærsta umfjöllunarefnið. Þá verður 

skoðað hvernig nöfn hans Jakob-Ísrael, eru notuð á víxl í frásögninni. 

Synir Jakobs og kvenna hans er fólkið sem fer til Egyptalands þegar 

harðindi steðja að í heimalandinu, lendir þar í ánauð og Guð kallar Móse til að 

leiða það brott.  Ættfeðurnir Abraham, Ísak og Jakob verða síðan orðalag sem 

lifir gegnum ritninguna sem tákn upprunalegrar útvalningar. Við þessa rann-

sókn vaknaði spurningin: Hvað þarf til að ættflokkur líti á sig sem útlendinga 

í/eftir 400 ár og skipti það máli fyrir Ísrael sem þjóð Guðs?

Óhugsandi er að ætla að skoða notkun og merkingu nafnsins Ísrael

bæði í Gamla og Nýja testamentinu, án þess að fara inn á sögu hinnar útvöldu 

þjóðar Guðs um leið en það getur þó aldrei orðið annað en vísanir til stuðnings 

leitinni að svari, hvað nafnið Ísrael standi fyrir á mismunandi tímaskeiðum. 

Nafnið og notkun þess, þ.e. hvað það stendur fyrir í Biblíunni er að 

sjálfsögðu aðalefni umfjöllunarinnar og í lokin verður reynt að gægjast aðeins 

bakvið merkingu nafnsins Ísrael í nútímanum. Vegna þess að efniviðurinn er 

þar nánast óendanlegur verður lögð áhersla á hvernig nafnið Ísrael birtist í 

íslensku samhengi á 20. öld og í byrjun 21. aldar.

                                                
1 Kugel, J.L., How to read the Bible, A Guide to Scripture, Then and Now, bls. 159
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Ísrael í Gamla testamentinu

Hinn útvaldi lýður Guðs

Það er almenn skoðun manna, sem á annað borð þekkja til ritningarinnar, að 

hinn útvaldi lýður Guðs í merkingunni þjóð, beri nafnið Ísrael og að saga Ísra-

els hafi byrjað við brottförina frá Egyptalandi. Vissulega kallaði Guð Móse til 

starfa, til þess að leiða þjóð hans brott frá Egyptalandi til landsins sem hann 

hafði lofað Abraham, Ísaki og Jakobi, en útvalning Guðs er hægt að segja að 

ætti sér eldri sögu. Sagan var þegar hafin, fyrsti sprotinn hafði verið gróður-

settur með Nóa. 

1.Mós 6:18  En við þig mun ég gjöra sáttmála minn, og þú skalt ganga í 

örkina, þú og synir þínir, og kona þín og sonakonur þínar með þér.2

Það má segja sem svo að vegna þess að Guð valdi fjölskyldu Nóa til að bjargast 

úr flóðinu, þá voru þau þar með útvalinn lýður Guðs. Hinn fyrsti útvaldi lýður. 

Ekki það að síðan hafi verið um einhverja ,,survivor”-útsláttarkeppni að ræða 

en það er ljóst að þessi forútvalning dugði ekki því Guð valdi síðar að gera 

sáttmála við Abraham einan manna og Ísak sem niðja hans. Sáttmáli Guðs gilti 

ekki fyrir Lot bróður Abrahams sem þó yfirgaf allt sitt og fór með honum til 

Kanaanlands. Þó nafnið Ísrael tengist ekki Abraham sjálfum, þá er hann samt 

sem áður sagður vera ættfaðirinn og upphafið af þeirri þjóð sem í Biblíunni er

                                                
2 Biblíulykill 1981, leitarforrit fyrir tölvur sem samsvarar útgáfu Biblíunnar frá 1981.
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ýmist nefnd Hebrear eða Ísrael, því Guð gerði sáttmála við Abraham einan og 

sagði að hann myndi verða ,, faðir margra þjóða.”3

Hebrear  

Hugtakið ,,Hebrei” er oft notað sem samheiti við Ísraelsmaður og því er ástæða 

til að fara fáeinum orðum um það hér.  Í orðaskýringum Biblíunnar (2007) segir 

um orðið Hebrear: 

Upphaflega er orðið notað um hirðingjaættkvíslir. Síðar var það notað 

um afkomendur Abrahams, Ísaks og Jakobs. Í Gamla testamentinu er 

orðið oft notað um Ísraelsmenn í þrældómi og ánauð (2.Mós 1:15nn). 

Í gyðingdómnum og Nýja testamentinu er orðið nánast heiðursnafn á 

manni af gyðingaættum (Jónas 1:9; 2.Kor 11:22).4

Eftir Nóaflóðið (1.Mós 10.k) eru þjóðir heims taldar upp, engin þeirra er nefnd 

Hebrear. Orðið Hebrei kemur fyrst fyrir í Gamla testamentinu í 1.Mós 14:13 og 

þá í tengslum við Abram.5  Það er tekið fram, að manni virðist algerlega að 

óþörfu, að hann sé Hebrei. Fram að þessu hafa þjóðir og lönd verið auðkennd 

með nöfnum og staðháttum lýst.6 Búið var að byggja Babelturninn, rugla tungu-

málum og þjóðum og dreifa út um allt en ekkert er enn sem gefur til kynna 

hvernig, hvers vegna eða hver gaf Abram þetta auðkenni að vera Hebrei. 

                                                
3

1.Mós 17:4, Sjá, það er ég, sem hefi gjört við þig sáttmála, og þú skalt verða faðir margra 
   þjóða. Biblíulykill 1981
4 Biblían 2007, í Orðaskýringum, bls.19
5 1.Mós 14:13, Þá kom maður af flóttanum og sagði Hebreanum Abram tíðindin, en hann bjó 
   þá í lundi Amorítans Mamre, bróður Eskols og Aners, og þeir voru bandamenn Abrams.
  Biblíulykill 1981
6 Biblían 2007, T.d eru landamerki Kanverja frá Sídon til Gasa sbr. 1.Mós 10:19
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Yfirleitt eru það einhverjir aðrir en maður sjálfur sem skapa auðkenni, þ.e. 

einskonar viðurnefni festist á fólk til aðgreiningar frá öðrum þó það sé alltaf 

möguleiki á að Abraham hafi auðkennt sig sjálfur með þessu heiti. Það kemur 

líka til greina að menn hafi talið svo sjálfsagt, augljóst og eðlilegt að allir vissu 

að ættleggur Abrahams væri auðkenndur sem Hebrear að mönnum hafi fundist

óþarfi að nefna það. Samt sem áður vekur það upp spurningu um hvers vegna 

það þurfti einmitt þarna að taka fram að Abraham væri Hebrei.

Sökum þess að um eitt einasta skipti er að ræða sem orðið Hebrei 

kemur fyrir (fram að Jósef) og virðist nefnt algerlega að óþörfu, er freistandi að 

telja að um síðari tíma innskot sé að ræða og því sé eingöngu skotið inn til að 

auðkenna Abra[ha]m sem forföðurinn. Orðið Hebrei kemur ekki aftur fyrir fyrr 

en eftir 25 kafla (1.Mós 39:14) og þá í sögunni um Jósef. 

Hvaðan gæti orðið Hebrei komið?

Abraham, eins og Móse fékk boð frá Guði að fara með ættfólk sitt til Kanaan-

lands, sem hann og gerði (1.Mós 12:5). Þar var hann hjarðmaður, sífellt að færa 

sig til og ef til vill kemur auðkennið Hebrei þar til sögunnar. 

Það er útbreidd skoðun meðal fræðimanna að upprunalega merki orðið 

Hebrei í Biblíunni ,,fyrir handan, yfir” og sé þá dregið af orðinu ,,eber” og 

tengist orðatiltækinu ,,eber ha nahar” sem þýðir handan árinnar (Efrat) þaðan 

sem forfeður Ísraelíta komu. Þannig virðist LXX7 hafa skilið orðið, að það merki

,,sá sem kemur að handan, flakkarinn.”8

                                                
7 Septuaginta eða Sjötíumannaþýðingin, grísk þýðing Gt gerð á 2.öld f.Kr. í Alexandríu. 
   Clarence Glad, Átökin við textann bls. 20.
8 Sarna, N.M., Exploring Exodus, The Heritage of Biblical Israel, bls.55
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Menn deila um uppruna orðsins en orðið Hebrei gæti hafa komið út frá orðinu 

,,Eberite”9 og merkt ,,niðjar Ebers”  en Sem, sonur Nóa, var sagður ættfaðir 

Ebers sona.10 Hvert sem rekja má uppruna orðsins til Eberíta eða einhvers 

annars sem ekki er mögulegt að greina út frá Biblíunni, þá innifelur hugtakið 

Hebrei í sér uppruna útvalins lýðs Guðs, þ.e. ,,sona Ísraels.”

Hugtakið Hebrear var þekkt á þessu landsvæði, eða öllu heldur hugtak 

sem fræðimenn telja náskylt því, þ.e. ,,Habiru eða ´Apiru”11 e.t.v. hópur farand-

verkafólks, fólk sem var réttlaust og ánauðugt, en það er samt sem áður umdeilt 

meðal sérfræðinga.12 Mikið er til af heimildum frá Egyptum frá 2 öld f.Kr. um 

þjóðflokk sem hefur svipað nafn og Hebrear og margt í  þeim heimildum kemur 

heim og saman við stöðu þeirra.13  Hebrear kunna því að hafa verið hluti af því 

rótlausa fólki sem gekk undir nafninu ´Apiru.14

Í Austurlöndum nær til forna eru til heimildir um Hebrea sem miklu 

stærri hóp en Ísraelítar voru en ekki tiltekur orðabók Strong, sem hér er vísað í, 

á hvað tíma það var, en segir að orðið Hebrei komi fyrir í úgarískum, egypskum 

og babýlónskum textum og er Hebreum þá lýst sem fjölbreyttum hópi hirðingja, 

fólki sem lifði flökkulífi eða hópi sem virtist hafa verið flökkufólk.15

Notkun orðsins Hebrei er greinilega ætlað til að auðkenna Abraham sem 

ættföður að útvalinni þjóð Guðs, sbr. Abraham, Jósef og Móse, en þeir eru

fyrstu þrír karlmennirnir sem Biblían auðkennir sem Hebrea.

                                                
9 The New Strongs Exhaustive Concordance of the Bible, Hebrew and Aramic Dictionary, 
   Bls.203
10Biblían 2007, 1.Mós 10:21 En Sem, ættfaðir allra Ebers sona, eldri bróðir Jafets, eignaðist 
   og sonu.
11 Anderson, Bernhard W., The Living World of the Old Testament, Fourth Edition, bls. 39
12 GAJ, Tímaglósur Fimmbókaritsins, 25.01.2008 
13 GAJ, Tímaglósur Fimmbókaritsins, 18.01.2008
14 Anderson, Bernhard W., The Living World of the Old Testament, Fourth Edition, bls. 39
15 The New Strongs Exhaustive Concordance of the Bible, Hebrew and Aramic Dictionary, Bls.203
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Hebreinn Abraham flakkaði um með fólk sitt og fénað. Guð gerði sáttmála við 

hann um að niðjar hans yrðu sem sandur á sjávarströndu.16 Síðan er ekki minnst 

á Hebrea fyrr en það þarf að auðkenna uppruna Jósefs í Egyptalandi, honum 

hafi verið stolið úr landi Hebrea. Guð er með Jósef, allt gengur honum í haginn 

og þegar rætt er um hann er hann eyrnamerktur sem hebreskur maður. Abraham 

var blessaður af Guði, Jósef vann hug og hjörtu manna og komst í æðstu 

embætti hjá faraó. Eins er með  ljósmæðurnar um það leyti sem Móse fæðist,

en þá kemur orðið Hebrei næst fyrir, Móse var barn Hebrea (2.Mós 2.6).  

Þegar mikið liggur við og þó að þjóðin17 sé búin að fá nafnið Ísrael þá 

er notað þetta auðkenni að vera hebreskrar ættar, því hinar kjarkmiklu ljós-

mæður eru auðkenndar sem hebreskar. Auðkennin Hebrei/Ísrael er skondin því 

mennirnir eru Ísraelsmenn, konurnar hebreskar en börn þeirra eru börn 

Hebrea18.

Greinilegt er að faraó er að vísa í karlmennina en ekki þjóðina í heild, 

þegar hann segir… ,,komi til ófriðar gætu Ísraelsmenn gengið í lið með 

fjandmönnum okkar…” (2.Mós 1.10),. 

Fyrsta karlkynspersónan í 2. Mósebók sem er sögð vera Hebrei er Móse, 

hetjan sem leiðir Ísrael, í merkingunni ,,þjóð” út úr Egyptalandi.19 Í þessu 

samhengi er athyglisvert að Guð hefur heyrt kvein Ísraelsmanna en hann er 

samt sem áður að eigin sögn, Guð Hebrea.20

                                                
16 Biblían 2007, 1.Mós 22:17  þá skal ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt, sem 
  stjörnur á himni, sem sand á sjávarströnd. Og niðjar þínir skulu eignast borgarhlið óvina sinna.
17 Biblían 2007, 2.Mós 1:9.... ,,Takið eftir: Ísraelsþjóðin er fjölmennari og öflugri en við.” Hann 
     notar ekki orðið Hebrear.
18 Sami háttur er á í dag varðandi skilgreiningu á gyðingi, barn er gyðingur sé móðirin   
    gyðingur. Tímaglósur GAJ, 18.01.2008.
19 2.Mós 2:6 En er hún lauk upp örkinni, sá hún barnið, og sjá, það var sveinbarn og var að 
     gráta. Og hún kenndi í brjósti um það og sagði: Þetta er eitt af börnum Hebrea.
     Biblíulykill 1981
20 Biblían 2007, 2.Mós 3:18;  5:3;  7:16;  9:1,13;  10:3;
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Jakob-Ísrael
Í orðaskýringum Biblíunnar segir um nafnið Ísrael: 

Jakob ættfaðir Hebrea21 hlaut þetta nýja nafn er hann glímdi við Guð 

(1.Mós.32:28). Heitið Ísrael er notað yfir allar ættkvíslirnar tólf, alla þjóð 

Ísraels. Einnig er það notað um hinar tíu ættkvíslir Norðurríkisins sem 

varð til eftir dauða Salómons. Þá nefndist Norðurríkið Ísrael en 

Suðurríkið Júda.  

Eftir útlegðina í Babýlon fékk [nafnið] Ísrael trúarlega merkingu og var 

notað um söfnuðinn eða hinn útvalda lýð Guðs og er [það] algengasta 

merking orðsins í Nýja testamentinu. 

Kristnir menn hafa nefnt sig hinn nýja Ísrael út frá orðum Páls í 

Galatabréfinu um að þeir séu einnig erfingjar Abrahams: ,,Ef þið eruð í 

samfélagi við Krist þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem 

honum var heitið”(Gal.3:29).22

Jakob23 og Esaú voru tvíburabræður, synir Ísaks og Rebekku.  Biblían segir að 

þeir ,,spörkuðust á strax í móðurkviði” og voru ólíkir að upplagi. Esaú var 

uppáhald föður síns en Jakob móður sinnar (1.Mós 25:28). Biblían segir að tví-

burarnir hafi verið fertugir (1.Mós 26:34) er Esaú kvæntist, Ísak hefur þá verið 

hundrað ára (1.Mós 25:18) en Jakob var að því er virðist enn ,,gæfur og hélt sig í 

tjöldum”(1.Mós 25:27) þ.e. hann hefur ekki enn farið að heiman. 
                                                
21 Jakob er samt sem áður aldrei sagður vera Hebrei í Biblíunni, athugasemd höfundar ritgerðar
22 Biblían 2007, bls.21-22 í Orðaskýringum, innskot höf. ritgerðar innan hornklofa.
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Israel  30.04.2008, segir merkingu orðsins Ísrael
     vera  ,,sá sem glímdi við Guð”    
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Knight,G.W., í The Layman´s Bible handbook, segir nafnið Jakob merkja

,,sjálfselskur” eða ,,drottnunargjarn” og að Jakob hafi lifað samkvæmt nafni 

sínu á stórbrotinn hátt.  En eftir glímu sína við engil Drottins, hafi hann fengið

nýtt nafn  Ísrael sem þýði prince of God.24  

Alan Richardson setur fram þá kenningu í A Theological Word Book of  

The Bible að Jakob hafi verið veikari einstaklingurinn af þeim bræðrum en hafi 

yfirstigið veikleika sinn í glímunni við Guð og það hafi orðið uppspretta 

blessunar þjóðarinnar sem nefnist eftir honum. Eftir að hafa fengið blessun 

Guðs hafi hann orðið nýr maður með nýtt nafn.25
  

Jakob keypti frumburðarréttinn af Esaú og sveik út blessun föður síns. 

Eftir kaup Jakobs á frumburðarréttinum birtist Guð Ísaki og gefur honum fyrir-

heit varðandi synina (1.Mós 26:4). Ekkert bendir til vanþóknunar Guðs á verslun-

arháttum þeirra bræðra eða hvort hann liti með meiri velþóknun til annars þeirra 

en hins. Esaú sem frumburðurinn og veiðimaðurinn hefði verið líklegri til for-

ystu en Jakob en eins og Brueggemann bendir á, þá farnast frumburðum ekkert 

sérstaklega vel í Biblíunni.26

Susan Niditch segir hins vegar að sagan um Jakob (og Jósef) sé hluti af 

stærra þema í frásögnum af biblíulegum hetjum sem gegni því hlutverki að 

kynna velgengni yngri bróður.27

Blessun föðurins, sem Jakob sveik út, var nokkuð sem skipti miklu máli 

þar sem hinn aldni faðir varð að gefa blessun sína fyrir andlátið. Blessunin 

gegndi ákveðnu hlutverki, átti að vera til góðs en varð ástæðan fyrir flótta 

Jakobs.28 Jakob flúði samkvæmt ráði móður sinnar (1.Mós 27:43) eða boði föður 

                                                
24 Knight,G.W., The Layman´s Bible handbook, 2003: bls. 20
25 Richardson Alan., A Theological Word Book of  The Bible, bls. 115
26 Brueggemann, W., Genesis, bls. 55
27 Niditch, Susan, Caos to Cosmos, bls. 48
28 Brueggemann, W., Genesis, bls. 227
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síns (1.Mós 28:2) til Labans móðurbróður síns í Harran.  Svik Jakobs eru ekki 

það sem við myndum segja til fyrirmyndar en hvaða maður er án mistaka. Esaú 

var á sama hátt og Jakob reiðubúinn til að svíkja bróður sinn.  Veiðimaðurinn

hafði selt frumburðarréttinn fyrir baunakássu (grænmetisrétt) (25:32-33) en

ætlaði að þegja yfir viðskiptum þeirra bræðra og fá blessun föður þeirra þrátt 

fyrir það.29  

Hvort sem blessun föðurins á í hlut eða hvort Guð hafði þegar valið 

Jakob þá verða fyrstu kynni Jakobs af Guði þegar hann er á leiðinni til Harran.

Tímapunkturinn er táknrænn fyrir gæsku Guðs, hann kemur að næturlagi þegar 

Jakob er einn, á flótta og e.t.v. langt niðri andlega því hann hefur brotið af sér. 

Jakob náttar á leiðinni og dreymir að hann sjái stiga sem standi til himins. 

Drottinn stendur skyndilega hjá honum og Guð gefur honum fyrirheit 

(1.Mós 12-16). Jakob gefur staðnum nýtt nafn, Betel (hús Guðs) í stað Luz 

(aðskilnaður). Því næst virðist hann gefa Guði kosti en í raun er Jakob að krefja

Guð um minna en Guð hafði þegar lofað í heiti sínu (14v). Ástæðu þess segir 

William MacDonald vera þá að Jakobi skorti trú til að taka heiti Drottins 

óbreyttu, hann hafi orðið að orða heitið sjálfur og þegar hann gerði það, bætti

hann við skilyrðum sínum, að ef Guð standi við sitt skuli hann einnig gjalda 

honum tíund.30

1.Mós 28:20-22  Og Jakob gjörði heit og mælti: Ef Guð verður með mér 

og varðveitir mig á þessari ferð, sem ég nú fer, og gefur mér brauð að 

eta og föt að klæðast, og (21) ef ég kemst farsællega aftur heim í hús 

föður míns, þá skal Drottinn vera minn Guð. (22) Og þessi steinn, sem 

                                                
29 Pieters, Albertus, Notes on Genesis, Old Testament History Vol I,  bls. 162 
30 MacDonald, William, Believer´s Bible Commentary, Bls.64
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ég hefi upp reist til merkis, skal verða Guðs hús, og ég skal færa þér 

tíundir af öllu, sem þú gefur mér.31

Heitið sem Jakob endurorðar segir Walter Brueggemann að spegli yfirlýsingu 

Guðs í 15.versi og Brueggemann segir ennfremur að heitið samhljómi við 23.

Davíðsálm sem loforð Guðs í hnotskurn og þrá Ísraels.32  

1. Hann er með mér:  Ég óttast ekkert illt því þú ert með mér…(4v)

2. Hann mun varðveita mig:  Hann lætur mig hvíla, leiðir mig… 

       hressir sál mína… og leiðir mig um réttan veg… (2-3v)

3. Hann mun gefa mér brauð:  Hann býr mér borð frammi fyrir fjendum 

mínum…(5v)

4. Ég mun koma aftur í hús föður míns: Í húsi Drottins bý ég langa ævi…

(6v)

Birting Guðs fær Jakob til að skuldbinda sig, Guð hefur þegar gefið sitt heit en 

samningur Jakobs er háður skilyrðum ,,ef ég kemst farsællega aftur heim í hús 

föður míns, þá skal Drottinn vera minn Guð” (21v) því Jakob er ekki alfarinn 

burt, hann hefur frá upphafi ákveðið að fara aftur heim. Hann reisir merkistein 

og smyr hann olíu til merkis um heit sitt við Guð. 

Jakob heldur áfram ferð sinni og kemur að brunni á víðavangi og Rakel 

kemur þangað með hjörð föður síns.  Hann fellur fyrir Rakel sem er yngri dóttir 

Labans móðurbróður hans og biður um hönd hennar. Hann fær hana eftir sjö ára 

vinnu en fellur þá fyrir sama bragði og hann beitti sjálfur er hann sveik út 

blessun föður síns, því Lea var undir brúðarblæjunni. En Laban gefur honum 

                                                
31 Biblíulykill 1981
32 Brueggemann, W., 1982, Genesis, bls. 248
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einnig Rakel.  Á einni viku er Jakob kominn með tvær konur og sjö ára vinnu í 

skuld. Þegar skuldin er greidd og Jakob vill fara, vill Laban ekki sleppa honum. 

Þeir koma sér saman um laun Jakobs, verði hann kyrr og hann varð stórauðugur 

á næstu sex árum.

Exodus í Genesis     

Vegna velgengni sinnar fer Jakob að finna fyrir óvild Labans og sona hans. Þá 

birtist Drottinn Jakobi, segir honum að snúa heim til ættfólks síns og fullvissar 

hann um að hann verði með honum. Í stað þess að treysta á að Guð leiði brott-

förina, ákveður Jakob að flýja. Laban fréttir af því og eltir hann. 

Þegar Laban nær Jakobi segir Laban fyrst að Jakob hefði átt að segja 

honum að þau væru að fara svo hann gæti kvatt þau með fögnuði (1.Mós 31:27) 

en sakar Jakob síðan um þjófnað þegar hann segir að dæturnar, börnin og 

hjörðin séu hans eign (1.Mós 31:43). Allt fer samt vel því Guð hafði komið í 

draumi til Labans, Laban og Jakob gera með sér friðarsáttmála og fara hvor sína 

leið.  Jakob hefði átt að treysta því að Guð færi fyrir honum. 

Jakob er nú á leiðinni burt með fjölskyldu sína þ.e. tvær eiginkonur, 

tvær hjákonur, ellefu börn og allan sinn bústofn eftir 20 ára dvöl hjá Laban. 

Hann er að losna úr ánauð að eigin sögn (1.Mós 31:38-41)33, nokkuð sem minnir á 

Exodus-stef í þessari brottför. Þarna er sá lýður sem Guð hefur útvalið, leiddur 

                                                
33 1.Mós 31:38-41
    -38- Ég hefi nú hjá þér verið í tuttugu ár. Ær þínar og geitur hafa ekki látið lömbunum, og 
    hrúta hjarðar þinnar hefi ég ekki etið. -39- Það sem dýrrifið var, bar ég ekki heim til þín, það
    bætti ég sjálfur, þú krafðist þess af mér, hvort sem það hafði verið tekið á degi eða nóttu.
    -40- Ég átti þá ævi, að á daginn þjakaði mér hiti og á nóttinni kuldi, og eigi kom mér svefn á 
    augu. -41- Í tuttugu ár hefi ég nú verið á heimili þínu. Hefi ég þjónað þér í fjórtán ár fyrir 
    báðar dætur þínar og í sex ár fyrir hjörð þína, og þú hefir breytt kaupi mínu tíu sinnum. 
    Biblíulykill 1981
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til sjálfstæðis, en þessi sama fjölskylda er síðar leidd til Egyptalands og afkom-

endum hennar er enn síðar bjargað þaðan burt.  

Glíma við mann, Guð eða sjálfan sig?   

Jakob fær fréttir af Esaú bróður sínum á leiðinni heim en hann bar ótta í brjósti 

til hans og bað Guð að bjarga sér.34  Esaú er með 400 menn með sér, virðist það 

bera hið versta með sér.  Henry Wansbrough veltir því upp af hverju Jakob geri

ráð fyrir því versta, í raun var engin ástæða til þess því samkvæmt 1.Mós. 28:1-8

hafði Ísak faðir þeirra sent hann að leita sér kvonfangs.35

Jakob biður Guð að bjarga sér þó hann hafi þegar hafið sínar eigin ráð-

stafanir með því að skipta hópnum sínum. Hann býr sig undir að mæta bróður 

sínum og þó Guð sé þegar búinn að lofa því að vera með honum þá treystir 

Jakob ekki loforði Guðs. Hann sendir fólk og fénað á undan sér yfir ána Jabbok 

í tveimur hópum og bíður einn, þar sem ,,maður nokkur” glímdi við hann til 

morguns. 

John R. Rice bendir á það í bók sinni Genesis, In the Beginning, að í 

1.Mós 18:2 þegar Guð ásamt tveim englum hitti Abraham, þá eru þeir kynntir 

sem ,,þrír menn” og í 1.Mós 18:22 eru englarnir tveir kallaðir menn, í næsta

kafla eru þeir sagðir englar, en síðan menn aftur, því þeir líta út eins og menn. 

Rice segist ekki í vafa að veran sem Jakob glímdi við hafi verið himnesk.36

Brueggemann finnst þarna meira en lítið undarlega til orða tekið.  Hann 

segir endurfundinn við Esaú (1.Mós 33:1-17) og glímuna við hinn ókunna mann 

(1.Mós 32:22-32) vera tengda.  Jakob hafði beðið Guð um að bjarga sér frá Esaú, 

                                                
34 1.Mós 32:11  Æ, frelsa mig undan valdi bróður míns, undan valdi Esaú, því að ég
    óttast hann, að hann komi og höggvi oss niður sem hráviði.  Biblíulykill 1981
35 Wansbrough, Henry, Genesis Doubleday Bible Commentary, bls. 77
36 Rice, J.R., Genesis, In the Beginning,1975: bls. 453



Ísrael
01.88.00 BA-ritgerð Hver er sagan og merkingin á bakvið nafnið í Biblíunni 16
Dr. Gunnlaugur A Jónsson og hver er merkingin í hugum manna í dag? Bryndís Svavarsdóttir

hann er að undirbúa sig undir endurfundinn og á þessum krossgötum í lífi sínu 

þarf Jakob að gera upp við Guð.37 Að telja Jakob glíma við mann finnst 

Brueggemann furðulegt og segir hann að margir túlki manninn sem illan anda 

eða jafnvel að þetta hafi verið Esaú samkvæmt annarri og eldri heimild. Þá 

segir hann það hluta af krafti glímunnar að lesandinn viti hvorki nafn né deili á 

mótherjanum.38

Biblían orðar það þannig að maður nokkur glímdi við Jakob, en það

heldur mörgum möguleikum opnum og andstæðingurinn sem er kraftmikill er

táknrænn fyrir reiði bróður hans. Glímunni er varla lýst utan þess að við fáum 

að vita að hún stóð yfir alla nóttina og hvorugur hafði yfirhöndina. 

Það sem gerir frásögnina undarlega er að maðurinn vill fara í morgun-

sárið svipað og tröllin í íslensku þjóðsögunum sem þoldu ekki að sjá sólina og 

hann vill að Jakob sleppi sér. 

Claus Westermann gefur þá skýringu að veran hafi einungis haldið yfir-

náttúrulegum krafti sínum að nóttu til og vegna þess að Jakob krefur veruna um 

blessun, getur það einungis merkt að maðurinn verði að gefa honum hluta af 

yfirnáttúrulegum krafti sínum.39

John C.L. Gibson telur ástæðu þess að veran vildi losna fyrir dögun þá, 

að í dagsbirtunni hefði Jakob getað séð hver andstæðingurinn var.40

Brueggemann segir finnst sagan öll mjög óvenjuleg því það sé óvenju-

legur Guð (og sannarlega ekki almáttugur41) sem tekst ekki að hafa andstæðing 

sinn undir og þá hljóti Jakob að vera óvenjulegur maður að halda í við Guð.42  

                                                
37 Brueggemann, W., Genesis, bls. 266-7
38 Brueggemann, W., Genesis, bls. 266
39 Westermann, Claus, Gensesis, bls. 229
40 Gibson, John C.L., The Daily Study Bible (Old Testament) Genesis Vol II., bls. 198
41 Innskot höfundar ritgerðar, 
42 Brueggemann, W., Genesis, bls. 267
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Maðurinn sér ekki fram á að sleppa frá Jakobi nema beita bragði, svo hann slær 

Jakob á mjöðmina, en Jakob sleppir honum þó ekki. Eftir að hafa staðið í átök-

um næturlangt biður maðurinn Jakob að sleppa sér því að dagur rennur (1.Mós 

32:26). Jakob vill blessun hans og maðurinn spyr hann að nafni, Jakob segir 

honum það. Maðurinn segir: ,,Ekki skaltu lengur heita Jakob heldur ,,Ísrael”

því þú hefur glímt við Guð og menn og unnið sigur.”(v.28) Þarna er nafnið 

Ísrael opinberað í fyrsta sinn.

Hinar gömlu íslensku Biblíuþýðingar segja frá ástæðum nafngiftarinnar

eftir glímuna á ólíkan hátt. 

Guðbrandsbiblía43 segir ,,Eigi skaltu lengur kallast Jakob, heldur Ísrael, því að 

þú varst styrkur í gegn Guði og manni, og fékkst sigur.” Þorláksbiblía segir: ,,… 

því þú hefur strítt44 við Guð og mann og fékkst sigur.”  Steinsbiblía45 notar þetta 

orðalag: …,,því þú hefur haldið þig höfðinglega við Guð og manneskjurnar og 

fékkst yfirhönd.”

Vissulega ólíkt orðalag, því bæði Guðbrandur og Þorlákur hafa ,,mann” 

í eintölu en ,,manneskjurnar” er fleirtala eins og nýrri þýðingar nota. Hender-

sonbiblían stundum nefnd Grútarbiblían46 hefur sama orðalag og Þorláksbiblía, 

utan að hún segir að Jakob hafi stríðt við Guð og mann en ekki gegn Guði og 

manni og fleirtöluorðið ,,manneskjurnar” úr Steinsbiblíu er aftur þýtt sem

eintöluorðið maður.  Viðeyjarbiblía47 er fyrsta biblían sem tekur upp orðalag 

það sem við þekkjum í  ísl. Biblíunni í dag ,,…því þú hefur glímt við Guð og 

menn og fengið sigur.” 

                                                
43 Guðbrandsbiblía, 1584: ,,Eigi skalltu leingur kallast Jakob/ helldur Ísrael. því að þú varst 
    styrkur í giegn Guði og Mani/ z fiekst sigur.”
44 Þorláksbiblía, 1644: orðalag er eins og í Guðbrandsbiblíu utan orðsins ,,strítt” ,,strydt” orð 
    sem jafnast á við nútímaþýðinguna að hafa ,,glímt” við Guð.
45 Steinsbiblía, 1728,: ,,...því þú hefur halldið þig höfðinglega við Guð/ z við maneskjurnar/ og 
    fiekkst yfirhönd.”
46 Hendersonbiblía, Grútarbiblían, 1813:   ,,...þú hefur stríðt við Guð og mann og fekkst sigur”
47 Viðeyjarbiblía, 1841:  ,,... því þú hefur glímt við Guð og menn og feingið sigur.” 
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Spænska Biblían, Santa Biblia48 notar hefðbundið orðalag ,,Guð og menn” ,,con

Dios y con los hombres” en King James Holy Bible,49 setur fram allt aðra og 

ólíka merkingu í þetta vers heldur en spænska Biblían og hinar íslensku Biblíur 

eða ,,…því eins og prins hefur þú kraft með Guði og með mönnum, og hefur 

sigrað.” Claus Westermann þýðir versið ,,…því þú hefur glímt við Guð og við 

dauðlegan mann og unnið sigur.”50

The Interlinear Bible51 notar fleirtöluorðið menn en The Torah,52 A 

Modern Commentary þýðir versið ,,… því þú hefur glímt við verur guðlega(r)

og mennska(r), og haft sigur.” Fleirtalan birtist í orðinu beings, verur eða ein-

staklingar sem gefur enskum texta færi á hlutleysi á eintölu eða fleirtölu orð-

anna guðlega og mennska en almennt er þýðingin, Guð í eintölu og menn í 

fleirtölu. Ný útgáfa The Torah53 setur greinamerki við beings og bendir neðan-

máls á að veran er tengd nafninu Ísrael og er því guðleg. Fyrstu þýðendur 

íslensku Biblíanna hafa, eins og Jakob eftir glímuna, haltrað milli eintölu og 

fleirtölu í þessu versi, en erlendar Biblíur nota fleirtöluorðið menn.

Hvers vegna segir Guð að Jakob hafi glímt við Guð og menn þegar 

sagan nefnir aðeins glímu við einn eintakling, en menn gefur til kynna að um 

fleiri en tvo hafi verið að ræða. Var mótherjinn samnefnari fyrir baráttu allra 

manna eða var þessi einstaklingur, mótherji Jakobs, e.t.v. hann sjálfur þ.e. sam-

                                                
48 Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, 1999: ,, Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, 
     porque has lunchado con Dios y con los hombres, y has vencido”
49 King James, Holy Bible (1611) 2002: ,, …for as a prince hast thou power with God and with 
    men, and hast prevailed.”
50 Westermann, C., Genesis, ,,...because you have wrestled with God and with a mortal man 
    and have prevailed” bls. 228
51 The Interlinear Bible, Hebrew-Greek-English, bls. 29
52 Plaut, W.G., The Torah, A Modern Commentary, 1981, ,,...for you have striven with beings
    divine and human, and have prevailed.” Bls. 218
53 The Torah, The Five Books Of Moses, A New Translation of the Holy Scriptures 
    according to the Masoretic text, ,,... God (Elohim, connected with the second part of Israel) 
    and men” bls. 60
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viska hans sjálfs og glíman þá í sjálfu sér ígildi baráttu hans við sjálfan sig. 

Þurfti Jakob e.t.v. að takast á við sjálfan sig, hin mörgu andlit sjálfsmyndar

sinnar og trú sína á Guð áður en hann mætti bróður sínum Esaú og gerði upp 

málin við hann? Ef  svo er má útskýra, í fyrsta lagi, jafnteflið á milli Jakobs og 

hans sjálfs og í öðru lagi að hið synduga eðli mannsins sé reiðubúið að beita 

brögðum þegar einstaklingurinn er kominn í þrot, því maðurinn beitti brögðum 

til að losna úr glímunni.

Ef Jakob var aftur á móti að glíma við Guð og Guð hefur glímt við hann 

á mannlegum nótum en ekki með yfirnáttúrulegum kröftum, þá hlýtur Guð að 

hafa verið jafn hinum sterkasta manni heims og Jakob hefur þá verið sá sterk-

asti fyrst hvorugur hafði yfir. 

Maðurinn segir að Jakob hafi haft betur, þó hvorugur hafi haft yfir-

höndina en yfirhönd er það e.t.v. talið, að maðurinn gat ekki losað sig þó hann 

beitti bragðinu.  Biblían fer ekki mörgum orðum um glímuna annað en að hún 

stóð yfir næturlangt og leiðir lesandann að nafnabreytingunni sem er aðalatriðið 

í frásögninni.  

Gibson telur að nafnið Ísrael hafi fremur verið ættartitill sem hafði 

ekkert með ættföðurinn Jakob að gera í fyrstu en nafnið hafi tengst honum síðar 

í sögunni. Gibson telur nafnið Ísrael merkja, ,,Guð [El] glímir [fyrir fólk sitt]”

en ekki það sem flestir telja að ,,hann [Jakob] glími við [Guð]” eða að ,,hann 

sem prins hafi kraft [Guðs]”.54  Gibson telur þjóðina hafa valið Jakob sem for-

sögulegan leiðtoga sinn og honum finnst þeir hafa valið vel. Gibson segir þá 

hafa valið Jakob af þeirri ástæðu að barátta Jakobs endurspegli þeirra eigin, sbr. 

þú hefur glímt við Guð og við menn og unnið sigur. Jakob ögraði öllum sem 

stóðu í vegi hans, föður sínum, Laban og bróður sínum Esaú. Með því að velja

syndarann Jakob sem glímdi við Guð og við menn, sem ættföður og nafn hans 

                                                
54 Gibson, John C.L., The Daily Study Bible (Old Testament) Genesis Vol II., bls. 198
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Ísrael sem nafn þjóðarinnar viðurkennir þjóðin að stór hluti tilveru hennar fór í 

að berjast gegn honum [Guði] sem hafði valið þjóðina sem sína eigin. 55

R.W.L Moberly segir Jakobsglímuna af öllum sögum Gt, vera e.t.v. þá 

erfiðustu að útskýra. Vegna þess hve textinn er knappur verður frásögnin 

dularfyllri og kröftugri fyrir ímyndunaraflið og skilur ekki eftir ábyggilegar út-

skýringar.  Moberly varpar fram spurningunni hvort mótherji Jakobs sé myrkra-

afl, andi árinnar, Esaú, undirmeðvitund hans sjálfs að mótmæla Guði eða sjálfur 

Guð?  En eins og textinn er settur fram segir Moberly, er maðurinn enginn 

annar en YHWH í mannslíki (32:30). Það að frásögnin bjóði upp á aðrar tilgátur 

e.t.v. vegna eldri útgáfna af henni, bendi til þess að þær séu ,,sannar” að því 

leyti að í víðari skilningi þjóna þær ákveðnum tilgangi í sögunni. 

Guð birtist Jakobi ekki aðeins í mannslíki, heldur einnig sem Esaú,

bróðirinn sem hann óttaðist, sem myrkraafl, sem andi árinnar sem hann þarf að 

fara yfir á hið nýja yfirráðasvæði Ísrael og sem hans eigin dýpstu vonir og ótti 

holdi klæddur.56

Sigurjón Árni Eyjólfsson skrifar grein í Glímuna57 um túlkun siðbóta-

mannsins Lúthers á Jakobsglímunni. Hann segir að hjá Lúther sitji trúarglíman í 

fyrirrúmi í prédikuninni, en í fyrirlestrum sínum fjalli hann um trúarglímuna í 

samhengi við ýmislegt annað guðfræðilegt efni og tengi hana við kirkjuskilning 

siðbótarinnar. Segir hann að meginatriðið sé niðurstaða trúarglímunnar, sem er 

breytt og réttari guðsmynd (s.127) og eðli glímunnar sé að barist er við Guð 

sjálfan í trú á fyrirheit hans því barátta mannsins er með Guði gegn Guði

(s.128).

                                                
55 Gibson, John C.L., The Daily Study Bible (Old Testament) Genesis Vol II., bls. 203-204
56 Moberly, R.W.L., Genesis 12-50, bls. 31
57

Sigurjón Árni Eyjólfsson, Lúther og Jakobsglíman, Í minningu Einars S. Arnalds 1950–2004
      http://xn--gufri-vra1ed.is/system/files/gliman_2_8.pdf..... 4.9.2008, bls. 116 
     Ath, undirstrikun er gerð af höfundi ritgerðar.
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Kristinn Ólason skrifar grein í Glímuna,58 en þar segir hann að Jakobsglíman sé 

einhver ,,torræðasta biblíusaga sem Gamla testamentið hefur að geyma. Margar 

kynslóðir ritskýrenda hafa leitast við að varpa ljósi á þau fjölmörgu vandamál 

sem tengjast þessum margræða texta.”  

Rekur Kristinn hvernig helstu ritskýrendur kirkjusögunnar hafi fyrrum

túlkað glímuna s.s. hugsýn eða draum (Flavíus), andlega glímu sálar og ástríða

mannsins (Fílon), að Orðið, þ.e. Jesús hafi verið keppinautur Jakobs (Klemens), 

að glíman vitni um dyggð, að vera einn með Guði (Ambrósíus) eða að glíman 

tákni glímu mannsins við að lifa í mynd Guðs (Ágústínus).59

Segir Kristinn að þessar mörgu túlkanir vera vitni þess að Jakobsglíman 

hafi heillað lesendur Biblíunnar öldum saman (s.85) en trúarglíman verði ekki 

takmörkuð við Jakob fortíðarinnar, heldur sérhverja þá kynslóð sem leitar nýrra 

sanninda (s.106).

Kristinn segir markmið frásagnarinnar vera að sjá eðli guðdómsins í 

nýju framandi ljósi því textinn knýi lesandann til að sjá Guð jafnvel í því sem 

honum stendur ógn af og þá sé nauðsynlegt að sleppa ekki takinu, fyrr en bless-

un sé tryggð eins og dæmi Jakobs snúist um, því glíman snerti kjarna mann-

legrar tilveru (s.107).  ,,Einstaklingur sem mætir Guði á sama hátt og Jakob, ber 

þess merki upp frá því, enda breytir slík reynsla manneskjunni í öllum 

grundvallaratriðum”(s.108)

                                                
58

Kristinn Ólason, „Því þú hefur tekist á við Guð og menn og haft sigur“ Jakobsglíman í 1. 
     Mósebók 32.23–33 http://xn--gufri-vra1ed.is/system/files/gliman_2_7.pdf  1.9.2008, bls. 83
59

Kristinn Ólason, „Því þú hefur tekist á við Guð og menn og haft sigur“ Jakobsglíman í 1. 
     Mósebók 32.23–33 http://xn--gufri-vra1ed.is/system/files/gliman_2_7.pdf  1.9.2008, bls. 84
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Nafnið-Ísrael

Nafnið Ísrael kemur fyrst fyrir í 1.Mós 32:28 er Guð glímir við Jakob næturlangt 

og gefur honum nýtt nafn eftir viðureignina.60 Ekki nægir Guði að segja þetta 

einu sinni heldur endurtekur hann breytinguna á nafni Jakobs í 1.Mós 35:10 og 

er Jakob þá staddur í Betel, á sama stað og hann dreymdi drauminn um himna-

stigann.61

Í grein sinni um Jakobsglímuna í Glímunni segir Kristinn Ólason: 

Mikilvægt að gera greinarmun á þeim orðskýringum sem eru í Gamla

testamentinu og eiginlegri orðsifjafræði (Etymologie). Skýringar biblíu-

textanna stjórnast mjög oft af guðfræðilegum sjónarmiðum sem hafa

lítið sem ekkert með upprunalega merkingu orðanna að gera. 

Ísrael er eiginnafn sem kemur oftar en 2500 sinnum fyrir í Gamla testa-

mentinu. Í raun hefur ekki tekist að skýra upprunalega merkingu 

nafnsins á fullnægjandi hátt fram á þennan dag. Skýringarnar í 1M 

32.29 og Hs 12.4 er óhætt að flokka undir alþýðuskýringar. Í frásögunni 

af Jakobsglímunni (1M 32.29) er gert ráð fyrir hebreska sagnorðinu srh-

I „deila (við e-n), takast á við e-n“:93 „Því þú hefur tekist á við Guð og 

menn og haft sigur.“ Sama sögn er einnig notuð í spámannatextanum Hs

12.3–5. Þessi skýring á merkingu orðsins Ísrael gerir því ráð fyrir að 

stofnhlutar nafnsins byggist á sagnorðinu srh-I annars vegar og nafnorð-

inu il „guð“ hins vegar, sem jafnframt er andlag með sögninni: Sá sem 

berst við guð. Þessi skilningur brýtur í bága við þær almennu málfræði-

reglur sem liggja til grundvallar mannanöfnum í öllum vestur-semísku 

                                                
60 1.Mós 32:28  Þá mælti hann: Eigi skalt þú lengur Jakob heita, heldur Ísrael, 
     því að þú hefir glímt við Guð og menn og fengið sigur. Biblíulykill 1981
61 1.Mós 35:10  Og Guð sagði við hann: Nafn þitt er Jakob. Eigi skalt þú héðan af Jakob heita, 
     heldur skal nafn þitt vera Ísrael. Og hann nefndi hann Ísrael. Biblíulykill 1981
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málunum. Reglurnar gera meðal annars ráð fyrir því að stofnhlutinn sem 

táknar hið guðlega sé ávallt frumlag sagnarinnar sem hann stendur með. 

Samkvæmt því hlýtur Ísrael að hafa merkinguna „Guð“ eða „(guðinn) 

El berst.“62

Wansbrough segir að við nafnbreytingu persónu í Biblíunni breytist ekki aðeins 

eiginnafn persónunnar sem um ræðir heldur telur hann nafnbreytinguna vera 

áherslu á breytta stöðu hennar eða yfirráð. Nafnið Ísrael telur hann að tákni 

,,megi Guð stjórna/sýna mátt sinn” en hér sé það frekur tengt sarah el ,,glímu 

við Guð.”63

James L. Kugel telur að fyrri nafnbreytingin sé af J-heimild en sú síðari 

af E-heimild samkvæmt heimildakenningu Wellhausen.64 Kugel segir reyndar 

að nafnið Jakob-El, sem líklega þýði ,,Guð verndar” hafi verið þekkt á nokkr-

um stöðum í Austurlöndum nær, jafnvel fyrir tíma Jakobs, en í nútímanum segir 

Kugel, virðist þessi Jakob vera sá sem sagan rekur uppruna Ísraels (lýðs Guðs) 

til.  

Laurence A. Turner segir nokkur vandamál rísa við þýðingu, túlkun og

merkingu nafnsins Ísrael. Hann segir marga ritskýrendur túlka umbreytingu 

nafnsins sem umbreytingu persónunnar en það finnist honum erfitt að fella sam-

an. Hið nýja nafn Jakobs, Ísrael, lýsir fremur hans fyrri gerðum en því sem 

liggur í framtíðinni sbr. orð mannsins ,,þú hefur (þt) glímt við Guð og menn og

unnið sigur” og setur Laurence fleirtöluorðið menn við að Jakob hefur glímt við 

aðra allt sitt líf s.s föður sinn, bróður og Laban.65

                                                
62

Kristinn Ólason, „Því þú hefur tekist á við Guð og menn og haft sigur“ Jakobsglíman í 1. 
     Mósebók 32.23–33 http://xn--gufri-vra1ed.is/system/files/gliman_2_7.pdf  1.9.2008, bls.101
63 ,,… may God rule/show his strength” eða ,,struggle against God”, Wansbrough, Henry, 
    Genesis Doubleday Bible Commentary, bls. 78
64 Kugel, J.L., How to read the Bible, A Guide to Scripture, Then and Now, bls. 160
65 Turner, A. Laurence., Genesis, 2000, bls. 143
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Í formála að Jakobsglímunni segir The Torah66 að Jakob geti ekki farið heim án 

þess að sættast við bróður sinn Esaú. Þeir eru bara tveir eftir, foreldrarnir látnir 

og liðin tuttugu ár. Báðir hafi breyst á þessum tíma en uppgjörs er þörf. En áður 

en Jakob hittir Esaú mætir hann Guði.  Maður nokkur glímir við hann yfir nótt-

ina og um morguninn er Jakob orðinn Ísrael. Formáli kaflans í The Torah segir 

að sagan skýri aðdraganda viðurkenningar Guðs á Jakobi en veki jafnframt upp 

spurningar um þýðingu/merkingu nafnsins Ísrael. Orðaskýring neðanmáls segir 

að Ísrael gæti upphaflega hafa verið yashar-el ,,sá sem Guð réttir við” eða hið 

gagnstæða ya-akov-el ,,sá sem Guð lætur haltra.”67

Sá sem glímdi við Guð er ekki líklegt að vera upphafleg túlkun á nafninu 

Ísrael að mati W. H. Bennett en hann setur fram áhugaverða kenningu í neðan-

máli The New Century Bible, Genesis þar sem hann segir nafnið Ísrael geta 

táknað skuldbindingu eða sáttmála við ,,ish Rahel” þ.e. menn (niðja) Rakelar -

ættbálk Rakelar.68

Samkvæmt þessu var það ættbálkur Rakelar í forystu ættbálkasam-

félagsins sem gaf nafn sitt þegar heildin fékk nafnið Ísrael sem lýður Guðs. Sú

nafnbreyting sem átti sér stað á þessum tímapunkti þ.e. við glímuna, átti e.t.v. 

að útvíkka hugtakið yfir hina ættbálkana sem Jakob stillti upp fremst og notaði 

sem skjöld fyrir Rakel og Jósef er hann mætti Esaú.   

Merking nafnsins Ísrael er samkvæmt orðabók Strong, hann mun ríkja 

sem Guð en gæti einnig verið niðjar.69  Ending nafnsins er el sem merkir ,,Guð”

en ef leikið væri á hljóðfræði og sögnin ra~ah sem þýðir að sjá væri sett í miðju 

nafnsins, væri hægt að leika sér aðeins með beina þýðingu á orðinu Ísrael (ish-

                                                
66 Plaut, W.G., The Torah, A Modern Commenary,1981, bls. 216
67 Plaut, W.G., The Torah, ,, yashar-el, the one whom God makes straight” eða ,, ya-akov-el, the 
    one whom God makes to limp” bls. 218
68  Bennett, W. H., The New-Century Bible, Genesis, bls. 314 
69 The New Strongs Exhaustive Concordance of the Bible, Hebrew and Aramic Dictionary, 
     ,, he will rule (as) God” ; also (typ.) of his posterity,  bls. 124
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ra~ah-el) og fá út merkinguna - maður-sá-Guð-.70 Það er ekki eitthvað sem allir 

lenda í, hvað þá að glíma við Guð og hafa betur.71

Eftir að hafa fengið nafnið Ísrael í fyrra skiptið, fylgir strax á eftir 

yfirlýsing þar sem talað er um Ísraelsmenn sem þó eru ekki til á þessu stigi 

málsins en þrisvar eru Ísraelsmenn nefndir í 1. Mósebók og í öll skiptin er talað 

inn í framtíðina. 

1.Mós 32:32  Fyrir því eta Ísraelsmenn allt til þessa dags ekki sinina, 

sem er ofan á augnakarlinum, því að hann hitti mjöðm Jakobs þar sem 

sinin er undir. 

1.Mós 36:31  Þessir eru þeir konungar, sem ríktu í Edómlandi, áður en 

konungar ríktu yfir Ísraelsmönnum: 

1.Mós 48:20  Og hann blessaði þá á þessum degi og mælti: Með þínu 

nafni munu Ísraelsmenn óska blessunar og segja: Guð gjöri þig sem 

Efraím og Manasse! Hann setti þannig Efraím framar Manasse.72

Frá því Jakob fær nafnið Ísrael og þar til hann deyr og er grafinn (1.Mós 32:28-

50:13) eru nöfnin Jakob og Ísrael notuð á víxl um hann sjálfan. Í fyrstu ræður 

Jakobsnafnið ríkjum eða þar til Jakob mætir Guði aftur en með einni undan-

tekningu sem virkar eilítið undarleg. Dinu dóttur Jakobs hafði verið nauðgað og 

orðalagið sem er notað getur skilist þannig að Ísrael sé landsvæði því gefið er

til kynna að það hafi verið framið óhæfuverk í Ísrael.

1.Mós 34:7  Og synir Jakobs komu heim úr haganum, er þeir heyrðu 

þetta. Og mennirnir styggðust og urðu stórreiðir, því að hann hafði 

                                                
70 Óútgefin gögn, ritgerð höfundar í Fimmbókariti, vor 2008, Exodus 6.2-4, bls.11-12
71 Óútgefin gögn, ritgerð höfundar í Fimmbókariti, skilað vor 2008, Exodus 6.2-4, bls.11-12
72 Ath. Undirstrikun höfundar ritgerðar, Biblíulykill 1981
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framið óhæfuverk í Ísrael, er hann lagðist með dóttur Jakobs, og slíkt 

hefði aldrei átt að fremja.73     

Eftir að Jakob hefur mætt Guði aftur í 1.Mós 35:10 og Guð hefur endurtekið að 

hann heiti nú Ísrael er hann samt sem áður nefndur Jakob þar til Rakel kona 

hans hefur verið jörðuð. Hún dó af barnsförum er Benjamín fæddist og var

jörðuð við veginn til Efrata (Betlehem). Eftir dauða hennar er það Ísrael en ekki 

Jakob sem heldur ferðinni áfram, slær upp tjöldum og verður þess áskynja að 

sonurinn lagðist hjá hjákonunni. Sama vers segir svo stutt og laggott ,,Jakob átti 

tólf sonu” (1.Mós 35:22). Í einstaka ritningaversum eru bæði nöfnin nefnd nánast 

eins og um tvo óskylda menn væri að ræða.74

Harper´s Bible Dictionary, segir nafnið Ísrael bera fremur einkenni 

eiginnafns en ættbálks eða þjóðar. Vegna þessa tveggja nafna sem Jakobi 

forföður Ísraelíta er eignað, vilja sumir fræðimenn halda því fram að að baki 

nafnanna séu í raun tvær persónur.75

Synir Jakobs eru taldir upp og nafnið Jakob er notað þar til ,,ættarsaga 

Jakobs” er rakin í sögunni af Jósef. Ísraels-nafnið öðlast nýtt líf í sögunni um 

Jósef og engu líkara en notkun nafnanna á víxl hafi þann eina tilgang að festa 

nafnbreytinguna í sessi þegar frásögnin færir nafnið smátt og smátt yfir á 

þjóðina í heild. Fyrst eru synir Jakobs - synir Ísraels, í lok sögunnar eru þeir 

Ísraelssynir í merkingunni ætt og að lokum eru þeir Ísraelsmenn sem tákn 

heillar þjóðar.  

Þessi víxlnotkun er nokkuð forvitnileg. Fyrir ráðabrugg bræðranna og 

áður en Jósef er seldur í ánauð er notað nafnið Ísrael, eftir að Jósef er farinn 

                                                
73 Ath. Undirstrikun höfundar ritgerðar, Biblíulykill 1981
74 Biblían 2007, 1.Mós (35:22);  46:5, 8;  (47:31);  48:2;  49:2, 24, 28; vers sem eru merkt með 
     sviga skiptast í tvær setningar, önnur setningin nefnir Jakob og hin Ísrael, hin versin 
     innihalda bæði nöfnin í sömu setningu. 
75 Harper´s Bible Dictionary: 1985, bls. 434
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skiptir aftur yfir í Jakobs-nafnið þar til bræðurnir þurfa að fara til Egyptalands 

að kaupa korn, þá eru þeir synir Ísraels (1.Mós 42:5). Þeir koma til baka til 

Jakobs föður síns en þegar ákveðið er að þeir fari aftur til Egyptalands og með 

Benjamín með sér, kveðja þeir Ísrael. Það sama gerist þegar bræðurnir snúa til 

baka að sækja föður sinn, þá heitir hann Jakob en þegar þeir fara endanlega til 

Egyptalands er hann aftur Ísrael.  Þarna virðist skipta máli hvort menn voru að 

koma eða fara, til eða frá Egyptalandi. Í gegnum frásögnina kvöddu synirnir

Ísrael en heilsuðu Jakobi. 

Á leiðinni til Egyptalands færði Ísrael Guði fórn og Guð, sem gaf hon-

um nafnið Ísrael, birtist honum um nóttina og sagði: ,,Jakob, Jakob” og Jakob

svaraði: ,,Hér er ég” (1.Mós 46:2).  Nafnið Ísrael virðist ekki vera fast í sessi sem 

eiginnafn Jakobs.

(3) Og hann sagði: Ég er Guð, Guð föður þíns. Óttast þú ekki að fara til 

Egyptalands, því að þar mun ég gjöra þig að mikilli þjóð.

(4) Ég mun fara með þér til Egyptalands, og ég mun líka flytja þig 

þaðan aftur, og Jósef skal veita þér nábjargirnar (1.Mós 46:3-4).76

Þarna má segja að sé fyrsta vísbendingin um að nafnið Ísrael verði samheiti 

fyrir þjóð Guðs. Guð notar skírnarnafn Jakobs en segist munu gera ,,hann” þ.e. 

afkomendur hans að heilli þjóð. Jakob mun deyja í Egyptalandi, Jósef mun vera 

viðstaddur en Ísrael þ.e. afkomendurnir munu verða fluttir burt af Guði.

Nafnið Ísrael, segir Kugel sennilega vera fornt semískt nafn sem þýði 

bókstaflega Guð stjórnar.77  

                                                
76 Biblíulykill 1981
77 Kugel, J.L., How to read the Bible, A Guide to Scripture, Then and Now, bls. 160
    Knight,G.W., The Layman´s Bible handbook, 2003: bls. 20, segir að Ísrael þýði ,,prince of 
    God.” ;  http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Israel  30.04.2008, segir merkingu orðsins 
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Áður en fjölskyldan kemur til Egyptalands er framkvæmt manntal Ísraels sona 

þar sem konurnar eru nefndar fyrst og síðan þau börn sem þær ólu Jakobi (1.Mós 

46:8-26). Jósef fagnar Ísrael föður sínum en frammi fyrir faraó heitir hann 

Jakob. Er dró að dauða Ísraels…vann Jósef Jakobi eið um hinstu bón hans, 

Jakob lá veikur í rúminu en Ísrael harkar af sér, Ísrael blessaði syni Jósefs en 

Jakob blessaði syni sína gaf þeim fyrirmæli og dó, Ísrael var smurður en faðir 

þeirra var grafinn þ.e. þá var hann hvorki nefndur Jakob eða Ísrael. 

Ómögulegt var að einskorða nöfnin við sérstaka heimild, en P og E-heimild-

irnar nota Jakobsnafnið nær eingöngu en J-heimildin nota bæði nöfnin jafnt.78

1. Mósebók lýkur á dauða Jósefs. Þó Jósef sé næst yngstur bræðranna og 

mætti ætla að eldri bræður hans væru dánir, segir sagan að Jósef kalli á bræður 

sína er dauðinn nálgast og tekur af þeim heit sem Ísraelssonum en ekki sonum 

Ísraels þ.e.a.s. sem bræðrum sínum. Heitið varðaði að flytja bein hans með ,,er 

Guð flytur ykkur” út úr þessu landi til landsins sem hann hefur heitið Abraham, 

Ísak og Jakob (1.Mós 50:24). Þarna gæti verið átt við syni bræðra Jósefs þ.e. 

ættlegginn, þjóðina en ekki sjálfa bræður hans. 

Orðalagið er eilítið undarlegt ef það á að vera úr munni Jósefs, þarna 

hefði verið einfaldara og átt betur við að segja: ,,…eins og Guð hefur heitið 

(for-)feðrum okkar” heldur en að nota nöfn ættfeðranna. Orðalag sem bendir til 

þess að sagan hafi verið orðin gömul munnleg geymd áður en hún var skrifuð 

niður.

                                                                                                                                 
    Ísrael vera  ,,sá sem glímdi við Guð” 
78 Kristinn Ólason, Óútgefin gögn, Skipting 1.Mósebókar (Skv.M.Noth) haust 2005.... ath. 
vantaði greiningu á k.48:1, 7-21
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Hvers vegna Ísrael?

Í upphafi þessarar ritgerðar var þeirri spurningu velt upp hvers vegna þjóð Guðs 

fékk nafnið Ísrael en ekki nafn Abrahams sem Guð gerði upphaflega sáttmála

við. Abraham átti Ísmael, Ísak og síðan sex syni með Ketúru (1.Mós 25:1-2). 

Fyrirheit Guðs gekk aðeins niður til Ísaks. Ísak eignast tvo sonu, Esaú og Jakob

og fyrirheitið gengur aðeins til annars þeirra, Jakobs. Öll fjölskylda Jakobs var

útvalin. Frá Jakobi kemur kjarninn sem verður að þjóð Guðs. Þjóð Guðs er upp-

haflega synir Jakobs/Ísraels, saga Ísraels er saga þjóðarinnar og trúarinnar og 

Biblían er trúarrit um þessa sögu. Fyrirheit Guðs er efnt í þriðja lið frá Abraham

en talan þrír gegnir oft táknrænu hlutverki í Biblíunni.

Útlendingar í Egyptalandi

Þeir niðjar Jakobs sem komu til Egyptalands voru sextíu og sex auk tengda-

dætra hans (1.Mós 46:26). Að Jakobi meðtöldum, Jósefi og sonum hans tveim var

beini ættleggurinn sem fór til Egyptalands um sjötíu manns. Önnur Mósebók 

byrjar á upptalningu ,,þetta eru nöfn sona Ísraels sem komu til Egyptalands.”

Nákvæm upptalning hafði þegar átt sér stað, á leiðinni til Egyptalands svo e.t.v. 

er tilgangurinn með þessum formála í 2. Mósebók að útskýra hugtakið Ísrael. 

Fyrst er talað um syni Ísraels (1v) en svo allir skilji við hverja er átt, er talað um 

niðja Jakobs (5v) síðan deyr Jósef og öll hans kynslóð og þar með losnar 

tenging ættflokksins við Egypta, ættin verður niðjar Ísraels (7v) og að lokum 

eru þeir kynntir sem Ísraelsþjóðin (9v) en þá hafa liðið nær 400 ár.

Sem Ísraelsþjóð fjölgar þeim hratt en þeir búa við ánauð, orðnir að 

þrælum faraós og ákalla Drottin. Til að sporna við þessari fjölgun þeirra, því 

faraó segir þá vera orðna ,,fjölmennari en við” (9v) beitir faraó þeirri aðferð að 
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kalla til sín hebresku ljósmæðurnar og segja þeim að deyða sveinbörnin sem 

fæðist meðal þeirra. Þær óhlýðnast því þær óttast Guð. 

Óþarft er að rekja söguna af Móse og köllun hans til að leiða þjóðina 

burt frá Egyptalandi. En eins og áður er nefnt er athyglisvert að mennirnir voru 

Ísraelsmenn, ljósmæðurnar hebreskar, börnin börn Hebrea og Guð er Guð 

Hebrea. Við brottförina frá Egyptalandi hófst saga Ísraels sem þjóðar Guðs og 

hefur frásögnin haft gífurleg áhrif í sögu gyðinga79 og kristinna. Trúarhátíðir 

svo sem páskar og fl. tengjast brottförinni og söngvar, ljóð og skáldsögur auk 

annarrar listsköpunar má rekja sem áhrif af sögunni. 80

Sterk áhrif í nýjum guðfræðistefnum t.d. frelsunarguðfræðinni má rekja 

til Exodusfrásagnarinnar.  Sagan hefur verið fyrirmynd þeirra sem búa við 

ánauð, fyrirmynd þess að geta brotist út úr erfiðleikum sem fólk býr við. Ef til 

vill voru það aðalskilaboðin að sá sem er þjakaður getur brotist undan hvaða oki 

sem er, þiggi hann Guðs hjálp til þess. En flestir sjá frásögnina sem upphaf 

þjóðarinnar, að þarna hefjist saga Ísraels.

Í yfir 3.400 ár hafa gyðingar hvar sem er í heiminum minnst þessa 

atburðar þ.e. flóttans frá Egyptalandi, krafti blóðsins81 (passover) og stofnunar 

þjóðar þeirra, með páskahátíðinni. Frelsunarstefið telja margir mikilvægasta 

stefið í Gamla testamentinu, því frásagnir sem innihalda það enduróma um allt 

ritið.82

Meyers segir að 7.vers í upphafi 2.Mós kallist á við 1.Mós 1:28, verið 

frjósöm og uppfyllið jörðina. Hún segir það vísa í fyrirheit Guðs að hann myndi 

                                                
79 Það er val höfundar ritgerðar að skrifa auðkennið gyðingur með litlum staf eins og auðkennið 
     kristinn, sem er ávalt skrifað með litlum staf.
80 GAJ, Tímaglósur, Fimmbókaritið, 16.01  2008
81 Biblían 2007, Drottinn gekk fram hjá þar sem blóð var á dyrastaf, 2.Mós 12:12-13
82 GAJ, Tímaglósur, Fimmbókaritið, 16.01  2008
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blessa ættfeðurna svo ríkulega að Egyptum stæði ógn af Ísraelsþjóðinni og

,,Ísrael” stendur þar sem hugtak fyrir alla þjóðina.83

Héðan í frá er sagan, saga þjóðar. Enginn dýrðarljómi var yfir sköpun 

hennar því hún átti upphaf sitt í þrældómi.84 Meyers segir að orðið 

,,þrældómur” sé oft notað þegar vitnað sé um aðstæður Ísraelsmanna í Egypta-

landi. Segir hún að rót orðsins ,,bd” þýði að þjóna eða vinna og sé yfirleitt ekki 

þýtt sem þrældómur en það tákni samt sem áður einhverskonar ákvæðis-eða 

nauðungarvinnu. Orðið ,,ebed” gæti táknað orðið þjónn en í grísku er t.d. sama 

orðið notað yfir þjón og þræl.85    

Í heimildum frá Austurlöndum nær, bera menn kennsl á þrennskonar 

ákvæðisvinnu en engri þeirra er lýst eins og í 2.Mós. Fornar egypskar heimildir 

segja að starfsárið hafi skipst í þrjú tímabil, flóðatíma Nílar, gróðursetningar-

tíma og uppskerutíma.  Meðan á flóðatímanum stóð unnu menn við konung-

legar byggingar faraós og fengu ef til vill greitt í korni. Hinn hluta ársins rækt-

uðu þeir fyrir sjálfa sig eða unnu fyrir sínu lifibrauði. Eins og í öðrum löndum 

innheimti faraó skatt af landsmönnum sínum. Áður en mynt varð gjaldmiðill, 

gat fólk greitt skatta sína í formi vöru eða vinnuframlags. Síðan varð einn úr 

hverju húsi að vinna þegnskylduvinnu í nokkrar vikur á ári hverju.  Þeir sem 

voru efnaðir gátu leigt sér vinnuafl til að skila sínu framlagi.86

Engum sögum fer af því innan Biblíunnar, nákvæmlega hvernig og 

hvenær nauðungarvinnan hófst hjá Ísraelsmönnum eða hvað hún stóð yfir lang-

an tíma ársins en fyrir brottförina er lýður Guðs orðinn þjakaður af ,,þungri 

þrælavinnu” (2.Mós 1:14). Samkvæmt 11.versi eru þeir samt ekki þrælar eins og 

                                                
83 Meyers, Carol, Exodus, 2005: bls. 33
84 GAJ, Tímaglósur, Fimmbókaritið, 16.01  2008
85 Meyers, Carol, Exodus, 2005: bls. 34-5
86 Óútgefin gögn, ritgerð í trúarbragðasögu, Staða konungs í Egyptalandi, skilað vor 2006, 
    með nánari vísun í  http://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh  dags 27.01.2006
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13.vers gefur til kynna, heldur eru þeir í kvaðavinnu og helsta ástæðan fyrir 

þrælkuninni er að Egyptar óttuðust þá því þeir voru orðnir svo margir (12v).

Það er athyglisvert að faraó segir þá vera þjóð, sérstaka aðgreinda þjóð í 

landi sínu, hann leit ekki á Ísraelsmenn sem sína landsmenn, þeir voru önnur 

þjóð. Söguritari leggur faraó orð í munn, nokkuð sem bendir til að sagan hafi 

verið munnleg geymd og e.t.v. seinni tíma skýringu aukið við til að árétta ,,að 

þeir voru alltaf útlendingar” í Egyptalandi. En aðgreining þeirra getur einnig 

stafað af trúarlegum hefðum svo sem umskurninni sem þá var eina sáttmáls-

ákvæðið milli Guðs og Ísraels.

Án þrælkunar hefði Ísrael horfið

Guð hafði sagt við Abraham: Vit það fyrir víst, að niðjar þínir munu lifa sem 

útlendingar í landi, sem þeir eiga ekki, og þeir munu þjóna þeim, og þeir þjá þá 

í fjögur hundruð ár (1.Mós 15:13). 

Við þess konar staðhæfingu er spurning hvað þurfi til að fólk líti á sig 

sem útlendinga þegar forfeðurnir hafa búið á staðnum í 400 ár? Jósef hafði 

fengið bræðrum sínum land til ábúðar, bústaði og fasteign (1.Mós 47:11) og fengu 

þeir Gósenland því Jósef sagði að Egyptar hafi haft andstyggð á hjarð-

mönnum.87 Með besta landsvæðið hefur þeim ekki liðið illa. Að Egyptar hafi 

haft andstyggð á hjarðmönnum og sú vissa að þeir borðuðu ekki með 

Hebreum88 gefur ekki til kynna mikla blöndun við Egypta en velgengni 

                                                
87 1.Mós 46:34  þá skuluð þér svara: Kvikfjárrækt hafa þjónar þínir stundað frá barnæsku allt til 
    þessa dags, bæði vér og feður vorir, til þess að þér fáið að búa í Gósenlandi, því að Egyptar 
    hafa andstyggð á öllum hjarðmönnum. Biblíulykill 1981
88 1.Mós 43:32  Og menn báru á borð fyrir hann sér í lagi og fyrir þá sér í lagi og sér í lagi fyrir 
    þá Egypta, sem með honum mötuðust, því að ekki mega Egyptar eta með Hebreum, fyrir því 
    að Egyptar hafa andstyggð á því. Biblíulykill 1981
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Ísraelsmanna gæti hafa valdið öfund. Eitthvað varð til þess að fólkið hélt 

hópinn og var síðan sett í ánauð en einmitt það að þeir héldu hópinn hefur verið

forsendan fyrir að Ísrael sé álitin sérstök þjóð í landinu. Til að haldast sem 

aðgreind útvalin þjóð Guðs hafa vissar félagslegar aðstæður orðið að vera fyrir 

hendi a.m.k. svo fólkið teldi sig enn vera útlendinga eftir 400 ár. Hvenær hættu 

Íslendingar t.d. að vera aðfluttir Norðmenn og Írar og urðu Íslendingar?

Fyrir það fyrsta hefur fólkið ekki blandast við innfædda heldur hefur 

það haldið sér í tiltölulega einangruðum hópi og í annan stað þarf fólkið að vilja 

fara burt. Það þarf að vera í aðstæðum eins og t.d. nauðungarvinnu faraós sem 

hvetur til samkenndar og síðan þarf það að vilja breytingar á högum sínum. 

Fjölskylda af þeirri stærðargráðu sem fjölskylda Jakobs var, eitthvað um 

70 manns, sem líður vel þar sem það er vegna þess að fólkið hefur það gott, 

hefði horfið ef það hefði blandast við innfædda. Ísrael hefði horfið og þá hefði 

ekki þurft neinn Móse til að leiða fólkið út. Þjóð Guðs hefði verið orðin að 

innfæddum Egyptum. 

Samkvæmt okkar nútíma hugsun, leiddi Móses út þjóð Guðs sem var 

fædd sem Egyptar. Upprunalega voru þeir Hebrear, mjög líklega eitthvað 

blandaðir við Egypta. Þeir voru kallaðir Ísraelsmenn en þar sem þeir voru fædd-

ir í Egyptalandi voru þeir í raun Egyptar. Það eina sem gat þjappað þeim saman 

og haldið við hugsuninni að þeir væru útlendingar, var ánauðin og fullvissan 

um að Guð myndi láta leiða þá út eftir 400 ár. 

Orðið ,,Ísraelsþjóð” var samt sem áður ekki notað sem samheiti fyrir allt 

það fólk sem beið frelsunar úr ánauð, enda segir sagan ,,Þar að auki fór með 

þeim [Ísrael] mikill fjöldi af alls konar lýð” (2.Mós 12:38).89 Þannig er greint á 

milli ,,Ísraels” og ,,hinna.”

                                                
89 Biblíulykill 1981, undirstrikun og innskot höfundar ritgerðar.
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Í ánauðinni þurfti fólkið svo sannarlega á Guði að halda. Fimm sinnum þegar 

Móse gekk fyrir faraó notaði hann upphafsorðin: ,,Drottinn, Guð Hebrea”90 en 

yfirlýsingin ,,Guð Ísraelsmanna” kemur aðeins fyrir einu sinni, þ.e. í fyrsta sinn 

sem Móse gekk fyrir faraó. Guð Hebrea er ,,Guð Ísraels”91 þjóðarinnar sem 

ákallar hann og vill fylgja honum.  

Brottförin er saga þjóðar sem er frelsuð úr ánauð, saga þjóðar sem hefur 

fengið nafnið Ísrael, merkt sem þjóð Guðs og saga þjóðarinnar sem Biblían er 

um. Eftir 430 ár sem útlendingar í landi faraós,92 hefði ekki hvarflað að þeim að 

fara ef þeir hefðu ekki verið þjakaðir af þungri þrælavinnu. Spurning hvort það 

var hluti af áætlun Guðs því hver vill fara þaðan sem hann hefur það gott. 

Sannfræði Exodus – grundvöllur biblíulegs vitnisburðar

1.Kon 6:1 dagsetur Exodus 480 árum áður en Salómon hóf byggingu musterisins 

en fræðimenn telja að það hafi verið um 960 f.Kr. Einföld samlagning segir því 

að atburðurinn hafi átt sér stað í kringum 1440 f.Kr en biblíufræðingar nefna

tímabilið 1580-1230 f.Kr.93

Ekki er allir fræðimenn á sama máli um sannfræði brottfararinnar frá 

Egyptalandi.  Sumir fræðimenn hafa sagt Móse vera sögupersónu og aðrir setja 

spurningu við Exodus allan, en stór hópur fræðimanna vill halda í að það sé 

                                                
90 2.Mós 5:3;  7:16;  9:1,13;  10:3…… þ.e. 1,5,6,7 og 8 plágan, Biblíulykill 1981
91 2.Mós 5:1  Eftir það gengu þeir Móse og Aron á fund Faraós og sögðu: Svo segir Drottinn, 
    Guð Ísraelsmanna: Gef fólki mínu fararleyfi, að það megi halda mér hátíð í eyðimörkinni.
     Biblíulykill 1981
92 2.Mós 12:40   Ísraelsmenn höfðu þá búið í Egyptalandi fjögur hundruð og þrjátíu ár.   
    Biblíulykill 1981
93 MacDonald, W., Believer´s Commentary, bls.85
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sögulegur kjarni í frásögninni, lítill hópur hafi farið frá Egyptalandi og 

frásögnin vaxið í minningunni.94  

William Dever hefur ákveðnar skoðanir á brottför Ísraelsmanna.  Hann 

telur að textarnir séu skrifaðir löngu eftir að atburðirnir gerðust og að höfundar 

textanna hafi ekki haft hlutleysi að leiðarljósi. Hann segir almenning vera 

orðinn meðvitaðan um að hugmyndin um Biblíuna sem áreiðanlegt sagnfræði-

rit, sé dregin í efa og telur hann að metsölubók Finkelstein og Silbermans eigi 

sinn þátt í því.  

Segir hann þá stóru spurningu liggja í loftinu „Ef Exodus-frásögnin er 

mýta hverju getum við þá trúað?“  því margir líti á brottförina frá Egyptalandi 

og landnámið í Kanaan sem grundvöll hins biblíulega vitnisburðar.95 Dever 

segir mögulegt að hálendisbændur hafi á 13.öld f.Kr. flutt upp í fjöll vegna 

búferlaflutninga innan ríkisins og ástæða þess að þeir fóru að líta á sig sem 

Ísraelíta hafi stafað af því að þeir tóku við nýjum Guði, Jahve.  Karismatískur 

leiðtogi þeirra (Móse) hafi verið sannfærður um að flóttinn hafi verið vilji Guðs 

og ættkvísl Jósefs hafi verið þessi litli hópur sem kom frá Egyptalandi sem 

blandaðist við hálendisbændurna.96

Ekki hefur fornleifafræðin verið hjálplegur stuðningur við sönnun þessa 

stóra atburðar. Á fyrri hluta 20.aldar voru menn bjartsýnir á að fornleifafundir 

myndu sýna fram á sannfræði textanna en hún hefur vakið fleiri spurningar en

svör og enginn fornleifafundur orðið til að færa sönnur á að umræddur fjöldi 

manna hafi farið frá Egyptalandi.97

Meyers segir að í kringum 1980 hafi ekki verið efasemdir um brott-

förina, heldur umfang hennar.  Nú eru önnur viðhorf uppi og hún segist vera á 

                                                
94 GAJ, Tímaglósur Fimmbókaritsins, 23.01.2008
95 Óútgefin gögn frá GAJ, vor 2008, Byggt á s. 1-5 í bók W.D. Devers, Who Were the Early 
    Israelites...?      
96 GAJ, Tímaglósur Fimmbókaritsins, 25.01.2008
97 Meyers, Carol, Exodus bls. 3 og 6
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miðjunni, milli minimal og maximalista, telur að einhver kjarni Ísraelíta hafi 

verið í  Egyptalandi og það hafi verið Levítar.98 Tekur hún þá sennilega mið af 

því að Móse er sagður vera af ætt Leví. Þeir fræðimenn sem trúa á einhvern 

sannfræðilegan kjarna í Exodusfrásögninni eru sammála um að þar hefjist saga 

Ísraels, þjóðar Guðs.

Ættbálkar Ísrael

Ekki eru allir fræðimenn sáttir við þá biblíulegu kenningu að heil þjóð hafi 

komið út af einum manni, Jakob, eins og Ísraelsmenn eiga að vera segir Kugel. 

Hann hefur gefið út bók sem hann nefnir How to Read the Bible þar sem hann 

fléttar inn í söguna fornum útskýringum gyðinga og vitnar í fræðimenn síðan 

fyrir Krist og frá fyrstu öld eftir Krist. 

Kugel segir staðreyndina þá, að hinir tólf ættbálkar Ísraels hafi dreifst 

yfir stórt svæði landfræðilega. Þeir virðast yfirleitt ekki hafa sýnt mikla 

samheldni í gegnum söguna en samheldni þeirra hefur þó haft áhrif á félagslegt 

skipulag svæðisins. Burtséð frá þessu, þá sprettur vantrú fræðimanna fyrst og 

fremst af mannfræðirannsóknum í Afríku og annars staðar þar sem markmiðið 

var að rannsaka raunveruleg eða ímynduð ættfræðitengsl.99

Kugel segir að reynslan sýni að ættflokkar sem eru samliggjandi telji sig 

oft eiga sama ættföður. Menn horfi síðan á þennan sameiginlega ættföður sem 

sameiningartákn og böndin verði enn sterkari ef þessir ættflokkar telji sig einnig 

eiga sömu ættmóður. Slíkt sameiningartákn gæti ráðið úrslitum þegar velja þarf 

höfðingja eða við aðsteðjandi hættur eða átök.  Kugel sýnir á skýran hátt hvern-

                                                
98 GAJ, Tímaglósur Fimmbókaritsins, 30.01.2008
99 Kugel, J.L., How to read the Bible, A Guide to Scripture, Then and Now, bls. 157
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ig tignarröðin er mynduð, hver sé æðri hverjum og hann tekur dæmi úr fjöl-

skyldu Jakobs þar sem fjölskyldumynstrið er flókið. 

Í mörgum samfélögum er oft ætlast til að elsti sonurinn taki við, en 

Biblían hefur mörg dæmi um annað. Ísmael var eldri en Ísak, báðir voru frum-

burðir mæðra sinna en Sara var lögleg eiginkona Abrahams, sem setti Ísak 

framar Ísmael þó hann væri yngri.

Jakob átti samtals tólf syni en tvær löglegar eiginkonur Leu og Rakel 

sem setur börn þeirra fram fyrir börn hjákvenna hans. Hinir tólf ættflokkar eru 

kenndir við tíu þeirra, engir ættflokkar voru kenndir við Leví og Jósef en tveir 

synir Jósefs eru í staðinn höfuð þeirra og fylla þannig tölu hinna tólf ættbálka. 

Nútímafræðimenn telja sig sjá fylgni með ættfræði og landfræðilegri 

búsetu ættbálkanna. Þrír elstu synir Leu, þeir Rúben, Simeon og Júda fengu 

landsvæði í suðurhlutanum og niðurröðun þeirra þannig að þeirra landsvæði var 

samsíða. Leví, fjórða syninum var ekki úthlutað svæði. Fyrir norðan þá var hið 

mikla uppland Ísrael þar sem afkomendur Rakelar, Benjamíns, Efraíms og 

Manasse, bjuggu. Þar var líka ákveðin nánd á milli þeirra landfræðilega. 

Kugel varpar fram spurningunni hvort hafi komið á undan, landafræðin 

eða ættfræðin en segir að í hugum okkar komi landafræðin fyrst í hugann. 100

Tilhneigingin er sú að telja að ættbálkarnir sem síðar urðu að Ísraelsþjóðinni 

hafi upphaflega verið aðskildir og e.t.v. algerlega óskyldir hópar en þegar þeir 

sameinuðust þá hafi það gerst vegna sögusagna um sameiginlegan forföður og 

að aðskilnaður þeirra hafi verið útfærður með sögum um ólíkar mæður. 

Ættflokkar Rakelar og Leu voru hvor um sig flokkasamfélög og samein-

ing þeirra eins og sagan sannar gekk ekki upp hjá Davíð konungi á 10.öld f.Kr. 

Eftir tvær kynslóðir sauð upp úr og ríki hans klofnaði í Suðurríkið Júda og 

                                                
100 Kugel, J.L., How to read the Bible, A Guide to Scripture, Then and Now, bls. 158
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Norðurríkið Ísrael. Sú staðreynd að ættflokkarnir áttu ekki sömu ættmóður lýsti 

frá upphafi spennunni á milli þeirra. 

Með þessa niðurröðun í huga varðandi syni Jakobs, kemur ekki á óvart 

að ættflokkar sona hjákvennanna, þeirra Silpu og Bílu fengu landsvæði sem 

landfræðilega var á útjaðri konungdæmis Davíðs. Þeir voru því á jaðrinum á 

tvennan hátt frá upphafi, bæði landfræðilega og sem afkomendur Jakobs.101

Norðurríkið Ísrael hefur einnig verið auðkennt sem hús Jósefs til 

aðgreiningar frá húsi Júda.102 William Dever segir athyglisvert að nær þriðj-

ungur 1.Mós., kaflar 37-50 fjalli um eina einustu frásögn, þ.e. frásögnina af 

Jósef. Hann telur áberandi egypska drætti vera í sögunni en hún kunni samt sem 

áður að varðveita sögulegar minningar eða verið raunverulegt baksvið ákveð-

inna atburða í elstu sögu Ísraels.  

Þá segir Dever að á tímum konungdæmisins hafi hús Jósefs stundum 

verið notað um allan Ísrael.  Ætt Jósefs gegndi stóru hlutverki því saga hans var

saga Ísraels. Dever segir sunnlenskar arfsagnir (frá Júda) hafa mótað bók-

menntahefð hinna hebresku ritninga vegna sameiginlegrar sögu þeirra, en báðir 

hafa sagt sína sögu sem sögu Ísraels, (sögu þjóðar Guðs) og til þeirra megi 

e.t.v. rekja uppruna Exodus-og Sinaihefðanna. Hann segir að fornleifafræðin 

sýni að landnámsbyggðirnar frá járnöld I sem eru í fjallahéruðunum séu nær 

allar á svæðum sem Biblían eignar húsi Jósefs.103

                                                
101 Kugel, J.L., How to read the Bible, A Guide to Scripture, Then and Now, bls. 160
102 http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Israel  21.04.2008
103  Óútgefin gögn frá GAJ, vor 2008, Dever um Jósefssöguna (Genesis 37- 50) og 
    sannfræðilegan kjarna í Exodus-frásögninni.
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Merneptah steinninn

Merneptah steinninn varðveitir hina bestu heimild um hóp kallaðan Ísrael á 

upplandi Kanaanslands á 13.öld f.Kr. Steinninn, sem af sumum hefur einnig 

verið nefndur Ísraelssteinninn104 eða Sigursteinn Merneptah er úr svörtu graníti 

og var reistur af hinum forna egypska konungi Amenhotep III en síðar áletraður 

af Merneptah (1213-1203 f.Kr.). 105

Á steininn hafa verið skráðir hersigrar en síðustu tvær línur steinsins 

vísa til fyrri hernaðarátaka í Kanaanslandi þar sem Merneptah tjáir að hann hafi 

meðal annars sigrað Ashkelon, Gezer, Yanoam og Ísrael. Áletrunin segir:

,,Ísrael er lagt í eyði, sæði þess er þrotið.”106

Hafi Ramses II verið sá faraó sem þrælkaði Ísraelsmenn sem mest, má 

ætla að Merneptah hafi verið eftirmaður hans og sá faraó sem leyfði Ísraels-

mönnum að fara frá Egyptalandi og sá hinn sami og hóf síðan eftirför eftir 

þeim.107

Steinninn fannst árið 1892 og finnandinn Flinders Petrie sagði við það 

tækifæri ,,þessi steinn mun verða þekktari en allt annað sem ég hef fundið í 

heiminum.” Steinninn hefur hlotið mikla frægð fyrir að vera eina skráða og 

almennt viðurkennda fornegypska heimildin sem nefnir ,,Isrir” eða Ísrael og 

ennfremur er þetta talinn elsti vitnisburður um Ísrael sem þjóðfélagshóp. Af 

þeirri ástæðu hafa sumir viljað kalla steininn Ísraelssteininn sem er misvísandi 

því einungis ein lína fjallar beinlínis um Ísrael, en þar segir ,,Ísrael er 

gersigraður og niðjalaus.”108

                                                
104 Hayes, John H. and Maxwell Miller, J., Israelite and Judean History, bls. 248
105 http://en.wikipedia.org/wiki/Merneptah_stele  30.04.2008
106 Þýðingin er úr bók Magnúsar Magnússonar, Á söguslóðum Biblíunnar, bls. 64
107 Magnús Magnússon, Á söguslóðum Biblíunnar, bls. 63 
108 http://en.wikipedia.org/wiki/Merneptah_stele  30.04.2008
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Steinninn er hins vegar elsta heimildin um Ísrael utan Biblíunnar. Anderson

telur steininn sýna að Ísrael hafi verið til sem þjóð í eða nærri Palestínu á 

tímum Merneptah faraós.109 Hayes og Miller telja vafasamt að nota Merneptah 

steininn í því skyni að dagsetja brottförina frá Egyptalandi og frásögnina af 

Jósúa þó vissulega sé vísað í átök milli Ísraels og Egypta í texta hans. 110

Ísrael og umskurnin, sáttmáli við Guð

Sambandi Guðs við sinn útvalda lýð Ísrael er oft lýst sem hjónabandi í ritning-

unni. Lýsing á upphafi hjónabands manns og konu er oft þannig ,,hann tók sér 

konu”111 og konan virðist lítið hafa um ákvörðunina að segja. Á sama hátt valdi 

Guð lýð sinn - lýðurinn réði engu um útvalningu Guðs. Ekki svo að skilja að

nokkrum detti í hug að lýðurinn hefði hafnað útvalningunni og handleiðslu 

Guðs heldur er hér einungis bent á að það var Guð sem valdi ákveðið fólk í 

upphafi en ekki öfugt. 

Í fyrstu fylgdu útvalningunni engar kvaðir aðrar en umskurnin. Guð 

valdi Abraham, Abraham trúði fyrirheiti Guðs (1.Mós 15:6) og tákn sáttmálans á 

milli Guðs og Abrahams var umskurnin (1.Mós 17:10-14).112 Þar er ákvæði um að 

allt karlkyn skuli umskera frá kyni til kyns. 

                                                
109 Anderson, B.W., The Living World Of The Old Testament, bls. 130-131
110 Hayes, John H. and Maxwell Miller, J., Israelite and Judean History, bls. 152
111 Meyers, C., Exodus, bls. 196
112 -10- Þetta er minn sáttmáli, sem þér skuluð halda, milli mín og yðar og niðja þinna eftir þig: 
    Allt karlkyn meðal yðar skal umskera.-11- Yður skal umskera á holdi yfirhúðar yðar, og það 
    sé merki sáttmálans milli mín og yðar. -12- Átta daga gömul skal öll sveinbörn umskera með-
    al yðar, ættlið eftir ættlið, bæði þau, er heima eru fædd, og eins hin, sem keypt eru verði af 
    einhverjum útlendingi, er eigi er af þínum ættlegg. -13- Umskera skal bæði þann, sem fæddur   
    er í húsi þínu, og eins þann, sem þú hefir verði keyptan, og þannig sé minn sáttmáli í yðar 
    holdi sem ævinlegur sáttmáli. -14- En óumskorinn karlmaður, sá er ekki er umskorinn á holdi 
    yfirhúðar sinnar, hann skal upprættur verða úr þjóð sinni. Sáttmála minn hefir hann rofið.
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Umskurnin var sambandstákn sem merkti þjóð Guðs. Engar sögur fara samt 

sem áður af því hvort Móse hafi verið umskorinn. Hafi hann verið það hafa 

kynforeldrar hans líklega séð um það því Móse var samkvæmt sögunni 3ja 

mánaða er móðir hans fleytti honum út á ána. Ef umskurnin hefur einhverra 

hluta vegna ekki verið framkvæmd af foreldrum hans á áttunda degi samkvæmt 

hefðinni, er mögulegt að hann hafi verið umskorinn síðar því Meyers segir að 

til séu egypskar heimildir frá öðru árþúsundinu f.Kr. þar sem hópur fullorðinna 

manna var umskorinn.113

Umskurnin sem sambandstákn milli Guðs og hans lýðs hlýtur að hafa 

fylgt niðjum Abrahams. Ísmael var 13 ára (1.Mós 17:25) er hann var umskorinn

og á þeim aldri sem gleymir ekki hvers vegna athöfnin er gerð. Vegna brott-

rekstar hans síðar, er möguleiki á að hann hafi ekki látið umskera afkomendur

sína. Þannig gæti einnig verið með aðra afkomendur Abrahams, börn Ketúru. 

Mídíanítar114 eru taldir fjarskyldir ættingjar Móse115 og þeir virðast ekki 

hafa fylgt þessu umskurnarákvæði. Því á leiðinni til Egyptalands116 bjargar 

Sippóra Móse með því að umskera son þeirra. Ekki er hægt að ráða aldur 

barnsins út frá sögunni en sagan ber með sér að umskurnin hafi verið athöfn 

sem hefur átt að vera búið að framfylgja, fyrst hún hafði úrslitaáhrif þarna.

Umskurnin var tákn sáttmálans og ákvæðið var þannig að ,,sá er ekki er 

umskorinn á holdi yfirhúðar sinnar, hann skal upprættur verða úr þjóð sinni. 

Sáttmála minn hefir hann rofið.”( 1.Mós 17.14). Ákvæðið er skýrt og skorinort og 

                                                
113 Meyers, Carol., Exodus, bls. 64
114 Biblían 2007, 1.Mós 25:1-4 segir að Midían sé sonur Abrahams og Ketúru, bls. 29-30
115 Óútgefin gögn frá GAJ, vor 2008, Mideanítar 
116 2.Mós 4:19-20, 24-26, Drottinn sagði við Móse í Midíanslandi: Far þú og hverf aftur til 
    Egyptalands, því að þeir eru allir dauðir, sem leituðu eftir lífi þínu. -20- Þá tók Móse konu 
    sína og sonu, setti þau upp á asna og fór aftur til Egyptalands. Og Móse tók Guðs staf í hönd 
    sér. -24- Á leiðinni bar svo við í gistingarstað einum, að Drottinn réðst í móti honum og vildi    
    deyða hann. -25- Þá tók Sippóra hvassan stein og afsneið yfirhúð sonar síns og snerti fætur 
    hans og sagði: Þú ert sannlega minn blóðbrúðgumi! -26- Þá sleppti hann honum. En 
    blóðbrúðgumi sagði hún vegna umskurnarinnar. Biblíulykill 1981
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engar undantekningar leyfðar. Þegar Dínu dóttur Jakobs var nauðgað er tekið 

fram að það var útilokað að gefa hana óumskornum manni (1.Mós 34:14). 

Umskurnin var mikilvægt trúaratriði sem aðskildi lýð Guðs frá öðrum 

mönnum en það verður að skoðast sem mjög jákvætt að enginn var útilokaður 

vildi hann umskerast, eins og menn Hemors reyndar gerðu (2.Mós 34:24). 

Jakob, hans synir og fjölskyldur þeirra var sá lýður sem fór með allt sitt 

til Egyptalands. Þeir höfðu ekki einungis allar eigur sínar meðferðis heldur 

einnig hefðirnar. Því má ætla að 400 árum seinna hafi foreldrar Móse látið um-

skera hann og ábyrgðin á umskurn sonar Móse hafi því átt að vera hans. En 

Móse var ekki alinn upp samkvæmt trú ættfeðra hans heldur í hirð faraós.

Meyers varpar fram þeirri kenningu að Móse gæti hafa kynnst Guði sem 

Guði Midíaníta, ættbálks Sippóru.117 Það er alls ekki svo ólíklegt. Hví skyldu 

þeir ekki geta haft sama Guð og Hebrear ef þeir áttu sömu forfeður. Biblían 

segir ekki að Móse hafi þegar kynnst Guði áður en hann flúði til Mídíanlands. 

Sagan segir að í landi Mídían birtist Guð Móse, þar fær hann köllunina

til að leiða þjóð Guðs úr ánauð og ef þetta sama fjall þar sem Móse sá hinn 

brennandi runna er fjallið helga, þá hlýtur það að vera í landi Mídíaníta. En ekki 

er ætlunin að velta því fyrir sér hér, heldur því að Mídíanítar höfðu e.t.v. aðrar 

umskurnarhefðir ef þeir á annað borð umskáru sveinbörn sín. Sippóra vissi þó

að umskurn var nauðsynleg, fyrst hún umskar soninn, en Mídíanítar hafa e.t.v. 

álitið hana vera einhverskonar hjónabandssáttmála við Guð því Sippóra notar 

orðið blóðbrúðgumi.

Það er mögulegt að umskurn sem tákn hjónabandssáttmála hafi verið 

framkvæmd á kynþroskaaldri eða fyrir hjónaband hjá Mídíanítum. Hvernig sem 

má skilja það, þá brást Sippóra við árás Guðs með umskurn á syni hennar og 

Móse.

                                                
117 Meyers, Carol, Exodus, bls. 52
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Móse leiddi lýðinn út frá Egyptalandi, hann sótti lögmálið og boðorðin upp á 

fjallið helga og las lögin upp fyrir fólkið svo spurningin er: Hvað varð um 

þennan ákveðna sáttmála á milli Guðs og hans lýðs, hvers vegna var enginn

umskorinn í eyðimörkinni?

Í lögmálinu eru skýrt ákvæði um að óumskorinn maður megi ekki halda 

Drottni páska (2.Mós 12:48) en með Ísraelsmönnum fór ,,fjölmennur sundur-

leitur hópur fólks” út af Egyptalandi (2.Mós 12:38). Lögmálið kveður einnig á 

um að á áttunda degi skuli umskera sveinbörn (3.Mós 12:3) en það ákvæði var 

heldur ekki haldið í eyðimörkinni því enginn er umskorinn í 40 ár. Ástæðan er 

ekki gefin upp en hlýtur að hafa verið sú að endurnýja þurfti sáttmálann í nýju 

landi af endurnýjuðum lýð og það varð fyrsta verk Jósúa þegar lýðurinn var 

kominn inn í fyrirheitna landið að umskera alla karlmennina.

Jós 5:2-5, 7

Í það mund sagði Drottinn við Jósúa: Gjör þér steinhnífa og umsker 

Ísraelsmenn öðru sinni. (3) Jósúa gjörði sér þá steinhnífa og umskar 

Ísraelsmenn á Yfirhúðahæð. (4) En sú var orsök til þess, að Jósúa um-

skar þá, að allur lýðurinn, sem af Egyptalandi fór, karlmennirnir, allir 

vígir menn, höfðu dáið í eyðimörkinni á leiðinni, eftir að þeir voru farnir 

af Egyptalandi. (5) Allir þeir, er þaðan fóru, höfðu verið umskornir, en 

allir þeir, sem fæðst höfðu í eyðimörkinni á leiðinni eftir brottför þeirra 

af Egyptalandi, höfðu eigi verið umskornir.

(7) En hann hafði látið sonu þeirra koma í þeirra stað. Þá umskar Jósúa, 

því að þeir voru óumskornir, þar eð þeir höfðu eigi verið umskornir á 

leiðinni.118

                                                
118 Biblíulykill 1981, undirstrikun höfundar ritgerðar.
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Umskurnin var ótvíræður sáttmáli Guðs við sinn lýð, Ísrael. Biblían segir að 

allir vopnfærir menn119 sem fóru upphaflega frá Egyptalandi dóu á leiðinni (Jós 

5:6). Ekki er minnst á hve margar konur komust alla leið. Ný kynslóð var tekin 

við og umskurnin var því staðfesting fullorðinna manna að þeir viðurkenndu 

Guð sem hinn heilaga meðal þeirra. Þegar hér er komið er orðið Ísrael orðið 

hugtak fyrir útvalinn lýð Guðs.

Páskar Guðs – heilagir fyrir Ísrael

Í lok 5.Mósebókar eða 34:10 segir ,,Annar eins spámaður og Móse kom aldrei 

aftur fram í Ísrael.” Orðfærið í Ísrael vísar til landsvæðis, en merkir samt þjóð. 

Þarna var sögulegur punktur. Ísraelsmenn voru vissulega að fá afhent landið 

sem Guð hafði gefið þeim og þeir voru u.þ.b. að fara inn í, en á þessum tíma hét 

landið fyrirheitna Kanaanland.  Þeir eru lýður Guðs, þjóð með staðfestan sátt-

mála um að hlýði þeir lögum Guðs muni Guð vera með þeim og ekki yfirgefa 

þá (5.Mós 29). Eftir umskurnina héldu þeir Drottni páska á Jeríkóvöllum (Jós 5:8-

10). Flóttinn frá Egyptalandi og koman inn í fyrirheitna landið, þessir tveir 

atburðir eru rammaðir inn með páskahátíðinni. Í Glefsum um nokkra þýðinga-

mestu kafla Exodudritsins segir: 

,,Páskahátíðin er sá atburður í sögu Ísraels sem ber af öðrum hvað 

varðar dramatík og innihald; það er frelsun þjóðarinnar úr ánauðinni frá 

Egyptalandi. 12. kaflinn sem fjallar um atburðinn sjálfan er lykilkafli og 

                                                
119 Biblían 2007, vopnfærir menn voru 20 ára og eldri, 4.Mós 1:3 
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páskahátíðin sem er fyrst og fremst söguleg hátíð er haldin til að 

minnast og endurupplifa þennan atburð.”120

Ísrael – heilagur lýður Guðs

,,Allur Ísraelslýður er heilagur í þeirri merkingu að hann stendur Guði 

nærri og er eiginleg eign hans (t.d. 2.Mós 19:6). Sjálfur helgar Guð fólk 

sitt með sambandinu við það (2.Mós 31:13). 

Hugsunin er á mjög siðferðilegum nótum, þjóð Guðs á að fylgja boðum 

hans (3.Mós. 19) og trúaðir Ísraelítar voru smám saman kallaðir ,,hinir 

heilögu” eða ,,hans heilögu.”121

Jósúa fékk það hlutverk að taka við af Móse og hann fékk sömu fyrirmæli og 

Móse, drag skó af fótum þér, því staðurinn sem þú stendur á er heilagur (2.Mós 

3:5, Jós 5:15) er Jósúa mætti hershöfðingja Drottins áður en Guð gaf honum 

Jeríkó í hendur. Móse framkvæmdi tákn og undur sem leiðtogi og svo gerði

Jósúa einnig, báðir fara þurrum fótum með þjóð Guðs yfir vatnasvæði. Guð er 

ekki búinn að sleppa hendinni af lýð sínum. 

Nafnið Ísrael er hér orðið auðkenni og notað yfir þjóðina, menn eru 

kallaðir Ísraelsmenn og Guð nefndur Ísraels Guð. En Adam var ekki lengi í 

Paradís eins og orðtakið segir. Móse var rétt kominn með lýðinn yfir Rauða-

hafið122 er möglið byrjaði og eins var hjá Jósúa. Þrátt fyrir kraftaverkin að fara 

þurrum fótum yfir ána Jórdan og að múrar Jeríkó féllu við heróp, þá óhlýðn-

                                                
120 Óútgefin gögn frá GAJ, vor 2008, Glefsur um nokkra mikilvægustu kafla Exodus-ritsins
121 Óútgefin gögn frá GAJ, vor 2008, Heilagleikinn
122 Ný útg. Biblíunnar segir Sefhafið, en í mínum huga er Guð mikill og máttugur.
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aðist lýðurinn Guði er ,,þeir fóru sviksamlega með hið bannfærða” (Jós 7:1).

Guð hótar að yfirgefa þá ef þeir eyði því ekki (Jós 7:12b). 

Eins og Móse varpaði sér til jarðar og bað Drottinn að miskunna lýð 

sínum eftir sambandsrofið við gerð gullkálfsins (2.Mós 34:9)123 á sama hátt fékk 

Jósúa Guð ofanaf því að yfirgefa lýð sinn, gegn því að finna hinn seka og 

uppræta hann úr Ísrael, í merkingunni þjóð. Jósúa skrifaði lögmál Móse upp 

aftur og las fyrir lýðinn (Jós 8.32-35). Ísrael er þjóðin, lýður Guðs og sagan er að 

endurtaka sig með nýjum leiðtoga, Jósúa, sem var fylltur svo miklum krafti frá 

Guði, að hann gat sagt sól og tungli að standa kyrru og fékk sjálfan Drottin Guð 

Allsherjar til að berjast með sér, er Drottinn lét ,,stóra steina falla af himni” og

,,voru þeir fleiri er féllu fyrir haglsteinunum en þeir sem Ísraelsmenn drápu 

með sverðseggjum” (Jós 10:11). 

Innkoma Ísraels í Kanaanland var því ekki á hinum allra vinsamlegustu 

nótum, urðu Ísraelsmenn að slíkum ógnvöldum að ,,enginn þorði að mæla gegn 

þeim” (Jós 10:21) og landvinningar Jósúa voru miklir.

Jós 10:40 Þannig braut Jósúa undir sig landið allt: fjalllendið, suður-

landið, láglendið og hlíðarnar , og hann felldi alla konunga þeirra, svo 

að enginn komst undan, og bannfærði allt, sem lífsanda dró, eins og 

Drottinn, Ísraels Guð, hafði boðið honum.

Jós 11:16 Þannig lagði Jósúa undir sig allt þetta land: fjalllendið, allt 

suðurlandið, allt Gósenland, láglendið, sléttlendið, svo og Ísraelsfjöll og 

láglendið, sem að þeim liggur, 

Jós 11:19 Engin var sú borg, er friðsamlega gengi Ísraelsmönnum á 

vald, nema Hevítar, þeir er bjuggu í Gíbeon. Allt unnu þeir með hernaði.

                                                
123 2.Mós 34:9  Og hann sagði: Hafi ég, Drottinn, fundið náð í augum þínum, þá fari Drottinn 
    með oss, því að þetta er harðsvíraður lýður. En fyrirgef oss misgjörðir vorar og syndir, og 
    gjör oss að þinni eign. Biblíulykill 1981
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Jós 11:23 Jósúa vann allt landið, öldungis eins og Drottinn hafði boðið 

Móse, og Jósúa gaf það Ísraelsmönnum til eignar, hverri ættkvísl sinn 

hluta. Eftir það létti ófriði af landinu.124

Þó Jósúa hafi gersigrað 31 konung var enn land eftir sem ekki hafði verið unnið 

til eignar (Jós 12:24b, 13:1-5). Jósúa er orðinn gamall og aldurhniginn en hlutverki 

hans fyrir Drottinn er ekki lokið. Drottinn sagðist sjálfur vilja hrekja íbúa þessa 

svæðis úr vegi Ísraelsmanna og gaf Jósúa það hlutskipti að ,,kasta hlut um land-

ið og skipta því í erfðahluti með ættbálkunum níu og hálfum ættbálki Manasse

en hinn helmingur Manasse hafði þegar fengið hlut austan Jórdan” (Jós 13:6-

8).125

Landnámið – Norðurríkið Ísrael

Synir Jakobs voru Rúben, Símeon, Leví, Júda, Íssakar, Sebúlon, Dan, Gað, 

Naftalí, Asser, Jósef og Benjamín. Leví og Jósef fengu ekki landsvæði en synir 

Jósefs, Efraím og Manasse fylltu í tólf ættbálka töluna. Samkvæmt fyrirmælum 

Guðs átti Jósúa að varpa hlutkesti við skiptingu landsins. Hin nýju landsvæði 

voru nefnd eftir sonum Jakobs, Júda nefnt eftir Júda o.s.frv. 

Hið nýja land sem flaut í mjólk og hunangi er ekki nefnt Ísrael í 

Jósúabók, en tvisvar er orðið notað eins og um landsvæði væri að ræða (Jós 7:15; 

10:24)126 annars er Ísrael notað sem samheiti yfir þjóð Guðs. Í Dómarabókinni 

má segja að verði þáttaskil eftir dauða Jósúa og sigur þjóðarinnar Ísrael yfir 

                                                
124 Biblíulykill 1981
125 Biblíulykill 1981
126 Jós 7:15  En þann skal brenna í eldi, sem hið bannfærða finnst hjá, svo og allt, sem hann á, 
     því að hann hefir rofið sáttmála Drottins og framið óhæfuverk í Ísrael. 
    Jós 10:24  Og er þeir höfðu leitt konunga þessa út til Jósúa, þá kallaði Jósúa saman alla menn 
     í Ísrael… Biblíulykill 1981
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Móabítum, því þá fer nafnið Ísrael að standa oftar í þeirri merkingu að um 

landsvæði sé að ræða. Þar segir að Debóra var ein af fyrstu dómurunum í Ísrael

og varðandi dóttur Jefta segir: ,,varð það því siður í Ísrael að árlega fara dætur 

Ísraels að lofsyngja dóttur Jefta”(Dóm 11:39).127

Landið eða yfirráðasvæði þjóðarinnar hefur fengið nafnið Ísrael a.m.k. í 

hugum þeirra sem rita bækur  Biblíunnar. Nafnið Ísrael festi sig síðan betur í 

sessi með stjórnarfarsbreytingunum er ríkið varð konungdæmi. Fram til þess 

tíma (1050-1000 f.Kr.) hafði hver hinna tólf ættbálka haft sín eigin lög og stjórn

en þau sameinuðust undir einni konungsstjórn þegar Sál varð fyrsti konungur 

Ísraels (1.Sam 10:1).128 Ekki var Drottinn ánægður með vilja fólksins, að óska 

eftir konungi og taldi lýðinn hafa hafnað sér (1.Sam 8:7). Samt sem áður valdi 

hann sjálfur Sál, Benjamíníta af minnsta ættbálki Ísraels� (1.Sam 9:21) sem 

þarna er notað sem hugtak yfir fólk/lýð en ekki landsvæði.

Davíð konungur ríkti í Ísrael frá 990-968 f.Kr og Salómon eftir hans 

daga til 928 f.Kr.  Davíð jók við landsvæði konungdóms síns og gerði það að 

hernaðarlegu stórveldi. Guð leyfði Davíð ekki að byggja musteri129 en með 

tjaldbúðinni og flutningi arkarinnar til Jerúsalem braut hann blað í sögu Ísraels-

þjóðarinnar sem leit eftir þetta til borgarinnar sem helgs staðar því  ,,Drottinn 

hafði útvalið [hana] af öllum ættkvíslum Ísraels til þess að láta nafn sitt búa 

þar” (1.Kon 14:21). 

Ágreiningur á milli ættbálka Norðurríkisins og ættbálka Suðurríkisins 

varð þess valdandi að Davíð konungur var ekki talinn konungur yfir öllu Norð-

urríkinu í nokkur ár (2.Sam 5:1-5). Óvildin óx í tíð Salómons vegna aukinnar 

skattheimtu og þungrar vinnuskyldu. Þrátt fyrir innanríkis ófrið segir Biblían að 

í stjórnartíð sinni ríkti Salómon yfir ,,öllum ríkjum frá  fljótinu Efrat til lands 

                                                
127 Biblíulykill 1981, undirstrikun höfundar ritgerðar
128 Knight,G.W., The Layman´s Bible Handbook, bls.64
129 Biblían 2007, 1.Kron 17:1-15
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Filistea og landamæra Egyptalands” og var hann í friði við alla nágranna sína

(1.Kon 5:1-4). Eftir dauða Salómons konungs skiptist konungdæmið í tvennt, í 

Norðurríkið Ísrael og Suðurríkið Júda. Kom til átaka þegar sonur Salómons 

konungs, Rehabeam vildi ekki létta af þegnum sínum oki því sem Salómon 

hafði komið á, heldur sagðist ætla að þyngja það (1.Kon 12:16-24).

Norðurríkið Ísrael sem ættbálkar Benjamíns og synir Jósefs fengu 

upphaflega, var sigrað af Assýringum130 722 f.Kr. (2.Kon 17:5-6) og margir þaðan 

flúðu til Suðurríkisins Júda sem féll u.þ.b. 130 árum síðar er það var sigrað af 

Babýloníumönnum 586 f.Kr. (2.Kon 24:1-20). Eftir fall Norðurríkisins er nafnið 

Ísrael ekki notað oftar um landsvæði heldur eingöngu um hina útvöldu þjóð. 

Um það bil 50 árum eftir fall Suðurríkisins sigruðu Persar Babýlon og

fékk þá fyrsti hópur hinna herleiddu Ísraelíta að flytja aftur til Jerúsalem (Esra 

1:1-15). Um þetta leyti virtust Ísraelsmenn þ.e. þjóðin, hafa misst einkenni sitt131

en það markast af því að þeir samlöguðust Babýlóníumönnum með því að taka 

sér konur hjá þeim. Útlegðartíminn varð 70 ár í viðbót (2.Kron 36:20-21) en þá 

leiddi presturinn Esra annan hóp fólks heim til Jerúsalem til að endurnýja sátt-

mála sinn við Guð (Esra 7-8). En fyrst varð Ísrael í merkingunni þjóð að hreins-

ast af mægðum við útlendinga. Menn urðu að skilja útlendar konur sínar og 

börn eftir, því Guð vildi ekki að hinn heilagi kynstofn blandaðist öðrum þjóð-

um. Þjóðin sór eið að hlýða boði Guðs og sáttmálinn var þannig endurnýjaður. 

Guð greip inn í sögu Ísraels með vali konunga en jafnvel þeir áttu erfitt 

með að ganga á vegi hans. Þrátt fyrir útlegðina missti Ísrael, þjóð Guðs aldrei

alveg einkenni sitt því Guð vakti upp dómara, konunga og spámenn til að reyna 

að halda henni á vegi sínum. Ísrael var útvalin þjóð, Guð sagðist ekki hafa valið 

þá ,,fyrir þá sök að þeir væru fjölmennari en allar aðrar þjóðir, að Drottinn 

                                                
130 Biblían 2007, 2.Kon 17:6
131 http://www.eyeonisrael.com/israel-atlas.html   The Israelites   30.04.2008
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lagði ást á yður og kjöri yður, því að þér eruð allra þjóða minnstir” (5.Mós 7:7), 

þeir áttu að vera ljós fyrir aðrar þjóðir (Jes 42:6; 49:6).132 Ísrael brást hlutverki 

sínu en þeir voru samt sem áður ekki útilokaðir frá vernd Guðs fremur en Kain 

eftir afbrot sitt, heldur beitti Guð Ísrael refsingu í samræmi við afbrot þeirra. 

Reiði Guðs tendraðist upp við vantraust og óhlýðni Ísraels, í merkingunni þjóð, 

sem samt sem áður var heilagur lýður Guðs. 

,,Heilagleikinn er fyrst og fremst eiginleiki Guðs (Jes 6:3). Hann er 

nefndur hinn heilagi (Ok 9:10; Jes 40:25) og hinn heilagi í Ísrael (Sl 78:49 og 

víða í Jesaja). Heilagleikinn krefst virðingar, sem birtist í hinni biblíulegu 

trú í því að manni ber að lifa og breyta í samræmi við Guðs vilja. Þetta 

er kallað að helga nafn Guðs (Jes 29:23) sbr. helgist þitt nafn (Matt 6:9). 

Óhlýðni felur í sér vanhelgun á nafni Guðs.”133

Guð hafði í upphafi valið þjóð sína og valdi nafn hennar Ísrael. Trúin á hann 

átti að sameina þjóðina og umhyggja Guðs fyrir þjóð sinni réðist af hlýðni 

þeirra við hans lög og boð. En ÞJÓÐ er ekkert annað en samsafn ótal ólíkra 

einstaklinga og óhlýðni var sífellt vandamál. Upphaflegt fyrirheit var til Abra-

hams og síðar greip Guð oft inn í bæði með umbun og refsingu, en hélt fyrirheit 

sitt að yfirgefa hana ekki og ekki sleppti hann af þeim hendinni.

Svo virðist sem boð Guðs hafi ekki staðið Ísraelsmönnum einum til 

boða því Jakob t.d. bauð mönnum Hemors að blandast þeim og verða hluti af 

lýð Guðs með því að umskerast. Það sama er hins vegar ekki uppi á teningnum 

eftir útlegðina í Babýlon þegar menn urðu að skilja sína eigin afkomendur eftir 

ásamt móðurinni ef hún var útlend. Jafnvel þó ekkert hafi orðið af sameiningu 

Hemorsmanna við fjölskyldu Jakobs þá var 1) tilboðið sett fram 2) því var tekið
                                                
132 Óútgefin gögn frá GAJ. Vor 2008, Útvalningarhugtakið
133 Óútgefin gögn frá GAJ. Vor 2008, Heilagleikinn
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3) ekkert bendir til að Guð hafi verið andstæður þessari blöndun eða hafi 

skipulagt drápin á þeim og 4) þá tóku Jakob og synir hans allar konur og börn 

Hemors með sér og ekkert sem gefur annað til kynna en að þessi hópur hafi 

fylgt Jakobi og fjölskyldu hans til Egyptalands. 

Ekki er hægt að merkja að ,,kynin” komi nokkuð við sögu í þessum 

tveim tilvikum, þ.e. að það hafi skipt máli að það voru menn annars vegar en 

konur hins vegar, heldur er líklegra að trúarlíf og trúarvilji einstaklinganna hafi 

skipt öllu máli. Menn Hemors vildu taka nýjan Guð og gangast inn á sáttmála 

hans. Konur þeirra fylgdu þeim, en konurnar í Babýlon vildu e.t.v. halda í sína 

gömlu guði.

Spámenn Ísraels,  þjóðar Guðs

Eftir fall beggja ríkjanna virðist hugtakið Ísrael ekki notað yfir landsvæði 

heldur einungis yfir þjóð Guðs. Jesaja spámaður starfaði í Jerúsalem í Suður-

ríkinu Júda á fyrrihluta 8.aldar f.Kr. en 722 f.Kr. féll Norðurríkið fyrir 

Assýringum. Jesaja taldi að helsta ógn Suðurríkisins væri syndir, trúleysi og 

óhlýðni Júdeumanna fremur en ógnin af Assýringum134 og segir hann: 

,,Drottinn allsherjar sé yður heilagur… …helgidómur, ásteytingarsteinn og 

hrösunarhella fyrir bæði ríki Ísraels.”(Jes 8:13-14).135 Bæði norður-og suðurríkið

voru Ísrael fyrir honum, nafnið stóð fyrir þjóð Guðs. 

Kristnir menn lesa þjónsljóð Jesaja (53.kafla) gjarnan sem spádóm um 

píslir Krist136 og spádómsorð Jeremía um fyrirheit á nýjum sáttmála (Jer 31:31-

                                                
134 Biblían 2007, formáli að spádómsbók Jesaja, bls 841
135 Biblían 2007, undirstrikun höfundar ritgerðar.
136 Biblían 2007, formáli að spádómsbók Jesaja, bls 841
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34) sem ritaður verður á hjörtu fólksins,137 lesa þeir sem útvíkkun á hugtakinu 

Ísrael  og túlka það sem regnhlífarhugtak yfir á alla þá sem trúa á Krist.

Esekíel hlaut köllun sína rétt fyrir fall Jerúsalem og varð ,,vörður 

Ísraels” (Esk 3:17) þ.e. hann var ábyrgur fyrir trúarlífi safnaðarins í útlegðinni í 

Babýlon og átti að tala til Ísraelsmanna og bera misgjörð Ísraels húss, þ.e. 

þjóðar Guðs. Hann taldi eins og fyrri spámenn að guðleysi og afleiðingar þess 

væru höfuðsynd Ísraelsmanna, þ.e. þjóðarinnar í heild. Grundvöll sögu Ísraels, 

sem þjóðar sagði hann vera sáttmálann við Guð.138  

Esekíel færði hinum rislágu útlögum fyrirheit um að betri dagar væru í 

vændum því Guð myndi leiða Ísraelsmenn heim og sameina Júda og Ísrael í 

eina þjóð. Guð myndi safna  Ísraelsmönnum saman úr öllum áttum (Es 37:15-22)

og að hann myndi grundvalla alheimsríki sitt í gegnum afkomanda Davíðs (24v)

en Esekíel einn spámannanna talaði um mannssoninn í spámannstextum sínum.

Gyðingar höfðu sterka hóptilfinningu og hneigðust til að strika yfir 

persónulegar syndir. Stærsta framlag Esekíels til þeirra, var skilgreining hans á 

persónulegri ábyrgð einstaklingsins, að hver einstaklingur innan Ísrael verði að 

standa reikningsskil gerða sinna (18.kafli),139 skilaboð sem gilda enn í dag. Má 

segja að þar hafi verið byggð brú yfir í Nýja testamentið.

                                                
137 Biblían 2007, formáli að spádómsbók Jeremía, bls 949
138 Biblían 2007, formáli að spádómsbók Esekíels, bls 1054
139 Knight,G.W., The Layman´s Bible Handbook, bls 176
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Ísrael í Nýja testamentinu

Guðspjöllin

Guðspjöllin fjögur taka svipað á nafninu Ísrael eða orðmynd af því svo sem 

Ísraelsmenn eða Ísraelsþjóð og svo framv. Það vakti strax athygli að enginn í 

guðspjöllunum er sagður vera Hebrei eða Ísraelsmaður.140 Í þeim öllum er þó 

að finna vers þar sem bæði er hægt að skilja nafnið Ísrael sem land og þjóð. 

Matteusarguðspjall

Í Matteusarguðspjalli, opna vitringar Austurlanda umræðuna frammi fyrir 

Heródesi konungi, með spádómi um hirði lýðsins Ísraels141 sem skýrir sig sjálft. 

Lýðurinn er auðkenndur sem Ísrael en ekki landið. Foreldrar Jesú flúðu með 

hann nýfæddan til Egyptalands og fengu síðar boð frá Guði að snúa aftur til 

,,Ísraelslands” og er það í eina skiptið í guðspjöllunum sem beinlínis er vísað til 

Ísraels sem nafns landsins142 þó oft megi skilja textann sem svo að um nafn 

lands sé um að ræða eins og þegar Jesús segir við hundraðshöfðingjann: 

,,þvílíka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael” (8:10). 

                                                
140 Biblíulykill 1981
141 Matt 2:6  Þú Betlehem, í landi Júda, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júda. Því að höfðingi 
    mun frá þér koma, sem verður hirðir lýðs míns, Ísraels. Biblíulykill 1981
142 Matt 2:20-21 Biblíulykill 1981
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Jesús segir lærisveinunum að þeir muni ekki ná að fara til allra borga Ísraels

áður en Mannssonurinn kemur aftur (10:23) en þeir eigi að leita hinna týndu 

sauði af Ísraelsætt (10:6; 15:24), orðfæri sem gæti bæði átt við land og þjóð en 

gæti einnig verið síðari tíma málnotkun manna. Merkingin gæti því jöfnum 

höndum verið nafnið á landinu og þjóðinni og þá hinni útvöldu þjóð sem í Nýja 

testamentinu eru kallaðir gyðingar. 

Markúsarguðspjall

Nafnið Ísrael kemur tvisvar fyrir í Markúsarguðspjalli. Í fyrra sinnið stendur

það fyrir hinn útvalda lýð Guðs (12:29) en í seinna skiptið á það að virka sem 

hæðnisvottur þeirra sem ganga hjá Kristi krossfestum. Sakargift hans var skráð: 

Konungur gyðinga en þeir sem hæða hann nota yfirlýsinguna ,,Konungur 

Ísraels” (15:32) orðalag sem gæti bæði vísað til lands en gæti einnig í trúar-

legum skilningi verið notað sem hugtak um hinn heilaga lýð, því almennt var 

trúarhópurinn skilgreindur sem gyðingar. 

Lúkasarguðspjall

Lúkasarguðspjall kynnir fyrirrennara Jesú Krists, Jóhannes skírara og segir að 

hann hafi dvalist í óbyggðum þar til hann ,,skyldi koma fram fyrir Ísrael” sem 

táknar þarna gyðingaþjóðina (1:80).143 Simeon hinn réttláti fær að sjá Jesú sem 

hann segir vera ,,ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar lýð þínum 

Ísrael” (2:32) og segir hann ennfremur ,,þessi sveinn er settur til falls og til 

viðreisnar mörgum í Ísrael ” (2:34).144 Merking nafnsins gæti bæði verið land 

og þjóð. 

                                                
143 Biblían 2007
144 Biblían 2007
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Jóhannesarguðspjall

Í Nýja testamentinu öllu kemur orðið ,,Ísraelíti” tvisvar fyrir og annað skiptið 

er í Jóhannesarguðspjalli.145 Orð Jesú, að Nataníel sé ,,sannur Ísraelíti” fær 

mann til að íhuga hvort það merki að vera sanntrúaður eða hreintrúaður því 

Jesús segir að það séu engin svik í honum. Þetta vakti forvitni á að kanna 

notkun þessa orð í Gamla testamentinu og kom í ljós að orðið kemur þar 

einungis einu sinni fyrir samkvæmt íslenska biblíulyklinum.146 Ástæða þess hve 

orðið Ísraelíti kemur sjaldan fyrir er ekki sú að orðið komi ekki oftar fyrir í 

frummálinu, heldur virðist val þýðenda ráða einhverju, því orðið sem stendur

bakvið Ísraelíta í frummálinu er t.d. þýtt sem Ísraelsmaður í ísl. Biblíunni (Róm 

9:4; 11:1).147    Nafnið Ísrael kemur hins vegar fjórum sinnum fyrir í Jóhannes-

arguðspjalli og í þrem tilfellum er hægt að skilja merkingu orðsins bæði sem

land og þjóð þó það virðist meiri landfræðimerking tengd nafninu í 3:10.

Jóh 1:31  Sjálfur þekkti ég hann ekki. En til þess kom ég og skíri með 

vatni, að hann opinberist Ísrael. 

Jóh 1:49  Þá segir Natanael: Rabbí, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur 

Ísraels. 

Jóh 3:10  Jesús svaraði honum: Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki 

þetta? 

                                                
145 Jóh 1:47  Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann: Hér er sannur Ísraelíti, sem 
      engin svik eru í,… Ísraelíti kemur einnig fyrir í 2.Kor 11:22, Eru þeir Hebrear? Ég líka. 
      Eru þeir Ísraelítar? Ég líka. Eru þeir Abrahams niðjar? Ég líka.   Biblíulykill 1981
146 Dóm 7:14  Þá svaraði hinn: Þetta er ekkert annað en sverð Ísraelítans Gídeons Jóassonar. 
     Guð hefir gefið Midían og allar herbúðirnar í hendur hans.  Biblíulykill 1981
147The New Strongs Exhaustive Concordance of the Bible, Hebrew and Aramic Dictionary, 
     Bls 440 
     Róm 9:4  Ísraelsmenn. Þeir fengu sonarréttinn, dýrðina, sáttmálana, löggjöfina, helgihaldið 
     og fyrirheitin.
    Róm 11:1 Ég spyr nú: Hefur Guð útskúfað lýð sínum? Fjarri fer því. Sjálfur er ég Ísraels-
     maður, af kyni Abrahams, ættkvísl Benjamíns. Biblíulykill 1981
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Jóh 12:13  Þeir tóku þá pálmagreinar, fóru út á móti honum og hróp-

uðu: Hósanna! Blessaður sé sá, sem kemur, í nafni Drottins, konungur 

Ísraels! 148

Í engu guðspjallanna kemur auðkennið að vera Hebrei eða hebreskur fyrir en í 

Jóhannesarguðspjalli einu, er þrisvar vísað í hvað orð merkja á hebreskri tungu, 

einu sinni er vísað í að ákveðinn texti sé einnig ritaður á hebresku og einu sinni 

er töluð hebreska.149

Postulasagan

Í Postulasögunni 1:6 er Jesús spurður af lærisveinum sínum: ,,Herra, ætlar þú á 

þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael?”150 Greinilegt er að í hugum 

lærisveinanna táknar Ísrael þjóð Guðs, hina útvöldu þjóð eins og annars staðar í 

Postulasögunni en nafnið Ísrael kemur alls 20 sinnum fyrir. Ekki er samt víst 

hvort hugtakið Ísrael í spurningu lærisveinanna innifeli aðra en gyðinga þó það 

sé hugsunin hjá Páli postula í bréfum hans en ferðir Páls og trúboð fléttast inn í 

síðari hluta Postulasögunnar.

Þar sem kaflar Postulasögunnar eru 28 og birtingar nafnsins Ísrael

aðeins 20, var forvitnilegt að skoða mynstur birtingarinnar. Í köflum 6, 8, 11, 12, 

14-20 og 22-27 kemur nafnið Ísrael ekki fyrir. Þetta kom verulega á óvart, ekki 

síður því í seinni hluta Postulasögunnar er Lúkas talinn hafa verið með Páli

postula og vegna orða Páls telja kristnir sig vera hinn nýja Ísrael (Gal.3:29). 

Svokallaðar við-setningar eru taldar marka þáttaskilin.
                                                
148 Biblíulykill 1981, undirstrikun höfundar ritgerðar
149 Jóh. 5:2; 19:13; 19:17; 19:20; 20:16... í Mark. 14:36 kemur orðið ,,Abba” fyrir en guðspjall-
      ið útskýrir ekki að það sé hebreska.
150 Biblíulykill 1981
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,,Hinir svokallaðir 1.pers.ft.kaflar Postulasögunnar, 16,10-17; 20,5-8,13-

15; 21,1-18 og 27,1-28,16; gæða nokkrar ferðasögur undir lok ritsins 

sérstökum sannleiksblæ. Upphaflega virðast þær hafa verið samstæður 

sagnabálkur en ekki er ljóst hverjir það eru sem leynast á bak við orðið 

„við” ”.151

Í þessum ofangreindu 1. persónuköflum kemur nafnið Ísrael eða orðmynd af 

nafninu Ísrael, aldrei fyrir, enda eru þetta ferða-eða leiðarlýsingar. Í seinni hluta 

Postulasögunnar eða frá og með 14. kafla kemur orð eða orðmynd af nafninu 

Ísrael einungis tvisvar fyrir. Fyrra skiptið er þegar Páll er tekinn höndum og 

Ísraelsmenn sem eiga þá væntanlega að vera hinir ,,sanntrúuðu gyðingar” eru 

hvattir til að rísa gegn Páli (Post 21:28) en í seinna skiptið er það þegar Páll sem 

er í einskonar stofufangelsi í Róm, hefur stefnt til sín helstu mönnum gyðinga 

og segir: ,,vegna vonar Ísraels ber ég þessa hlekki” (Post 28:20).152

Páll postuli og Ísrael

Í Biblíunni, fast á hæla Postulasögunnar koma bréf Páls postula 13 að tölu.

Rómverjabréfið, 1. og 2. Korintubréf, Galatabréfið, Efesusbréfið, Filippíbréfið, 

Kólossubréfið, 1. og 2. Þessaloníkubréf, hirðisbréfin svokölluðu, 1. og 2. Tímó-

teusarbréf og Títusarbréf og síðast er bréfið til Fílemons. Þar að auki er Páli 

eignað Hebreabréfið en höfundur af því er ekki nefndur.

Í bókinni Átökin um textann segir í neðanmálsútskýringum að fræði-

menn séu flestir sammála um að Páll hafi skrifað sjö þessara bréfa þ.e.

Rómverjabréfið, 1. og 2. Korintubréf, Galatabréfið, Filippíbréfið, 1. Þessalon-

                                                
151 Clarence E.Glad, vor 2008, glærur, Ritskýring Nt. Samstofnaguðspjöll Lúkasarguðspjall og  
      Postulasagna
152 Biblían 2007
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íkubréf og Fílemonsbréfið. Telja þeir að hin bréfin séu samin af fylgjendum 

Páls og beri mismikil einkenni hans ósviknu bréfa.153  

Í Rómverjabréfinu setur Páll fram kenningu sína ,,réttlætingu af trúnni 

einni saman og án verka” á móti kenningu gyðinga um ,,réttlætingu af trúfesti 

við lögmál Guðs”154 og í því bréfi notar hann oftast hugtökin Ísrael og Ísraels-

menn (11x)155 og í öllum tilfellum merkir hugtakið þjóð Guðs. Páll vill útvíkka 

hugtakið Ísrael og láta það innifela alla þá sem vilja taka við orði Guðs því 

hann  segir: ,,Forherðing er komin yfir nokkurn hluta af Ísrael og varir þangað 

til heiðingjarnir eru allir komnir inn” (Róm 11:25).156

Í 1. Korintubréfi, Galatabréfinu, Efesusbréfinu og Filippíbréfinu, er 

notað hugtakið Ísrael, Ísraelsþjóð/menn eða kyn Ísraels, aðeins einu sinni í 

hverju bréfi157 en tvisvar í 2. Korintubréfi158 auk þess sem Páll segist þar vera 

,Ísraelíti�.159

Í Kólossubréfinu, 1. og 2. Þessalóníkubréfunum, í hirðisbréfunum þrem

og bréfinu til Fílemons eða í alls sjö bréfum kemur hvorki nafnið Ísrael eða 

orðmynd af því fyrir. Í Hebreabréfinu (bréfið sem er nafnlaust er eignað Páli) 

kemur Ísrael þrisvar fyrir, bæði í tengslum við nýjan sáttmála við ,,hús Ísraels”

og ,,Ísraelsmenn” en í öll skiptin er það í merkingunni þjóð. 

Sé notkun nafnsins ,,Ísraels eða orðmynd af því” athugað með tilliti til 

þess hvort bréfin séu eignuð Páli eða fylgjendum hans samkvæmt ofangreindri 

skiptingu í bókinni Átökin við textann, kemur í ljós að í þeim sex bréfum sem 

eru eignuð fylgjendum Páls kemur orðið Ísraelsmenn, einu sinni fyrir og er það 

                                                
153 Clarence E. Glad, Átökin við textann, bls. 18
154 Biblían 2007, formáli að Rómverjabréfinu, bls. 187
155 Róm 9:4, 6, 27, 31;   10:19, 21;    11:1-2, 7, 25-26;
156 Biblíulykill 1981
157 1.Kor 10:18;  Gal 6:16; Efe 2:12;  Fil 3:5
158 2.Kor 3:7 og 3:13,  Biblíulykill 1981
159 2.Kor 11:22, Biblíulykill 1981
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í Efesusbréfinu.160 Tvö bréf, eignuð Páli sjálfum innihalda hvorki nafnið Ísrael 

eða orðmynd af því, en það er 1. Þessaloníkubréf og bréfið til Fílemons.

Það er Páll postuli samt sem áður, sem gefur okkur upplýsingar um 

hvernig hugtakið Ísrael sem fyrst var nafn Jakobs, yfirfærðist á útvalda þjóð 

Guðs og færðist með dauða Jesú Krists yfir á þá sem vilja fylgja honum. Alltaf 

talar Páll um ,,gyðinga og Grikki” sem andstæður trúaðra og heiðinna en 

einmitt vegna orða Páls í Galatabréfinu 3:29, þar sem Páll segir alla þá sem 

tilheyra Kristi vera samerfingja að fyrirheiti Abrahams, hafa kristnir menn oft 

nefnt sig ,,hinn nýja Ísrael.”161

Hugtakið Ísrael sem Páll virðist nota mest í síðasta bréfinu sínu þ.e. 

bréfinu til Rómverja, virðist hafa vaknað til nýs lífs hjá honum og orðið að

regnhlífarhugtaki yfir hinn heilaga lýð Guðs. Það hefur orðið að hugtaki, sem í 

huga kristins manns innifelur alla þá sem trúa á Krist.

Í gegnum allt Nýja testamentið eru menn auðkenndir eftir ætt eða 

uppruna s.s. gyðingar, farísear, Samverjar, saddúkear eða auðkenndir við fæð-

ingarstað sinn. Það hefur greinilega verið mjög mikilvægt að nefna uppruna 

manna eða auðkenna menn eftir uppruna, hefur e.t.v. átt að auka sannleiksgildi 

frásagnarinnar. Í Postulasögunni einni rita, greinir Lúkas frá ólíkum uppruna 95

manna, en þeir eru frá 32 löndum, 54 borgum og níu eyjum í Eyjahafinu.162

Ísrael hefur verið mikilvægt hugtak fyrir gyðinga í merkingunni útvalin

þjóð. Jesús segir Nataníel vera sannan ,,Ísraelíta.” Í ísl. Biblíunni er þýðingar-

munur á eins og áður hefur komið fram, því sama gríska orðið stendur bakvið 

Ísraelíta og Ísraelsmenn en merkingarmunurinn er á ákveðinn hátt ýktur í huga 

lesandans því Nataníel er sagður sannur.  

                                                
160 Efe 2:12  Sú var tíðin, er þér voruð án Krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraelsmanna. Þér 
      stóðuð fyrir utan sáttmálana og fyrirheit Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. 
      Biblíulykill 1981 
161 Biblían 2007, Orðaskýringar, bls. 21-22
162 Knight, G.W., The Layman´s Bible Handbook, bls. 268
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Orðið Ísraelsmenn virðist hins vegar vera notað þegar lesa þarf yfir lýðnum og 

er notað í áminningartóni eða þegar gyðingar andmæla Páli sbr. Post 3:12;  

21:28;  Róm 9:4;  2.Kor 3:13.

Önnur rit í Nýja testamentinu

Þau bréf í Nýja testamentinu sem enn eru óupptalin, eru bréf postulanna, 

Jakobsbréfið, 1. og 2. Pétursbréf, 1-3 Jóhannesarbréf og Júdasarbréfið. Í þessum 

bréfum finnst hvorki nafnið Ísrael eða orðmynd af því sem er út af fyrir sig 

athyglisvert. Aftur á móti kemur orðmynd af Ísrael þrisvar fyrir í spádómsbók 

Jóhannesar, Opinberunarbókinni. Þar er talað um Ísraelsmenn og kynkvíslir eða

ættkvíslir Ísraelssona.163

                                                
163 Op 2:14;  7:4;   21:12,  Biblíulykill 1981       
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Ísrael nútímans

Ólík sýn gyðinga og kristinna á ,,Ísrael”

Kessler og Wenborn segja í A Dictionary og Jewish-Christian Relations að 

Ísrael valdi oft misklíð samskiptum gyðinga og kristinna.  Vilja þeir meina að 

rótina sé að finna við fall musterisins um 70 e.Kr. að bæði kristnir og gyðingar 

hafi talið fall þess afleiðingu heilagrar refsingar. 

Hefðbundin túlkun kristinna taldi skort á trú á Krist vera ástæðu falls 

musterisins, á meðan að gyðingar túlkuðu það sem nærveru Guðs (shekinah), 

töldu það vera jákvæða afleiðingu þeirrar fullvissu að þeir útbreiddu 

kenningarnar. Hefðbundin kristin túlkun er að kristnir hafi tekið við sem fólk 

Guðs, þ.e. Ísrael og sú kenning óx eftir því sem aldirnar liðu. Nú á tímum verða 

kristnir að sætta sig við að vera minnihlutahópur í landinu Ísrael og í öllum 

samskiptum kristinna við gyðinga og múslima eru menn fremur skilgreindir 

eftir þjóðerni en trú.164

Hvað varðar gyðingalegar vonir um frelsun, þá jukust messíasar vonir 

um endurlausn við það að vera í dreifingunni, sem leiddu af sér sjálfskipaða 

frelsara eins og Bar Kokhba og Shabbetai Zvi. Fyrirheitna landið varð tákn alls 

óréttlætis sem gyðingar höfðu þurft að þola.  

Zíonismi er angi af gyðingdómi þar sem gyðingar tóku ráðin sér í 

hendur og hættu að bíða eftir guðdómlegum lausnum á vandræðum sínum. 

Raunar var væntumþykja gyðinga við landið Ísrael umdeild og olli háværum 

                                                
164 Kessler E., and Wenborn N., A Dictionary og Jewish-Christian Relations, bls. 217
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deilum um hvort zionismi væri viðeigandi meðal gyðinga.165 Landið Ísrael

hefur í gegnum aldirnar dregið að sér kristna pílagríma og gerir enn.  Fyrir 

gyðinga gildir enn sáttmáli Guðs í 2. Mós 6:2-8

(2) Guð talaði við Móse og sagði við hann: Ég er Drottinn!

(3) Ég birtist Abraham, Ísak og Jakob sem Almáttugur Guð, en undir 

nafninu Drottinn hefi ég eigi opinberast þeim.

(4) Ég gjörði og við þá sáttmála, að gefa þeim Kanaanland, dvalarland 

þeirra, er þeir dvöldust í sem útlendingar.

(5) Ég hefi og heyrt kveinstafi Ísraelsmanna, sem Egyptar hafa að 

þrælum gjört, og ég hefi minnst sáttmála míns.

(6) Seg því Ísraelsmönnum: Ég er Drottinn. Ég vil leysa yður undan 

ánauð Egypta og hrífa yður úr þrældómi þeirra og frelsa yður með 

útréttum armlegg og miklum refsidómum.

(7) Ég vil útvelja yður til að vera mitt fólk, og ég vil vera yðar Guð, og 

þér skuluð reyna, að ég er Drottinn, Guð yðar, sem leysi yður undan 

ánauð Egypta.

(8) Og ég vil leiða yður inn í það land, sem ég sór að gefa Abraham, 

Ísak og Jakob, og ég vil gefa yður það til eignar. Ég er Drottinn. 166

Á grundvelli þessa sáttmála telja Gyðingar að þeir hafi eignarrétt á landinu 

Ísrael í dag og að þeir séu enn hin eina sanna útvalda þjóð Guðs.

                                                
165 Kessler E., and Wenborn N., A Dictionary og Jewish-Christian Relations, bls. 218
166 Biblíulykill 1981
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Stofnun Ísraelsríkis 1948

Í öllum sínum hrakningum gegnum aldirnar gleymdu gyðingar ekki Ha´aretz, -

landinu og glötuðu aldrei voninni að vinna það aftur. Kynslóð eftir kynslóð 

heilsaði páskum, minningarhátíð burtfararinnar úr Egyptalandi, með sama 

ávarpi: Að ári í Jerúsalem.167

Í bók sinni The Living World of the Old Testament setur höfundurinn 

Bernhard W. Anderson ekki fram túlkun á því hvað nafnið Ísrael gæti merkt en 

setur aftur á móti fram þessa skilgreiningu á Ísrael fyrr og nú. 

Í dag er Ísrael nafn voldugs ríkis í Miðausturlöndum, ríkis sem er aðili 

að Sameinuðu þjóðunum. En í Gamla testamentinu, samt sem áður, eins 

og við munum sjá skýrar er við lesum áfram, getur skilgreiningin á 

Ísrael ekki verið heimfærð sem sjálfstæð þjóð. Hugtakið – sem skil-

greinir sáttmálaþjóðina áður en hún skipti yfir í konungdæmi – nær yfir 

meira, og við síðari athugun nær það fram fyrir pólitíska og 

kynþáttabundna málaflokka. Í slíkum víðari skilningi talaði Páll postuli

um kristna samfélagið í grundvallaratriðum sem náskylt og auðvitað 

sem hluta af Ísrael, þjóð Guðs (Gal.3:7, 9, 14, 29; skoðið sérstaklega 

Rómv.9-11). 168

                                                
167 Ólafur Ólafsson, Lönd og lýðir, Vestur-Asía og Norður-Afríka, bls. 199
168 Anderson B.W., The Living World of the Old Testament, bls. 6
      ,,Definition: “Israel” ,,Today “Israel” is the name of a powerful state in  the Middle East, 
      one of the members of the United Nations. In the Old Testament, however, as we shall see 
      more clearly as we go along, Israel cannot be reduced to nationhood. The term - once 
      applied to a covenant people before they made the transition to a monarchic state - is more 
      inclusive and, in the last analysis, transcends political, racial categories. In this larger, more 
      inclusive sense, the apostle Paul spoke of the Christian community as being essentially 
      related to, and indeed, part of Israel, the people of God (Gal.3:7, 9, 14, 29; see especially 
      Romans 9-11).””  
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Ef hugtakið Ísrael er yfirgripsmeira hugtak yfir þjóðina en aðeins í merkingunni 

sjálfstæður lýður en er þó sjaldnast í merkingunni landsvæði, því oft var þjóðin 

hertekin og landlaus, er hugsanlegt að túlka hugtakið Ísrael sem andlegt sam-

band við Guð. Það samband - þ.e. andlegt samband við Guð - nær út yfir öll 

landamæri og það samband hefði Páll postuli sagt vera skylt með kristnum og 

gyðingum og það samband hefði Páll sagt að gerði kristna að hluta af Ísrael.   

Í Íslands-og mannkynssögu NB II er eftirfarandi skilgreining á land-

svæði því sem í dag er nefnt Ísrael:

,,Ísraelsríki er staðsett fyrir botni Miðjarðarhafs, en frá fornu fari hét 

þetta land Palestína og í Biblíunni kallað Landið helga. Þegar gyðinga-

hatur magnaðist í Evrópu á síðari hluta 19. aldar og þjóðernishyggja 

festi dýpri rætur, kom upp sú hugmynd meðal gyðinga að stofna eigið 

ríki.”169

Fannst gyðingum eðlilegast að setjast að í því landi sem Guð hafði gefið for-

feðrum þeirra170 en sá galli var á gjöf Njarðar að þar höfðu Palestínuarabar búið 

öldum saman. Gyðingar tóku að kaupa land og sífellt fleiri Palestínuarabar 

hröktust í burt og var af þeim sökum mikil ólga í landinu. Sameinuðuþjóðirnar 

reyndu að ganga í málið 1947 og samþykktu seint á því ári skiptingu landsins í 

tvö ríki: Ísrael og Palestínu. 14. maí árið eftir lýstu gyðingar yfir stofnun Ísra-

elsríkis sem Arabar hafa aldrei viðurkennt.171 Flestir íbúanna eru gyðingar en 

stór minnihlutahópur íslamskra, kristinna og drúsa-araba býr einnig í land-

inu.172 1949 var undirritaður samningur milli landsins Ísraels og nágrannaþjóða 

                                                
169 Íslands og mannkynssaga NB II, bls. 280, skáletrun höfundar ritgerðar
170 Þessi stefna var nefnd Síonismi
171 Íslands og mannkynssaga NB II, bls. 280
172 http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dsrael      4.maí 2008
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ríkisins varðandi landamæralínur sem áttu að vera tímabundinn/til bráðabirgða  

og myndu verða endanlega ákveðnar innan fárra ára.  Þessar landamæradeilur 

eru enn við lýði.173

Í Préd 3.8 segir að elska hefir sinn tíma og að hata hefir sinn tíma, 

ófriður hefir sinn tíma, og friður hefir sinn tíma174 og verður ekki annað séð en 

að mikill tími fari í einmitt þetta hjá gyðingum. Raunin hefur því orðið sú að

ríkið er alls ekki það friðarríki sem gyðingar hafa vafalaust ætlað sér að stofna. 

Ísraelsríki í dag, er í flestra augum orðið tákn ófriðar og átaka.

Á þessu ári fagnaði Ísrael nútímans því að 60 ár eru liðin frá stofnun 

ríkisins. Af því tilefni birtist grein í Morgunblaðinu hinn 11. maí 2008 undir 

fyrirsögninni: ,,Ég á ekkert annað land.”175  Í greininni er vitnað í Jewish 

Cronicle frá 1896, sem fjallaði um nýútkomna bók austurríska blaðamannsins

Theodors Herzl. Í henni viðrar hann þá ,,hugmynd að gyðingar um allan heim 

fengju ,,þjóðarheimili” í Palestínu” eins og það er orðað.

Ríkið Ísrael var stofnað og íbúar þess eru kallaðir Ísraelar. Það segir í 

greininni að æ fleiri fordæmi Ísraela fyrir að beita granna sína ofbeldi og að 

sumir þeirra sjálfra séu farnir að efast að ríki þeirra eigi sér framtíð. Sættir 

virðast ekki ætla að takast, grannþjóðirnar samþykkja ekki tilvist ríkisins og 

sumir telja að Ísraelar verði að ,,læra að lifa með þessu hatri.” 

Þeir Arabar sem bjuggu þarna fyrir, eru um fimmtungur allra Ísraela og 

búa þeir við misrétti af hendi gyðinga. Breski blaðamaðurinn Jonathan Freed-

land segir að þótt Ísraelar segist vilja frið ,,bendi margt til þess að þeir séu ekki 

lengur reiðubúnir að fórna miklu til að koma honum á.” 176

                                                
173 http://www.eyeonisrael.com/israel-atlas.html   Israel 1949-1967   30.04.2008
174 Biblíulykill 1981
175 Morgunblaðið 11.maí 2008, bls. 18
176 Morgunblaðið 11.maí 2008, bls. 18-19
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Vinir Ísraels í Reykjavík

Félagið ZION Vinir Ísraels, er félag starfrækt í Reykjavík. Heimasíða félagsins 

gefur ekki upp stofndag þess né fjölda félaga. Stefna og markmið félagsins eru 

fengin úr Jes 62.6-7 og útleggjast þannig á heimasíðu félagsins: ,,Vinir Ísraels 

eru sem varðmenn við múra Jerúsalem sem þegja, hvorki um daga né nætur... 

uns hann reisir Jerúsalem og gjörir hana vegsamlega á jörðinni.” 177

Heimasíða félagsins gefur eftirfarnar upplýsingar um félagið. 

Félagsmenn eru einstaklingar sem trúa á boðskap Biblíunnar og fyrirheit hennar 

fyrir alla tíma og þeir líta á stofnun Ísraelsríkis 1948 sem hluta af uppfyllingu 

fyrirheita sem gefin hafa verið í Biblíunni. Þeir trúa á mátt bænarinnar og hvetja 

alla til að biðja fyrir þessu landi og þjóð. 

Félagið styrkir á allan hátt þá sem vilja hjálpa gyðingum að verja land 

sitt og sjálfstæði og það stendur gegn hvers kyns misrétti og vill stuðla að og 

hafa áhrif á að sem flestir geti heimsótt Landið helga og tekið þátt í hátíðum 

þeim sem eru tengdar Biblíunni og eru þar taldar upp þrjár hátíðir, páskar, 

hvítasunnuhátíðin og laufskálahátíðin. Að síðustu segir: Að vera vinur Ísraels, 

þýðir ekki að vera óvinur annarra... 178

Við lestur markmiða þeirra stefnuskrár og greina má sjá að Vinir Ísraels

líta á stofnun Ísraelsríkis 1948 sem hluta af uppfyllingu fyrirheita sem gefin 

hafa verið í Biblíunni. Ekki er hægt að skilja vefsíðu þeirra á annan veg en að í 

þeirra augum eru gyðingar enn hin útvalda þjóð Guðs og núverandi Jerúsalem 

er borgin heilaga og e.t.v. vilja þeir endurvekja laufskálahátíðina, fyrst þeir 

nefna áhuga á að taka þátt í þeirri hátíð. Fyrir Vini Ísraels er Ísrael Landið 

helga og gyðingaþjóðin er hin útvalda þjóð Guðs.

                                                
177 http://www.zion.is/felagid.htm    26.04.2008 
178 http://www.zion.is/felagid.htm    26.04.2008 
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Ferðasögur íslenskra guðfræðinga og annarra til Landsins helga

Þeir sem leggja leið sína til Ísraels, fara í langflestum tilfellum í trúarlegum til-

gangi og bera með sér þær væntingar að sjá það umhverfi og upplifa hinn forna 

tíma þegar Meistarinn gekk á jörðu.  Þónokkrar ferðasögur hafa verið gefnar út,

bæði erlendar þýddar og íslenskar. 

Ferðasögurnar eru fróðlegar um menningu og samskipti þeirra þjóðar-

brota sem lifa á svæðinu og vitna um hvernig tíminn hefur staðnað en þó ekki.  

Sögurnar gefa lesandanum góða sýn á hvaða augum höfundarnir líta samskipti 

og átök milli Araba og gyðinga en aðfara-eða inngangsorð höfundanna gefa 

besta sýn yfir væntingar þeirra sjálfra og tilgang ferðarinnar.  Rannsóknarefni 

þessarar ritgerðar er um hvað nafnið Ísrael stendur fyrir í Biblíunni og í hugum 

manna í dag og verður því reynt að takmarka umfjöllunina við það. 

Inngangsorð bókarinnar Í fylgd með Jesú segir: að þeir sem komið hafa 

á söguslóðir Nýja testamentisins í Ísrael,… kannist við þá hrifningu sem grípur 

hugann, er þeir líta staðina, þar sem atburðirnir gerðust í raun og veru. 

Frásögn Biblíunnar verður ljóslifandi. Orð Nýja testamentisins koma til okkar í 

nýju ljósi.179

Í bók Ásmundar Guðmundssonar og Magnúsar Jónssonar Jórsalaför 

ferðaminningar frá Landinu helga segja höfundar í formála að ferðin 1939 til 

Landsins helga hafi verið hættuför, enda var síðari heimstyrjöldin yfirvofandi. 

Þó þeir beri oft saman gyðinga og Araba þá er það landið sjálft Landið helga

sem er ástæða fyrir ferð þeirra.  Á fjölmörgum stöðum í ferðasögu þeirra má sjá 

að þeir bera mikla virðingu fyrir gyðingum en takmarkaða fyrir Aröbum eins og 

sjá má á eftirfarandi lýsingu:

                                                
179 Alexander David, Í fylgd með Jesú, bls. 5
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,,Höfðinn, sem Acre stendur á, myndast af lágum hálsum, sem ganga 

hér niður að ströndinni og takmarka Haífaflóann að norðan. En hálsarnir 

enda brátt, og tekur þá við slétta norður með sjónum. Þar eru Arabaþorp 

á víð og dreif, eins og leirr frá fornöld, en innan um þau eru Gyðinga-

þorp, hvít og ný, eins og komið væri til Evrópu nú á dögum. Allsstaðar 

er þessi mikli munur. Það er ekki mikill vandi að sjá hér um slóðir, hvar 

Arabar búa og hvar Gyðingar”180

Það ríki sem í dag er kallað Ísrael hafði enn ekki verið stofnað en í hugum 

þeirra er landið, Landið helga og koma væntingar þeirra félaga berlega í ljós í 

fyrsta kafla er Magnús lýsir ferðinni frá Egyptalandi yfir Sínaíeyðimörkina til 

Palestínu. ,,Hún [lestin] er ekkert glæsileg”(s.12) en um leið og lestin fer yfir 

landamæri Palestínu og Egyptalands er lýsingin á þessa leið: ,,Þarna rann 

blessuð lestin með okkur inn í Landið helga. Hvílíkt augnablik! Mér fannst allt 

breyta um svip.” (s.13)

Öll skilningarvit guðfræðinganna spenntust upp við að vera á helgum 

slóðum og hughrifin tóku yfirhöndina. Magnús Jónsson segir á göngu við 

Tabgha: ,,Hér lifnar sagan af þúsund ára dvala. Sögurnar koma út úr biblíu-

sögunum beint til mín. Hérna störfuðu postularnir.”(s.251) Í gegnum ferða-

lýsingar sínar kalla þeir félagar landið ýmist Landið helga eða Gyðingaland

eins og Ásmundur nefnir það í kafla sínum Norður til Nasaret (s.176) og

Ásmundur notar nafnið Ísraelsríki yfir landið til forna (s.173).

Við lestur bókarinnar Landið helga – ferðaþættir frá 1951 eftir Jóhann 

Briem sem ferðaðist til Ísraels 1951, kemur vel fram að það er landið sjálft 

Ísrael sem vekur upp lotningu í huga hans því hann segir eins og aðrir ferða-

                                                
180 Ásmundur Guðmundsson og Magnús Jónsson, Jórsalaför, ferðaminningar frá Landinu 
     helga, bls. 288
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langar í upphafi ferðasögu sinnar, ,,nú fara biblíusögurnar að rifjast upp.”181 Og 

eftir því sem Jóhann nálgaðist Jerúsalem jókst eftirvæntingin og hann skrifar:

,,nálægð hinnar heilögu borgar liggur í loftinu.”(s.18)  Jóhann kýs fremur eins 

og aðrir ferðasöguritarar að kalla landið Landið helga en Ísrael eins og titill 

bókarinnar ber með sér og lýsir það þeim heilagleika sem landið sjálft hefur í 

huga hans. Vegna trúarinnar magnast tilfinningin innra með ferðamanninum 

því hann þekkir söguna, sagan lifnar við og hún er helg í hjarta hans. 

Allar ferðir hafa ákveðinn tilgang og einhver einn staður hefur meira 

vægi í huga manns en annar. Jerúsalem var ,,aðal áfangastaðurinn” hjá Sigurði 

Einarsyni í bókinni För um fornar helgislóðir, því hann segir: ,,Þegar við erum 

búin að dvelja í Jerúsalem, erum við í raun og veru lögð af stað heim.”182  

Hver ferðamaður sem heimsækir Ísrael ber ekki aðeins með sér ákveðn-

ar væntingar til staðarins heldur hefur einnig ákveðnar skoðanir á því ófriðar-

ástandi sem hefur ríkt á svæðinu undanfarna áratugi, en þeim skoðunum getur 

vera á staðnum umturnað eins raunin varð hjá Sigurði.  En hann segir: 

En það var annað, sem ég öðlaðist í ferðinni, sem ekki var stofnað til af 

minni hálfu: Kynnin af Ísrael og virðingin fyrir þessu litla menningar-

ríki, sem umkringt er fjandsamlegum þjóðum á alla vegu. Ég hafði, ef 

satt skal segja, mjög takmarkaða samúð með Ísrael, þegar ég lagði í 

þessa för. Að henni lokinni átti þetta ríki dýpstu samúð mína. Mér er 

engin launung á því, að ég fylltist aðdáun á því menningarstarfi, sem 

verið er að vinna í Ísrael, og ég hef ekki hirt um að leyna henni í köfl-

unum hér á undan. Ísrael er útvörður vestræns lýðræðis og menningar í 

nálægari Austurlöndum. Það er yfirlýstur vilji Arabaríkjanna að afmá 

                                                
181 Jóhann Briem, Landið helga –ferðaþættir frá 1951, bls. 13
182 Sigurður Einarsson, För um fornar helgislóðir, bls. 65
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þetta ríki og varpa Gyðingum í sjóinn. Vera má, að það takist. En það 

verða engin gleðitíðindi á Vesturlöndum, ef þeir atburðir skyldu gerast 

einhvern dag. (s.203)

Í þessari yfirlýsingu Sigurðar merkir nafnið Ísrael bæði landið og þjóðina sem 

býr þar. Hann talar um ,,hið litla menningarríki” í merkingunni land en síðar 

segir hann að hann hafi haft  ,,mjög takmarkaða samúð með Ísrael” í merking-

unni þjóð. 

Sr.Rögnvaldur Finnbogason skipti einnig um skoðun varðandi ástand 

mála í Landinu helga. Hann sendi frá sér bók sína Jerúsalem, Borg hinna 

talandi steina 1990.  Neðantil á bókarkápu stendur, Dagbókarbrot frá Landinu 

helga. Í formálsorðum sínum segir Rögnvaldur að: ,,hann hafi verið einlægur 

aðdáandi Ísraelsmanna” (s.5) en síðan segir hann að: ,,með árunum hafi hann 

orðið þess fullviss að stofnun  Ísraelsríkis 1948 hafi verið örlagarík mistök af 

hálfu þeirra er áttu þar hlut að máli, mistök sem grundvölluð hafi verið á 

samviskubiti Evrópumanna og fullkomnu þekkingarleysi á málum og menningu 

araba í Palestínu.” (s.6)

Í formála bókar sinnar skilgreinir Rögnvaldur hvað nafnið Ísrael merkir: 

,,En til að forðast hugtakabrengl og óþarfa misskilning er best að taka það 

strax fram, að Palestína er það land sem sumir kalla nú Ísrael.  Palestína er 

nafn landsins en Ísrael er heiti á því umdeilda ríki sem fer með völd.”183  

Ef nafn landsvæðisins er ekki Ísrael í huga Rögnvaldar heldur þeirra 

sem fara með völd, þá hlýtur Ísrael að vera í hans huga þjóðin sjálf því það er 

fólkið/þjóðin sem fer með völd.  

Í Lönd og lýðir, segir að þegar gyðingar stofnuðu hið sjálfstæða ríki í 

Palestínu 1948, að þá hafi verið lýst yfir ,,að ,,Ísrael” væri sameiginlegt heiti 

                                                
183 Rögnvaldur Finnbogason, Jerúsalem – talandi steinar, bls. 9
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lands og þjóðar.” Þar segir ennfremur: ,,Ísrael er þjóð, sem býr ein sér og telur 

sig eigi meðal hinna þjóðanna (4.Mós.23).” 184

Eftirfarandi inngangsorð úr bókinni Í fótspor Meistarans ramma ein-

staklega vel inn þann ásetning og tilgang þeirra ferðamanna sem fara til 

Landsins helga.

,,Þessi bók er ferðasaga. Hún fjallar um ævintýri manns, sem fór til 

Landsins helga til að sjá með eigin augum þá staði sem snerta ævi Jesú 

Krists, og leita sér vitneskju um þann nýjan fróðleik, sem fræðimenn á 

sviði mannkynssögu og fornminjarannsókna hafa grafið upp um 

sögusvið guðspjallanna.”185

Ferðasögur þær sem gluggað var í, báru nafn með réttu, þær voru ferðalýsingar, 

sögur af heimsókn til helgs staðar. Lýsingar á ferðalaginu sjálfu, staðháttum og 

mannlífi sem höfundar fléttuðu umsvifalaust í biblíubúning innan um þá

helgidóma sem þeir skoðuðu því, menn vildu sjá með eigin augum hina helgu 

staði. Hughrifin í hjörtum ferðamannanna skapast af helgi staðarins. 

Ferðasögur guðfræðinganna hafa verið í miklum metum hjá Dr. Gunn-

laugi A. Jónssyni sem sjálfur hefur ferðast til Ísraels og kvaðst hann greina 

ákveðna þróun við lestur þeirra.  

Í ferðasögum íslensku guðfræðinganna má greina þróun. Þegar 

Ásmundur Guðmundsson og Magnús Jónsson fara 1939 er samúðin 

mjög með gyðingum.  Tæpum áratug eftir stofnun Ísraelsríkis er

                                                
184 Ólafur Ólafsson, Lönd og lýðir, Vestur-Asía og Norður-Afríka, bls. 195
     4.Mós 23:9 ,,Af fjallstindinum sé ég hann, og af hæðunum lít ég hann. Hann er þjóðflokkur, 
       sem býr einn sér og telur sig eigi meðal hinna þjóðanna”.  Biblíulykill 1981.
185 Morton H.V., In steps of the Master, (Í fótspor Meistarans), bls. 5
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Sigurður Einarsson fullur aðdáunar á hinu nýstofnaða ríki og sama er 

upp á teningnum er Rögnvaldur Finnbogason fer til Ísraels 1962, þó 

hann skipti síðan um skoðun en bók hans er pólitískust af ferðasögum

íslensku guðfræðinganna.186

Þó ekki hafi átt sér nein fræðileg úttekt á þróunina í afstöðu 

Íslendinga til Ísraelsríkis nútímans þá er margt sem bendir til að samúð 

sem Íslendingar höfðu með hinu nýstofnaða ríki og raunar baráttu 

gyðinga fyrir stofnun þess (Sbr. MJ og ÁG) þá hafi sú samúð, aðdáunin 

og stuðningurinn vikið fyrir samúð með málstað Palestínumanna og 

baráttu þeirra eins og glögglega kemur fram í riti Rögnvalds 

Finnbogasonar.187

Saga þjóðarinnar, staðarins, landsins eða ríkisins Ísraels er helg í hugum 

trúaðra manna og höfundar bókanna drukku í sig áhrif þeirra, hvaða skoðun 

sem menn höfðu fyrir á átökum þeim sem ríkir á staðnum. Höfundar ferða-

sagnanna fóru til Landsins helga og þeir nota þetta biblíulega heiti ,,Landið 

helga” í stað þess að nota Ísrael. Þeir fóru í þeim eina tilgangi að sjá með eigin 

augum og upplifa hinn forna tíma og í hugum flestra var það landið þ.e. hinn 

helgi staður fremur en þjóð Guðs Ísrael sem þeir tengja nafnið Ísrael við. 

                                                
186 Munnleg heimild frá kennara, GAJ, 1.9.2008
187 Munnleg heimild frá kennara, GAJ, 1.9.2008
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lokaorð

Verkefni þetta var hið skemmtilegasta og margar niðurstöður sem komu á 

óvart. Rannsóknarefnið var að kanna notkun orðsins/nafnsins Ísrael og orð-

myndar af því s.s. Ísraelsmenn, -þjóð, -ætt, -hús, án þess að fara út í að segja 

sögu Ísraels frá upphafi til enda. Það var hins vegar vitað frá upphafi að 

útilokað er að ætla skýra notkun orðsins/nafnsins án þess að koma á einhvern 

hátt inn á sögu Ísraels en vandinn var að láta ekki leiðast lengra frá markmiðinu 

en svo að dæmin væru til útskýringar hugtakinu og til að sýna notkunina. 

Þar sem rannsóknin varðaði notkun orðsins/nafnsins Ísrael innan

Biblíunnar og vegna þess að af nægu að taka, var vandasamt verk að takmarka 

sig. Biblían er saga Ísraelsþjóðarinnar og trúarrit gyðinga og kristinna. Hún er 

ritasafn með ákveðinn boðskap þar sem Guð og þjóð hans er í aðalhlutverki.

Ekki vil ég leyna trú minni á Guð og að ég telji hann máttugan til allra 

þeirra verka sem honum eru eignuð í ritningunni en viðurkenni um leið að hann 

hefur ekki gefið okkur að skilja allt sem þar stendur. Sannfræðina er sífellt deilt 

um og er lauslega farið inn á hana en hún hefur ekki úrslitaáhrif á verkefnið 

sjálft.  Vitað er, að mikið ef ekki nær allt efni Mósebóka voru munnlegar 

geymdir í einhver árhundruð og að á svo löngum tíma hafa frásagnirnar óhjá-

kvæmilega tekið breytingum. Eitt breyttist þó aldrei – það er Guð, Guð er Guð 

Hebrea, Guð Ísraelsmanna, Guð óhlýðins lýðs.  

Nafnið Ísrael kemur fyrst fyrir í 1.Mós. 32.28 en var leitað aftur fyrir 

þann atburð í leit að upphafinu. Samkvæmt tímalínu Biblíunnar voru ættfeður-

nir Abraham, Ísak og Jakob rótin sem spratt upp af fræinu sem var sáð með 
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Nóa, manninum sem Guð útvaldi og gerði fyrsta sáttmálann við. Guð tók tíma í 

að velja og rækta upp þá þjóð sem hann segir svo oft í ritningunni að sé sinn 

lýður - sín þjóð og sú þjóð var upphaflega auðkennd sem Hebrear.  

Það kom virkilega á óvart hversu sjaldan menn voru sagðir vera Hebrear 

og spurning hvernig þetta auðkenni hafi komið til. Yfirleitt koma auðkenni eða 

viðurnefni frá einhverjum öðrum en manni sjálfum (s.7). 

Nahum M. Sarna segir útbreidda þá skoðun meðal fræðimanna að orðið 

Hebrei komi af orðinu eber og merki sá sem kemur handan árinnar (Efrat). 

Orðabók Strong segir menn deila um upprunann en orðið gæti komið frá 

Eberite, niðjar Ebers en Sem sonur Nóa er sagður ættfaðir þeirra og að í 

heimildum frá nágrannaþjóðum sé þeim lýst sem fjölbreyttum hópi hirðingja, 

flökkufólki. Kenning þessi er útbreidd en umdeild sem gerir ráð fyrir skyld-

leikatengslum Hebrei-´ibri við ´Apiru-Habiru, auðkenni sem kemur oft fyrir í 

egypskum heimildum og virðist eiga við landlausan hóp fólks, einhverskonar 

landverkamenn. Biblían segir orðið upphaflega vera notað um hirðingja-

ættkvíslir en síðar um afkomendur ættfeðranna. 

Ástæða þess að orðið Hebrei kemur svo sjaldan fyrir í Biblíunni, kann 

að orsakast af því að það hafi verið svo sjálfsagt, augljóst og eðlilegt að menn 

vissu hverjir þeir væru að það hafi þótt óþarfi að taka það fram. Af ætt-

feðrunum þrem var einungis Abraham sagður Hebrei en hvorki Ísak eða Jakob.

Jakobi var gefið nýtt nafn af ókunnum manni sem hann glímdi við 

næturlangt. Flestir telja að Jakob hafi þarna glímt við Guð, þó það komi hvergi 

beint fram. Hefur blessunin sem Jakob hlaut og orð mannsins, að hann hafi 

glímt við ,,Guð og menn” vafalaust þau áhrif og Rice bendir á að Biblían 

innifeli dæmi þar sem englar eru sagðir vera menn og er hann ekki í nokkrum 

vafa um að veran hafi verið himnesk. Sagan segir þó að Jakob hafi einungis 

glímt við einn einstakling. Guð og menn innifelur meira en tvo einstaklinga því 
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menn er í fleirtölu. Fyrstu íslensku bíblíuþýðingarnar hafa orðið í eintölu, segja 

Jakob hafa glímt við Guð og ,,mann” en þær erlendar þýðingar sem litið var í 

og þýðingar úr The Torah halda sig við fleirtöluna.

Kenningar fræðimanna varðandi andstæðing Jakobs voru skoðaðar, en 

sumir telja hann illan anda þ.e. myrkraafl, anda árinnar, Esaú samkvæmt annarri 

og eldri heimild, undirvitund Jakobs sjálfs eða að þessi einstaklingur, mótherji 

Jakobs hafi e.t.v. verið hann sjálfur, að Jakob hafi þurft að takast á við sjálfan 

sig og Guð áður en hann mætti Esaú bróður sínum. Jakobsglíman, þessi hnappi 

texti hefur heillað ritskýrendur Biblíunnar í gegnum aldirnar sem sést á öllum 

þeim túlkunum sem hafa verið settar fram.

Segir Kristinn Ólason markmið frásagnarinnar vera að sjá eðli guð-

dómsins í nýju framandi ljósi því textinn knýi lesandann til að sjá Guð jafnvel í 

því sem honum stendur ógn af og þá sé nauðsynlegt að sleppa ekki takinu, fyrr 

en blessun sé tryggð eins og dæmi Jakobs snúist um, því glíman snerti kjarna 

mannlegrar tilveru og að sá sem mætir Guði á sama hátt og Jakob beri merki 

þess upp frá því (s.21).

Ísrael er Jakobs nýja nafn eftir glímuna og það nafn færist smátt og 

smátt yfir á þjóð Guðs. Menn eru ekki sammála um merkingu þess en Orða-

bók Strong segir það geta þýtt ,,hann mun ríkja sem Guð” eða ,,niðjar”, The 

Layman´s Bible handbook segir merkinguna vera ,,prince of God” og á vef-

svæðinu wikipedia er merkingin ,,sá sem glímdi við Guð.” 

Kugel telur nafnið merkja Guð verndar (s.22) en bókstafleg þýðing gæti 

verið Guð stjórnar (s.27). Harper´s Bible Dictionary, (s.26) segir nafnið Ísrael

bera fremur einkenni eiginnafns en ættbálks eða þjóðar og Gibson (s.19) er á 

sama máli, telur að merkingin sé ,,Guð sem glímir fyrir fólk sitt” fremur en 

,,hann [Jakob] glímdi við Guð” og Kristinn Ólason skrifar í Glímunni, að sam-

kvæmt málfræðireglum hljóti merkingin að vera Guð berst (s.22). 
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Turner segir marga túlka breytingu nafnsins sem umbreytingu á persónu 

Jakobs, en hann telur merkinguna liggja í því sem liggur í framtíð Jakobs 

fremur en fortíð (s.23). 

Bennett setti fram áhugaverða kenningu um að nafnið, telur það tákna

skuldbindingu eða sáttmála við ,,ish Rahel” þ.e. menn (niðja) Rakelar (s.24).

Wansbrough segir nafnið fremur tengt sarah el ,,glímu við Guð”(s.22) og telur 

nafnbreytinguna vera áherslu á breytta stöðu Jakobs. The Torah segir 

upphaflega merkingu nafnsins Ísrael geta hafa verið yashar-el ,,sá sem Guð 

réttir við” eða hið gagnstæða ya-akov-el ,,sá sem Guð lætur haltra” (s.23) og er 

þá hugsunin að enginn gangi samur frá því að mæta Guði.

Í bók sinni The Living World of the Old Testament fer Bernhard W 

Anderson ekki út í túlkun á því hvað nafnið merki en setur þess í stað fram skil-

greiningu á hugtakinu (s.63).  Hann segir hugtakið Ísrael í Gamla testamentinu 

vera yfirgripsmeira en svo að það merki einungis sjálfstæða þjóð og síðari 

athugun sýni að hugtakið nái út yfir pólitíska og kynþáttabundna málaflokka.  

Þar sem Páll postuli taldi kristna samfélagið í grundvallaratriðum vera náskylt 

og hluta af Ísrael er hugsanlegt að hugtakið Ísrael merki í víðari skilningi, 

andlegt samband við Guð.

Við athugun á víxlnotkun nafnanna Jakob og Ísrael var athugað hvort 

notkunin tengdist heimildakenningu Wellhausen. Ekki fundust merki þess að 

nöfnin einskorðuðust við sérstaka heimild, þó virtust P og E-heimildirnar nota 

Jakobs-nafnið nær eingöngu en J-heimildin virðist nota bæði nöfnin jafnt (s.27). 

Harper´s Bible Dictionary, segir að vegna þessa tveggja nafna sem forföður

Ísraelíta er eignað, vilji sumir fræðimenn halda því fram að að baki nafnanna 

séu í raun tvær persónur. 

Guð gerði upphaflega sáttmála við Abraham en þjóðin fær nafn Jakobs, 

Ísrael. Hin útvalda kynslóð var ættleggur hans, sá ættleggur sem fyrst flúði frá 



Ísrael
01.88.00 BA-ritgerð Hver er sagan og merkingin á bakvið nafnið í Biblíunni 77
Dr. Gunnlaugur A Jónsson og hver er merkingin í hugum manna í dag? Bryndís Svavarsdóttir

Laban og fór síðan til Egyptaland þegar harðnaði í ári og rúmum 400 árum síðar 

er bjargað út af Egyptalandi af Móse. Í fyrstu versum 2. Mósebókar líða 400 ár 

og í þeim versum færist nafn Jakobs, Ísrael fyrst yfir á syni hans, þá yfir á 

niðjana sem að síðustu er orðnir að heilli þjóð. 

Það er athyglisvert að bæði Ísraelsmenn og faraó aðgreina þjóðina frá 

Egyptum. Þeir kalla þjóðina Ísraelsþjóðina en ekki Hebrea.  Aðgreiningin vísar 

til þess að á 400 árum hefur þjóðin ekki blandast Egyptum nema að litlu leyti og 

það sem meira er - þjóðin aðgreinir sig sjálf og lítur enn á sig sem útlendinga. 

Var það vegna orða Guðs ... ,,niðjar þínir munu lifa sem útlendingar” eða var 

það vegna þess að þeir voru þjakaðir af kvaðavinnu og sáu ekki fram á nema 

eina lausn, að fara burt og eignast sitt eigið land. Ánauðin hefur haldið við 

viljanum að fara við fyrsta tækifæri. Fólk sem hefur það gott hefur enga ástæðu 

til að færa sig. Fjölskylda af þeirri stærðargráðu sem fjölskylda Jakobs var, 

eitthvað um 70 manns sem líður vel þar sem hún er vegna þess að fjölskyldan 

hefur það gott, hefði horfið á þeim 400 árum sem liðu ef hún hefði blandast við 

innfædda. Einangrun hópsins í Gósenlandi og ánauðin var þess vegna eins og 

maður segir, nauðsynlegur hluti af áætlun Guðs. 

Fræðimenn eru sammála um að við brottförina frá Egyptalandi hófst 

Saga Ísraels sem þjóðar Guðs og hefur frásögnin haft gífurleg áhrif í sögu gyð-

inga og kristinna. Frelsunarstefið telja margir mikilvægasta stefið í Gamla 

testamentinu. Það stef endurómar um allt ritið og fannst lítill Exodus í Genesis, 

nokkurs konar generalprufa þar sem þessi brottför var á undan hinni eiginlegu. 

Sannfræðina, hvort svo stór hópur sem sagt er að hafi verið á ferðinni, 

liggur hér á milli hluta, en ef frásögnin öll er mýta hverju getum við þá trúað... 

því margir líta á brottförina frá Egyptalandi og landnámið í Kanaan sem 

grundvöll hins biblíulega vitnisburðar (s.34).
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Trúarhátíðir svo sem páskar og fl. tengjast brottförinni en bæði brottförin og 

eyðimerkurgangan sem tók 40 ár voru innrömmuð með páskahátíðinni.  Hátíð 

sem bæði gyðingar og kristnir halda enn í dag, þó þeir geri það ekki af sömu 

ástæðu. Bæði fyrir brottförina og eftir að hafa komist inn í fyrirheitna landið,

Kanaanland, voru haldnir páskar Drottins. Þjóð Guðs, Ísrael hafði verið leidd á 

áfangastað og þakkaði Guði.  

Samkvæmt okkar nútíma hugsun voru þeir sem fóru frá Egyptalandi 

allir Egyptar, fæddir í Egyptalandi, en nafnið Ísrael táknar ekki landsvæði á 

þessum tímapunkti, það hefur trúarlega merkingu, merkingu sem helst í gegn-

um alla ritninguna. Ísrael er oftast í merkingunni lýður Guðs, þjóð Guðs. 

Eftir að Jósúa hefur tekið við hinum óhlýðna lýð og þeir numið land í 

Kanaanlandi var gerður nýr sáttmáli við Guð, þegar allt karlkynið var um-

skorið. Umskurnin hafði verið sáttmáli sem átti að halda ,,frá kyni til kyns” allt 

frá Abraham en engin skýring fannst innan Biblíunnar hvers vegna umskurninni

hafði ekki verið haldið við á meðan lýðurinn var í eyðimörkinni. 

Kugel gaf skemmtilega sýn á landnámið, með því að sýna fram á skipt-

ingu ættflokkanna á landsvæði, eftir mæðrum þeirra. Hvor ættflokkur um sig, 

þ.e. afkomendur Rakelar í Norðurríkinu og Leu í Suðurríkinu voru flokkasam-

félög og héldu saman. Í fyrstu hafði hver sína stjórn en svo sameinuðust þeir 

undir einni konungsstjórn. Eftir dauða Salómons skiptist ríkið í Norðurríkið 

Ísrael og Suðurríkið Júda. Þá hófst tímaskeið þar sem Ísrael fékk merkingu

landsvæðis í Biblíunni. Bæði ríkin féllu síðan og var útlegðartíminn erfiður 

fyrir þjóðina. Í huga Jesaja spámanns voru ættflokkarnir í báðum ríkjunum

þjóð Guðs, Ísrael. 

Elsta heimildin sem vitnar um hóp sem er kallaður Ísraelítar er varðveitt 

á Merneptah steininum sem fannst í Egyptalandi á 19.öld. Steinninn er frá 

13.öld f.Kr. og segir frá hersigrum á upplandi Kanaanlands og síðustu línurnar 
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segja ,,Ísrael er gersigraður og niðjalaus” er þetta talinn elsti vitnisburður um 

Ísrael sem þjóðfélagshóp. 

Eftir að bæði ríkin féllu var nafnið Ísrael notað yfir þjóðina, hinn 

útvalda lýð en í einstaka tilfellum er hægt að túlka það sem nafn á landsvæði.

Þó þjóðin væri í útlegð missti hún samt sem áður ekki alveg einkenni 

sitt, hún haltraði til beggja hliða og Guð vakti upp spámenn þeim til 

áminningar, því óhlýðni við Guð var sífellt vandamál. Ísrael sem átti að vera 

ljós fyrir aðrar þjóðir, Ísrael sem Drottinn hafði kjörið því þeir voru minnstir,

brugðust hlutverki sínu. Samt sem áður voru þeir áfram heilagur lýður Guðs,

lýðurinn sem Guð hafði heitið að sleppa ekki hendinni af. Ísrael sem lýður 

Guðs snéri til baka úr útlegðinni og Esekíel spámaður prédikaði yfir þeim að 

hver einstaklingur bæri persónulega ábyrgð á gerðum sínum, þjóðin Ísrael sem 

áður var einn pakki, var nú orðin fjöldi eininga, einstaklinga. Má segja að þar 

hafi verið byggð brú yfir í Nýja testamentið. Hver og einn átti að hugsa um sína 

eigin sáluhjálp, nokkuð sem Páll postuli tók upp á arma sína er hann boðaði 

kristna trú. 

Í Nýja testamentinu er notkun orðsins Ísrael forvitnilega sjaldgæf. Menn 

eru auðkenndir með þjóðerni eða eftir trúflokki.  Í öllum guðspjöllunum er að 

finna vers þar sem nafnið Ísrael má skilja hvort heldur sem land eða þjóð. Einn 

maður er sagður Ísraelíti, Nataníel, en enginn er sagður vera Ísraelsmaður eða 

Hebrei. 

Í Postulasögunni kemur orðið Ísrael eða orðmynd af því oftast fyrir eða 

20 sinnum. Þar sem kaflar Postulasögunnar eru 28 og viðurkennd kaflaskil 

verða í sögunni við svokallaðar við-setningar, var forvitnilegt að kanna hvort 

fylgni við Pál postula ætti sér stað. Í fyrri 14 köflunum kom Ísrael-s/-menn/-

þjóð, 18 sinnum fyrir en tvisvar sinnum í síðari hluta sögunnar, þ.e. þeim 14

köflum sem jafnan eru tengdir Páli postula. Þetta kom mjög á óvart því í fimm
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af þeim sjö bréfum sem flestir fræðimenn eru sammála um að Páll hafi skrifað, 

notar hann Ísrael sem hugtak yfir þjóð Guðs og talar um Ísraelsmenn þó það sé 

misoft. Í þrem þessara bréfa (1.Kor. Gal. Fil.) kemur orðið Ísrael, Ísraels-

þjóð/menn/íti eða kyn Ísraels, aðeins einu sinni í hverju bréfi en þrisvar í 2.Kor. 

en í einu tilvikinu segist Páll vera Ísraelíti en þar virðist val þýðenda ráða ein-

hverju um, því sama orð sem stendur þarna á bakvið í frummálinu á það til að 

vera þýtt sem Ísraelsmaður annarsstaðar. Flestar birtingar orðmyndarinnar, 11

talsins koma fram í Rómverjabréfinu.

1. Þessaloníkubréf og bréfið til Fílemons eru einu bréf Páls, þar sem 

nafnið/orðið Ísrael birtist ekki. Í þeim sex bréfum (Páls) sem eru talin samin af 

fylgjendum Páls en eru eignuð honum, er einungis eitt bréf, Efesusbréfið, þar 

sem orðmynd af Ísrael, Ísraelsmenn kemur einu sinni fyrir en í Hebreabréfinu 

sem menn eigna Páli kemur nafnið/orðið þrisvar fyrir. 

Í bréfum annarra postula kemur nafnið Ísrael eða orðmynd af því aldrei 

fyrir. Orðið/nafnið eða orðmynd af Ísrael virðist því fylgja Páli postula en svo 

virðist sem það fylgi Lúkasi í Postulasögunni þar til hann hittir Pál, þ.e.a.s. ef 

Lúkas er hinn aðilinn af ,,við.”

Í Nýja testamentinu eru menn kenndir við ætt sína, fæðingarstað eða trú-

flokk og þjóð Guðs kallast gyðingar, ekki Ísrael. Páll virðist vera sá sem endur-

lífgar nafnið Ísrael og þá sem regnhlífarhugtak yfir hinn heilaga lýð Guðs, sem 

í augum hans innifelur alla þá sem trúa á Jesú Krist. 

Í dag hugsa menn til ríkisins fyrir botni Miðjarðahafs þegar nafnið 

Ísrael ber á góma. Landlausir gyðingar stofnuðu þetta ríki 1948 og hafa 

vafalaust ætlað að stofna friðaríki í Landinu helga. Stöðug spenna hefur verið á 

svæðinu síðan vegna landamæradeilna þeirra við Araba og virðist enginn endir 

á. Heimurinn hefur fylgst með átökunum í 60 ár. 
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Félagið ZION Vinir Ísraels sem er starfrækt í Reykjavík lítur til þessa Ísraels-

ríkis sem uppfyllingu á spádómi Biblíunnar og eru þeir sennilega ekki einir um 

að sjá gyðinga sem hina útvöldu þjóð Guðs, hinn ,,sanna Ísrael” í Landinu 

helga sem Guð gaf ættfeðrunum Abraham, Ísaki og Jakobi. En aðrir eru farnir 

að efast um að ríkið eigi framtíð fyrir sér.  

Ólík sýn gyðinga og kristinna á Ísrael á rætur sínar að rekja allt aftur til 

falls musterisins um 70 e.Kr. að mati Kesslers og Wenborns.  Hin ólíka sýn 

liggur í túlkun ástæðu þess að musterið féll.  Gyðingar telja ástæðuna jákvæða, 

vera merki um nærveru Guðs en kristnir túlka fall þess sem skort á trú á Krist.  Í 

landinu Ísrael í dag eru menn fremur skilgreindir eftir þjóðerni en trú í 

samskiptum sínum til að forðast átök.

Landið hefur í gegnum aldirnar dregið að sér kristna pílagríma. Margir 

þeirra sem hafa ferðast til þangað hafa skrifað ferðasögur sínar. Undantekn-

ingarlaust lýsa menn hughrifum sínum og hrifningin er fyrst og fremst í hjörtum 

manna yfir því að vera á helgislóðum og sögur Biblíunnar standa þeim fyrir 

hugskotssjónum. Landið sjálft er ástæðan fyrir för þeirra og tilgangur fararinnar 

að sjá með eigin augum hina helgu staði þar sem atburðirnir gerðust. 

Sögurnar eru helgar, umhverfið er eins og tíminn hafi staðið í stað og þó ekki, 

stríðsminjar setja svip sinn á staðinn. 

Nafnið Ísrael kemur varla fyrir í frásögunum, í umfjöllunum sínum nota 

allir söguritararnir hið biblíulega heiti ,,Landið helga” fremur en að nota nafnið 

Ísrael.  Ásmundur Guðmundsson talar um Gyðingaland og Ísraelsríki til forna, 

í bókinni Jórsalaför ferðaminningar frá Landinu helga. 

Ferðalangarnir bera allir með sér ákveðnar væntingar til staðarins þegar 

þeir koma en ekki fara allir með sama hugafar heim aftur, eins og Sigurður 

Einarsson og Rögnvaldur Finnbogason greina frá í ferðasögum sínum. Aðeins 
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Rögnvaldur reynir að skilgreina hvað nafnið Ísrael standi fyrir, en hann segir 

Palestínu vera nafn landsins en Ísrael vera ríkið sem fer með völd.  

Kristinn Ólason segir í grein sinni í Gímunni að nafnið Ísrael sé

eiginnafn sem kemur oftar en 2500 sinnum fyrir í Gamla testamentinu og að í 

raun hafi ekki tekist að skýra upprunalega merkingu nafnsins á fullnægjandi 

hátt fram á þennan dag (s.22).  

Í nútímanum virðist nafnið Ísrael ekki hafa mikla helgi yfir sér þó 

landið eða ríkið sem ber nafnið nú, hafi í gegnum tíðina dregið og dragi enn að 

sér pílagríma. Hugtakið ,,Landið helga” hefur dýpri merkingu í hugum manna

sem skilgreining á því landsvæði sem ber nafnið Ísrael í dag en Ísrael í 

merkingunni þjóð Guðs er fjarlægara hugtak í huga almennings. 
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