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Formáli 

Það var á fallegum degi í janúar síðastliðnum sem ég ákvað að takast á við 

viðfangsefni þessarar ritgerðar. Hópur nemenda í ritskýringu Saltarans kom 

saman í Neskirkju til þess að horfa á bíómynd og spjalla um sálmana. Eftir 

myndina átti ég gott samtal við leiðbeinanda minn, dr. Gunnlaug A. Jónsson 

prófessor og stakk hann þá upp á hugmyndinni að verkefninu. Auk þess 

benti hann mér á athyglisverða bók sem snerti efnið og í kjölfarið fór ég að 

velta fyrir mér tilvísunum til hernaðar í tungumálinu. Þó svo að stríð höfði á 

engan hátt til mín finnst mér skírskotanir til þess líkt og í hinu stórkostlega 

riti Saltaranum spennandi m.a. vegna þess að trúin á Guð kemur mjög við 

sögu í slíkum tilfellum. 

Mig langar að þakka leiðbeinanda mínum dr. Gunnlaugi A. Jónssyni, sem 

var einnig leiðbeinandi minn við ritun BA-ritgerðar minnar fyrir 

skemmtilegt og lærdómsríkt samstarf og góðar ábendingar. Við 

ritgerðarvinnu sem þessa vakna ótal spurningar og ómetanlegt er að geta 

leitað til Gunnlaugs sem ávallt bregst skjótt við fyrirspurnum. Áhugi minn á 

Gamla testamentinu er að miklu leyti Gunnlaugi að þakka en auk þess hlýt 

ég að nefna dr. Kristinn Ólason sem hefur vakið áhuga minn á textum 

Gamla testamentisins og kennt mér að bera virðingu fyrir tungumáli þesss; 

hebreskunni. 

Allan þann tíma sem ég hef unnið að þessari ritgerð og raunar allan þann 

tíma sem ég hef stundað nám í guðfræði við Háskóla Íslands hefur einn 

drengur öðrum fremur stutt mig, hvatt og kennt fyrir utan að vera traustur 

vinur en það er Haraldur Hreinsson, Cand. theol. Ég stend í mikilli 

þakkarskuld við hann og langar mig að þakka honum innilega fyrir yfirlestur 

þessarar ritgerðar, gagnlegar athugasemdir og þolinmæði. 

Mig langar að lokum að þakka konunni minni, Evu Björk Hlöðversdóttur 

fyrir yfirlestur og dyggan stuðning, án hennar hefðu vangaveltur mínar um 

efnið aldrei verið festar á blað. Ég tileinka henni og börnunum okkar 

tveimur Gísla Erni og Önnu Margréti þessa ritgerð. 

Höfundur. 
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1.Inngangur 

1.1 Vangaveltur um Guð og stríð 

Í Gamla testamentinu má finna margar myndlíkingar sem ætlað er að lýsa 

Guði t.d. sem föður, móður, hirði og garðyrkjumanni svo fáein dæmi séu 

nefnd. Flestar þessara líkinga er auðvelt að skilja og tengja við daglegt líf, 

raunir og gleði og eiga þær það sameiginlegt að fela í sér umhyggju. Einn 

flokkur þeirra er þó að nokkru leyti óvenjulegur því í Gamla testamentinu er 

Guð tengdur hernaði og stríði. Þannig er honum lýst sem Guði hersveitanna, 

stríðshetju og þeim sem kenni stríðslistina. Fyrir þessu hlýtur að vera góð og 

gild ástæða þar sem Guði er svo oft líkt við umhyggjusamt foreldri og í 

hugum þeirra sem trúa á hann er hann góður, enda stendur hann með fólki 

sínu ekki síst á erfiðum tímum. Engu að síður birtist hann stundum sem 

grimmur Guð og hluti af þeirri ástæðu endurspeglast ef til vill í eftirfarandi 

orðum Prédikarans (3.1; 8) þar sem segir: 

  

Öllu er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. ...  

að elska hefur sinn tíma og að hata hefur sinn tíma, 

stríð hefur sinn tíma og friður hefur sinn tíma. 

 

Sé litið til sögu heimsins lýsa þessi orð hins merka rits bláköldum 

staðreyndum ákaflega vel. Stríð er fyrirbæri sem mennirnir hafa lifað með 

frá alda öðli og ekkert lát virðist ætla að verða á þessari ógn sem steðjar 

sífellt að mannkyninu af ýmsum völdum. Því er jafnframt stundum haldið 

fram að Gamla testamentið endurspegli óvenjulega raunsæjar bókmenntir
1
 

og innan þess megi finna ótrúlega sannar lýsingar af mannskepnunni og 

atferli hennar. Saltara Gamla testamentisins líkti Lúther við spegil sálarinnar 

þar sem hann endurspeglar m.a. sálarlíf genginna kynslóða.2 Þessi orð 

Lúthers hæfa vel hinu magnaða riti sem sannarlega birtir allan regnboga 

mannlegra tilfinninga, frá gleði til sorgar. Því þarf vart að koma á óvart að 

                                                           
1
 Samkvæmt dr. Gunnlaugi A. Jónssyni próf. hélt próf. Þórir Kr. Þórðarson (1924-1995) 

þessu oft fram. Sjá: Gunnlaugur A. Jónsson, „Harmagrátur útlaga í Babýlon: Sálmur 137 og 

þýðing hans að fornu og nýju.“ 2005, s. 91. 
2
 Kristinn Ólason, „Saltarinn í bænamáli kirkjunnar“ 2008, s. 14.  



7 
 

Saltarinn sem einmitt er í forgrunni rannsóknar ritgerðarinnar innihaldi 

lýsingar á stríði og blóðsúthellingum, í ljósi þess að ritið lýsi svo vel innsta 

eðli og aðstæðum manna. Því miður er stríð hluti af tilveru margra og þá 

þarf það ef til vill ekki að koma á óvart þegar öllu er á botninn hvolft að 

Guði sé lýst á forsendum hernaðar, jafnvel sem samfylgdarmanni í stríði. 

Tengingin milli Guðs og stríðs endurspeglar heldur ekki úrelta heimsmynd 

Gamla testamentisins. Til marks um að svo er ekki má nefna að bent hefur 

verið á að Slm 24 hafi verið notaður í undirbúningi fyrir orrustu í seinni 

heimsstyrjöldinni.
3
 Þannig virðist Guð sem barðist fyrir hönd þjóðar sinnar í 

Gamla testamentinu einnig koma við sögu í stríðum nútímans. 

Stríð er aldrei hægt að réttlæta m.a. vegna þess að það brýtur í bága við 

mannréttindi og líf saklausra borgara tapast í miklum mæli.
4
 Það er hins 

vegar stór hluti af lífi margra og ef til vill kemur trúin á Guð við sögu þegar 

stríð er annars vegar, þar sem hann er kletturinn í mótlætinu og bæn til hans 

getur umbreytt aðstæðunum. 

Það má líka hafa í huga að Exodus atburðurinn og sigurinn yfir 

Egyptunum hefur mikið gildi fyrir skilning á trúnni sem birtist í Gamla 

testamentinu og hefur þannig áhrif á það að Guð sé bendlaður við stríð. 

Exodus sýnir fram á tvo grundvallandi þætti himneskrar opinberunar í 

Gamla testamentinu, annars vegar er það opinberun í gegnum töluð orð (þ.e. 

orð Guðs sem spámennirnir eða Móse settu fram). Hins vegar lýsir 

opinberunin því hvernig Guð hefur gripið inn í söguna, en sá þáttur 

einkennir einmitt Exodus þ.e. Guð tók þátt í átökum þjóðar sinnar og 

opinberaði þannig sig og mátt sinn. Sú sannfæring Ísrael að Guð hafi 

                                                           
3
 Peter C. Craigie, The Problem of War in the Old Testament 1978, s. 33-34. 

4
 Margar ástæður geta verið fyrir því að stríð brýst út, frásagnir Biblíunnar gefa til kynna að 

til átaka hafi komið þegar þjóðir reyndu að ná undir sig landssvæði, gæta hagsmuna eins og 

verslunarleiða eða verja áður unnin lönd þ.e. í nauðvörn, svo dæmi séu tekin. Sjá: Brad E. 

Kelle, Ancient Israel at War 853-586 BC 2007, s. 26; Í mörgum tilellum hefur verið reynt 

að réttlæta stríð, þannig er hægt að  benda á kenninguna um réttlátt stríð (e. just war). Sjá: 

Craigie 1978, s. 52-53; Stríð hefur einnig verið rannsakað frá ólíkum sjónarhóli m.a. skoðar 

Susan Niditch stríð í Gamla testamentinu og siðferði Ísraelíta í stríði, þar sem hērem eða 

helgun herfangs Jahve skipti miklu máli. Þannig virðast sum stríð hafa verið réttlætt vegna 

þess að þau endurspegluðu réttlæti Guðs. Sjá: Susan Niditch, War in the Hebrew Bible:  A 

Study in the Ethics of Violence 1993, s. 56-78. 
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opinberað sig í sögunni getur því hjálpað til þegar hugmyndinni um Guð 

sem stríðsmann er velt upp. Það er vegna þess að flóttinn frá Egyptalandi 

var túlkaður sem kraftaverk er markaði upphafið að tilvist Ísrael og 

skilningnum á Guði, sem gerði þjóðinni kleift að nema land með 

hernaðarlegum mætti og í kjölfarið varð hermennska hluti af lífi hennar.
5
 

1.2 Markmið rannsóknarinnar   

Aðalmarkmið þessarar ritgerðar er að skoða hernaðarlegt málfar í 

Saltaranum. Þetta markmið þarf að skýra betur og þess vegna er fyrsta skref 

rannsóknarinnar að setja tiltekin viðmið og í raun skilgreina hvað við sé átt 

með hernaðarlegu málfari.  

Í fyrsta lagi má finna í íslenskri tungu fjölmörg orð sem skírskota til 

hermennsku og stríðs. Þannig merkir t.d. orðið „Hernaður“: Að herja, ófrið 

og fara með hernaði á hendur einhverjum samkvæmt Orðabók 

Menningarsjóðs.
6
 Í öðru lagi eru ýmis orðtök sótt til hernaðar sbr.: „Snúa 

bökum saman“ sem merkir að standa saman í erfiðum aðstæðum og „Berast 

á banaspjót“ sem þýðir að sækjast eftir lífi hvors annars.
7
 Þessi litlu dæmi 

veita ágætis innsýn í heim tungumálsins en sanna á sama tíma að þrátt fyrir 

að hernaður og stríð séu ekki nátengd sögu Íslands þá vita flestir að stríð 

geisa í heiminum og þangað eru sóttar myndlíkingar sem oft ber á góma. 

Segja má að þessar vangaveltur um hernaðarlegt líkingamál hafi markað 

upphafið að rannsókninni, þar sem forvitnilegt er að skoða bakgrunn slíks 

myndmáls, þó hafa beri í huga að slíkar myndlíkingar séu ekki einungis 

notaðar þar sem um raunverulegan bardaga er að ræða. Þannig birtast mikið 

af myndlíkingum sem sóttar eru til hernaðar, veiða og réttarfars í 

Saltaranum og af þeim völdum þarf oft að vega og meta umgjörð og 

samhengi sálmanna áður en komist er að niðurstöðu um hvort átt sé við 

eiginleg stríðsátök. 

                                                           
5
 Craigie 1978, s. 39-40; 67-69.  

6
 Mörður Árnason (ritstj.), Íslensk orðabók  2003, s. 574. 

7
 Sölvi Sveinsson, Íslensk orðtök með skýringum og dæmum úr daglegu máli 2003, s. 120-

121. 
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Næsta skref var að lesa Saltarann gaumgæfilega yfir, í fyrstu með það 

fyrir augum að finna texta þar sem lýsing á hernaði færi fram. Þannig var 

reynt að greina texta þar sem einhvers konar lýsing á stríði fer fram eða 

skírskotað sé til herflokka, hvort minnst væri á leiðtoga í her (t.d. 

konunginn) eða hvort Guð kæmi við sögu í samhengi hernaðar. Auk þess 

voru textar þar sem vopn komu fyrir skoðaðir, annars vegar tæki og tól sem 

maðurinn hefur fundið upp s.s. sverð, bogi eða spjót og hins vegar guðleg 

vopn s.s. eldingar. Jafnframt voru sálmar sem birta óvini ljóðmælandans eða 

þjóðarinnar skoðaðir. Því næst var það metið m.a. með hjálp 

ritskýringaverka hvort sálmar sem á einhvern hátt stóðu undir þessu viðmiði 

skírskotuðu yfir höfuð til hernaðar eða að umgjörð þeirra slíkt með sér. Það 

kom fljótlega í ljós að Guð og konungurinn skipta miklu máli þegar 

hernaðarlegt málfar er annars vegar í Saltaranum.  

Sú ákvörðun var því fljótlega tekin að þrengja rammann töluvert í ljósi 

þess að annars vegar er það konungurinn og hins vegar inngrip Guðs og 

hjálp sem eru veigamiklir þættir í hernaðarmáli Saltarans. Í kjölfarið var 

einkum lögð áhersla á að finna sálma með þremur eftirfarandi einkennum: Í 

fyrsta lagi þar sem bæn til Guðs í hernaðarlegum aðstæðum kemur fyrir. Í 

öðru lagi sálma þar sem hjálp Guðs í stríði er lýst og loks sálma sem lofa 

konunginum sigri með hjálp Guðs. Sálmar af þessu tagi innihalda ríkulegt 

myndmál tengt hernaði og þannig tengjast þeir viðfangsefni ritgerðarinnar 

beint.  

Rannsóknin snýst því um að greina sálma á þessum grundvelli og skoða í 

kjölfarið eftirfarandi spurningar: Hvað felst í bæn til Guðs í samhengi 

hernaðar? Bregst Guð við slíkum bænum og þá hvernig? Á hvaða 

forsendum eru bænir þjóðarinnar eða konungsins settar fram? Hvers vegna 

lofar Guð konunginum sigri? Þessar rannsóknarspurningar ættu að gefa 

góða mynd af birtingarformi hernaðarlegs málfars í Saltaranum en 

spurningin er hvort hægt sé að svara slíkum spurningum og fá botn í 

myndlíkingar og málfar tengt stríði? Síðast en ekki síst þarf að leita svara 

við því hvers vegna Guð kemur svo mikið við sögu í hernaði? 
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Sökum takmarkaðs umfangs ritgerðarinnar er rannsóknin bundin við 

kenningar fræðimanna. Í ritskýringarhlutanum er byggt á fjölmörgum 

túlkunum og reynt að koma skilmerkilegri mynd á þá sálma sem fjallað er 

um með ólíkum áherslum. Í þessu samhengi má nefna að mest er lögð 

áhersla á fræðimennina Hans-Joachim Kraus (f. 1918), Peter C. Craigie 

(1938-1985) og Arnold Albert Anderson, en túlkanir fleiri ritskýrenda koma 

fyrir.
8
 Auk hefðbundinna ritskýringaverka var leitað fanga í bókum 

fræðimanna sem á einhvern hátt tengjast rannsókninni. Jafnframt var í 

nokkrum tilfellum unnið með orðabók og lexicon til að brjóta ýmis hebresk 

hugtök til mergjar og átta sig á samhengi þeirra, þar sem oft er erfitt að átta 

sig hvort skírskotað sé til hernaðar eða ekki. Rannsóknin tók einnig mið af 

nýjum áhersluatriðum sálmafræðanna sem spruttu fram með útgáfu bókar 

Gerald Henry Wilson (1945-2005), The Editing of the Hebrew Psalter, árið 

1985. 

Snemma kom í ljós að um gríðarlega umfangsmikið verkefni er að ræða 

og nauðsynlegt að takmarka verkefnið heilmikið. Því var brugðið á það ráð 

að velja tvo sálma með það fyrir augum að fá einhvers konar þverskurð af 

hernaðarlegu málfari í Saltaranum. Það er raunhæfur möguleiki ekki síst í 

ljósi áherslna Wilson því þannig er hægt að sýna fram á tengsl tiltekinna 

sálma við aðra og þannig verða birt fleiri hernaðarleg stef en úr þeim 

sálmum sem urðu fyrir valinu. Ákveðið var að fjalla ítarlega um Slm 18 og 

Slm 44 og eru nokkrar ástæður fyrir því vali. Í fyrsta lagi koma fyrir 

hugmyndir í báðum sálmum sem snerta stefið um hinn himneska hermann 

og heilagt stríð og eiga þær það sameiginlegt að skipta miklu máli þegar 

hernaðarlegt málfar er annars vegar. Í öðru lagi hefur Slm18 verið líkt við 

sigursöngva Ísrael á meðan að Slm 44 er alger andstaða, þ.e. sálmurinn 

                                                           
8
 Í umfjöllun um sálma með hliðsjón af ritskýringarverkum ólíkra höfunda þarf að hafa í 

huga að fræðimenn eins t.d. Kraus fara ekki eftir sömu versaskiptingu og íslenska 

biblíuþýðingin frá 2007 sem stuðst er við í ritgerðinni. Öll umfjöllun miðar að íslensku 

Biblíunni og þannig geta tilvísanir höfunda til versa virkað í ósamræmi, en svo er ekki þar 

sem tillit hefur verið tekið til ólíkra versaskiptinga. Gott dæmi um þetta er umfjöllun um 

Slm 18.8-16 (guðsopinberunin) þar sem Kraus talar um v. 7-15, en það er vegna þess að 

hann telur ekki yfirskriftina með sem v. 1. Sjá: Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59: A 

Continental Commentary 1993a, s. 260 
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virðist lýsa algeru hörmungarástandi þjóðarinnar eftir tapaða orrustu. Í 

þriðja lagi er vel hugsanlegt að konungurinn komi við sögu í báðum 

sálmum. Umgjörð sálmanna beggja eru mjög hernaðarleg og er því t.d. lýst 

hvernig Guð komi til hjálpar í stríðsátökum (Slm 18) og með hvaða hætti 

Guð hafi hjálpað í sögu þjóðarinnar (Slm 44). Til að auka enn á fjölbreytni 

þessara tveggja sálma breytast aðstæðurnar í Slm 44 gríðarlega þar sem að í 

kjölfar lýsinga á sigrum í fortíðinni, virðist Guð í núinu hafa gleymt konungi 

sínum og þjóðinni með hörmulegum afleiðingum. Sálmarnir eru auk þess 

ólíkir að því leyti að í Slm 18 kemur ekki fyrir bæn um inngrip Guðs sem er 

til staðar í Slm 44 en jafnframt er Slm 18 nokkuð óhefðbundinn þar sem 

konungurinn er sá sem leggur fjandmennina að velli, lýsing sem er frekar 

fátíð í Gamla testamentinu. 

Þegar þetta hefur komið fram er rétt að birta með stuttri umfjöllun 

hvernig ritgerðin er uppbyggð. Í fyrsta hlutanum er Slm 18 tekinn til 

ítarlegrar umfjöllunar, þar sem hann er ritskýrður og helstu hugmyndir sem 

honum tengjast teknar til skoðunar. Annar hluti birtir svo umfjöllun um 

konungssálma Saltarans, en það er nauðsynleg tenging þar sem mikið er 

fjallað um konunginn og oft getur verið erfitt að átta sig á því hvort um 

konungssálm sé að ræða eða ekki. Í sama kafla getur að líta samanburð á 

lýsingum á konunginum í helgimyndum og Saltaranum settur fram og loks 

er fjallað um hvernig óvinirnir koma fyrir í sálmunum sem gott er að fjalla 

um út frá konunginum. Þriðji hlutinn gegnir svipuðu hlutverki og hluti tvö 

þ.e. að tengja umfjöllun Slm 18 og Slm 44 saman, þar sem hugmyndir í 

trúarlífi Ísrael sem hafa áhrif á hernað eru tekin fyrir. Þessir tveir hlutar 

mynda því eins konar brú á milli sálmanna því margt eiga þeir sameiginlegt 

þó ólíkir séu. Loks kemur fyrir í lokahlutanum ritskýring og vangaveltur um 

hernaðarlegt málfar í Slm 44. 
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2. Sálmur 18 

 

Til stjórnandans. Til þjóns Drottins. Eftir Davíð sem flutti Drottni þetta ljóð þegar 

Drottinn hafði bjargað honum úr greipum allra fjandmanna hans og úr greipum Sáls. 
2Hann sagði: 

Ég elska þig, Drottinn, styrkur minn, 
3Drottinn, bjarg mitt og vígi, frelsari minn, 

Guð minn, hellubjarg mitt, þar sem ég leita hælis, 

skjöldur minn og horn hjálpræðis míns, háborg mín. 
4Lofaður sé Drottinn, hrópa ég 

og bjargast frá fjandmönnum mínum. 
5Dauðans bönd héldu mér, 

eyðandi fljót skelfdu mig. 
6Fjötrar heljar herptust að mér, 

snörur dauðans ógnuðu mér. 
7Í angist minni kallaði ég á Drottin, 

til Guðs míns hrópaði ég. 

Hann heyrði hróp mitt í helgidómi sínum, 

óp mitt náði eyrum hans. 

 
8Þá skalf jörðin og nötraði, 

undirstöður fjallanna bifuðust, 

þær skulfu því að hann var reiður. 
9Reyk lagði úr nösum hans, 

eyðandi eld úr munni hans, 

eldslogar gengu út frá honum. 
10Hann sveigði himininn, steig ofan 

og skýsorti var undir fótum hans. 
11Hann steig á bak kerúb og flaug af stað, 

sveif á vængjum vindsins. 
12Hann sveipaði sig myrkri, 

regnskýjum og skýsorta eins og tjaldi. 
13Frá ljómanum fyrir honum komu ský 

með hagli og eldglæringum. 
14Þá þrumaði Drottinn á himni, 

Hinn hæsti lét raust sína gjalla 

gegnum hagl og eldglæringar. 
15Hann skaut örvum langt og víða, 

slöngvaði eldingum og tvístraði þeim. 
16Þá sá í mararbotn, 

undirstöður jarðar birtust 

þegar þú ógnaðir í reiði þinni, Drottinn, 

og blést úr nösum þínum.  

 
17Hann rétti út hönd sína frá himni og greip mig, 

dró mig upp úr vötnunum djúpu, 
18bjargaði mér undan hinum öfluga fjandmanni, 

undan hatursmönnum mínum 

sem voru mér máttugri. 
19Þeir réðust á mig á óheilladegi mínum 

en Drottinn reyndist mér stoð. 
20Hann leiddi mig út á víðlendi, 

leysti mig úr áþján af því að hann hefur mætur á mér. 
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21Drottinn launaði mér réttlæti mitt, 

endurgalt mér hreinleika handa minna 
22því að ég vék ekki af vegi Drottins 

og brást ekki Guði mínum. 
23Þar sem öll boð hans voru mér fyrir augum 

og ég hafnaði ekki lögum hans 
24var ég flekklaus frammi fyrir honum. 

Ég varaðist að syndga; 
25þess vegna launaði Drottinn mér réttlæti mitt, 

hreinleika handa minna fyrir augum hans. 

 
26Þú ert trúföstum trúfastur, 

ráðvöndum ráðvandur, 
27einlægum einlægur 

en andsnúinn svikurum. 
28Þú frelsar undirokaða 

en gerir hrokafulla niðurlúta. 
29Þú, Drottinn, lætur lampa minn skína, 

Guð minn, lýsir upp myrkur mitt. 
30Með þinni hjálp brýt ég borgarveggi, 

með Guði mínum stekk ég yfir múra. 
31Vegur Guðs er lýtalaus, 

orð Drottins er hreint, 

skjöldur er hann öllum sem leita hælis hjá honum. 
32Hver er Guð nema Drottinn? 

Hver er bjarg nema Guð vor? 
33Guð gyrðir mig styrkleika, 

gerir veg minn greiðan, 
34fætur mína fráa sem hindar 

og veitir mér fótfestu á hæðunum. 
35Hann þjálfar hendur mínar til hernaðar, 

arma mína til að spenna eirbogann. 
36Þú gafst mér hjálp þína að skildi 

og hægri hönd þín studdi mig; 

þú beygðir þig og lyftir mér upp. 

 
37Þú rýmdir til fyrir skrefum mínum 

og ökklar mínir riðuðu ekki. 
38Ég elti fjandmenn mína og náði þeim 

og sneri ekki aftur fyrr en ég hafði eytt þeim. 
39Ég molaði þá sundur, þeir gátu ekki staðið upp, 

lágu undir fótum mínum. 
40Þú gyrtir mig styrkleika til stríðsins, 

beygðir fjandmenn mína undir mig. 
41Þú hraktir fjendur mína á flótta, 

ég eyddi hatursmönnum mínum. 
42Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar, 

hrópuðu til Drottins en hann svaraði ekki. 
43Ég muldi þá, þeir urðu sem ryk í vindi, 

tróð þá fótum sem skarn á stræti. 
44Þú bjargaðir mér úr átökum þjóðar minnar, 

gerðir mig að leiðtoga þjóðanna. 

Þjóðir, sem ég þekkti ekki, þjónuðu mér, 
45hlýddu mér óðar en þær heyrðu mín getið. 

Framandi menn skriðu fyrir mér, 
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46útlendingar gáfust upp,  

komu skjálfandi úr fylgsnum sínum. 

 
47Drottinn lifir. Lofað sé bjarg mitt, 

hátt upp hafinn sé Guð hjálpræðis míns. 
48Það er Guð sem lætur mig ná hefndum, 

Leggur þjóðir undir mig 
49og bjargar mér undan óvinum mínum. 

Þú hefur mig yfir andstæðinga mína 

og frelsar mig frá ofbeldismönnum. 
50Þess vegna vegsama ég þig meðal þjóðanna, Drottinn, 

syng nafni þínu lof. 
51Hann veitir konungi sínum mikla sigra 

og auðsýnir sínum smurða trúfesti, 

Davíð og niðjum hans að eilífu.        

2.1 Almenn umfjöllun  

Sálmur 18 er mjög spennandi sálmur fyrir margra hluta sakir, þar koma fyrir 

athyglisverð stef tengd hernaði, en þess utan má þar greina forvitnileg atriði 

sem koma víða fyrir í Gamla testamentinu. Trú ljóðmælandans 

endurspeglast vel, sem að mati margra fræðimanna er konungurinn sjálfur. 

Á seinni stigum hefur tengingin við konunginn ef til vill verið yfirfærð á 

samfélagið sjálft.9 Í sálminum lýsir ljóðmælandinn því yfir að hann hafi 

upplifað erfiðar aðstæður og hvernig hann hafi hrópað á hjálp og í kjölfarið 

verið bjargað. Lýsingin á traustinu til Guðs er mögnuð sérstaklega í upphafi 

„Ég elska þig, Drottinn“ en einnig er Guði lýst sem styrk ljóðmælandans (v. 

2), bjargi, vígi og frelsara svo dæmi séu tekin (v. 3) um viðurnefni Guðs í 

sálminum.   

Það kemur á daginn að Guð reiðist þar sem hans útvaldi hefur liðið 

harðræði, kemur á kerúb (skýi) og bjargar þjóni sínum frá fjandmönnum og 

mikilli hættu. Forsenda björgunarinnar er trúin á Guð og breyttni í samræmi 

við lögmál hans. Aðeins að uppfylltum þessum skilyrðum getur 

ljóðmælandinn hlotið lífsnauðsynlega hjálp Guðs.    

Ástæðurnar fyrir því að Slm 18 er spennandi í samhengi hernaðar eru 

nokkuð augljósar sé sálmurinn lesinn yfir, enda leynast þar ýmsar 

skírskotanir til hernaðar og átaka. Sem dæmi um slík stef má finna í 

sálminum guðsopinberun þar sem Guð kemur fram sem stormguð. Þessi 

                                                           
9
 Sjá t.d. H. J. Kraus 1993a, s. 258; A. A. Anderson, The Book of Psalms volume I: Psalms 

1-72 1983a, s. 153. 
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opinberun tengist einnig stefinu um hinn himneska hermann (e. The Divine 

Warrior motif)
10

 en fjallað verður ýtarlega um þetta áhugaverða stef hér að 

neðan. Annað mjög svo forvitnilegt stef sem einnig verður fjallað um tengist 

því að Guð undirbýr ljóðmælandann fyrir hernað og hvernig ljóðmælandinn 

æfir sig fyrir átök.   

Einnig má nefna fleiri atriði sem gera Slm 18 einkar athyglisverðan í 

hernaðarlegu tilliti. Þannig er eftirtektavert að ljóðmælandinn er sá sem eltir 

andstæðinga sína uppi og eyðir þeim. Þjóðverjinn Hermann Gunkel (1862-

1932), sem var mikill brautryðjandi á sviði sálmarannsókna, telur einmitt að 

hér komi fyrir sjónir eitt einkenni konungssálmanna. Þ.e.a.s. ekki er minnst 

á her konungsins, sem er frekar einkennilegt því án hersins er varla hægt að 

arka inn á vígvöllinn. Því er ljóst að konungurinn er í forgrunni sem 

bardagahetja og hlýtur hann allan heiðurinn af sigrinum.11 Það virðist vera 

algengara í sálmum Saltarans að Guð fremji verknaðinn einn og óstuddur 

þar sem hugmyndirnar um hinn himneska hermann og heilagt stríð koma við 

sögu, en í þeim tilfellum kemur mannshöndin sjaldan við sögu.12 Í Slm 18 er 

það hins vegar ljóðmælandinn sem leggur óvinina að velli og því má ef til 

vill segja að Slm 18 hafi nokkra sérstöðu innan sálmasafnsins.
13

 Ekki má þó 

gleyma því að sigurinn er vegna inngrips Guðs þar sem máttug hægri hönd 

                                                           
10

 Harold Wayne Ballard, Jr. (f. 1963), sem hefur rannsakað stefið um hinn himneska 

hermann í Saltaranum flokkar Slm 18 í bók sinni, The Divine Warrior Motif in The Psalms, 

frá árinu 1999, í hóp með þeim sálmum þar sem stefið kemur fyrir tíu sinnum eða oftar en 

það sýnir vel hversu mikilvægt stefið er í sálminum (enda er þetta sá flokkur sem inniheldur 

flestar tilvísanirnar til stefsins). Stefið kemur t.d. fyrir í hernaðarlegu samhengi í v. 35-36.                                                                     

Sjá: Harold Wayne Ballard, Jr. The Divine Warrior Motif in the Psalms 1999, s. 43-44. 
11

 Hermann Gunkel, An Introduction to the Psalms: The genres of the religious lyric of 

Israel 1998, s. 113; Frásagnir af orrustum konungsins eru svo ýktar að hermennirnir eru 

víðsfjarri. Það er athyglisvert að meðal Hittítta var allt annað uppi á teningnum en þar fékk 

einstaklingurinn heiðurinn ekki konungurinn eða herforingjarnir. „Sama rit: S. 115.“ 
12

 Nánar verður fjallað um þessi stef hér að neðan, en lýsingar á þeim eru ákaflega 

mikilvægar þegar stríð er annars vegar; Það er t.d. athyglisvert að skoða Slm 3; 20; 21; 33; 

44; 46; 48; 60; 68; 76; 77; 89; 91;108; 110; 118; 138; 140; 143; 144 í þessu tiltekna 

samhengi því þar kemur bersýnilega fram að Guð er stoðin og grundvöllur þess að vel fari í 

stríði. Þess má geta að í sumum þessara sálma virðist skírskotað til hins mikilvæga Exodus-

atburðar (svo dæmi séu tekin Slm 77; 78).  
13

 Að mati James Luther Mays er þessi mynd harla óvenjuleg í samhengi Gamla 

testamentisins þ.e.a.s. að konungurinn leggi óvini sína að velli. Álíka lýsingar þekkjast þó 

frá helgimyndum og áletrunum einkum frá Egyptalandi og nánar verður fjallað um slíkt hér 

að neðan. Sjá: James Luther Mays, Psalms: Interpretation a Bible Commentary for 

Teaching and Preaching 1994, s. 94. 
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hans veitir sigurinn, sem er miklu algengara stef (t.d. Slm 21; 44; 144). 

Einnig er það Guð sem leysir konunginn úr snöru dauðans (Mót/Sheol)  og 

gerir honum þar með kleift að ráðast á óvini sína.   

Eins er óupptalið mjög athyglisvert atriði sem gerir Slm 18 forvitnilegan 

en það er sú staðreynd að ekki kemur fyrir bæn eða hvatning um að Guð rísi 

upp eða láti til sín taka á einhvern hátt, sem svo gjarnan er innleitt með 

boðháttum að kanverskum stíl
14

 (t.d. Slm 20; 21; 44). Í sálminum biður 

ljóðmælandinn til Guðs (v. 7), en hvatning um inngrip hans er ekki til staðar 

og aðeins er greint frá því að Guð veiti sigurinn. Á hinn bóginn er Slm 18 

líkur t.d. Slm 20 og 21 þrátt fyrir að hvatning komi ekki við sögu, en það er 

vegna þess að sigurinn er veittur konunginum þar sem mikil sigurvissa og 

öryggi einkenna sálminn og ljóðmælandann. Ef til vill má skýra fjarveru 

hvatningar í Slm 18 út frá þeirri greiningu að sálmurinn sé þakkarljóð vegna 

liðins atburðar svo ekki þurfi að hvetja Guð til verka sem hann hefur þegar 

framkvæmt.  

Í ljósi þess hversu mikið ljóðmælandinn treystir á Guð og hvernig 

sigrinum er lýst yfir sem afleiðingu inngrips Guðs er afar fróðlegt að skoða 

Slm 18 út frá fyrirheiti sálms 2, þar sem Guð lofar konunginum styrk og 

aðstoðar þegar í harðbakkann slær. Þess háttar vangaveltur tengjast því að 

Saltarinn er nú í ríkari mæli en áður þekktist rannsakaður sem bók. Þar fyrir 

utan eru svo mörg stef í sálminum sem má tengja við konunginn sem í 

ýmsum tilfellum skýra margt þ.e. sé sálmurinn túlkaður sem 

konungssálmur. 

Áður en eiginleg ritskýring á Slm 18 hefst er við hæfi að skoða hvernig 

fræðimenn hafa flokkað sálminn og túlkað. Þannig hafa ólíkar túlkanir 

komið fram um sálminn sem geta hjálpað til við að setja hann í samhengi 

við sálmasafnið sjálft og eins geta ólíkar nálganir sýnt á hversu mörgum 

flötum sálmurinn snertir í raun.  

                                                           
14

 Frank Moore Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic 1997, s. 107. 
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2.2 Gattung 

Slm 18 er gjarnan flokkaður meðal þakkarljóða einstaklings,15 en í ljósi þess 

að vísað er til konungsins, einkum í heiti sálmsins og í v. 51 er sálmurinn 

einnig iðulega flokkaður sem konungssálmur.16  

Umfjöllun hins virta þýska gamlatestamentisfræðings Hans Joachim 

Kraus um sálminn veitir gott yfirlit yfir rannsóknir á honum og flokkun 

hans. Hann álítur út frá formsögulegri greiningu að í v. 1-30 (A-hluti) megi 

greina þakkarljóð einstaklings. Slíkt hið sama er uppi á teningnum í v. 31-49 

(B-hluti) en í þeim hluta eru einkenni hymna þó ríkjandi.
17

 Sé v. 50 ekki 

síðari tíma viðbót: „Hann veitir konungi sínum mikla sigra og auðsýnir 

sínum smurða trúfesti, Davíð og niðjum hans að eilífu,“ (sem eins og áður 

hefur komið fram vísar til konungsins) er um að ræða konungssálm og enn 

nákvæmari greining yrði þá; þakkarljóð konungs.
18

  

Ennfremur hefur verið bent á að Slm 18 líkist sigursöngvum eða 

sigurhymnum (T.d. Dóm 5; 2 Mós 15.1-18). Peter C. Craigie telur hins 

vegar að innihald sálmsins sé ekki nægjanlega afdráttarlaust líkt og gjarnan 

er í slíkum sigursöngvum, en af því leiðir að þakkarljóð konungs er 

sennilega nákvæmasta lýsingin á sálminum.19  

2.2.1 „Sitz im Leben“ 

Samkvæmt A. A. Anderson eru tveir möguleikar langlíklegastir í samhengi 

spurningarinnar um „Sitz im Leben“ sálmsins. Slm 18 gæti hafa verið lesinn 

upp af konunginum eftir að hann snéri aftur frá vígvellinum. Tilefnið væri 

                                                           
15

 Sjá t.d. Mays 1994, s. 90; 24; Gunkel 1998, s. 199. 
16

 Sjá t.d. Peter C. Craigie, Word Biblical Commentary: Psalms 1-50 1983, s. 171; A. A. 

Anderson 1983a, s. 153; Gunkel 1998, s. 99; Sigmund Mowinckel, The Psalms in Israel´s 

Worship 2004, s. 47. 
17

 H. J. Kraus 1993a, s. 257; Þess má geta að Gunkel er á mjög svipaðri línu og Kraus í 

umfjöllun um sálminn þar sem hann telur einmitt að í Slm 18.2 o. áfr., 32-49, 50 o. áfr. 

megi greina þætti lofsöngva. Sjá: Gunkel 1998, s. 22. 
18

 H. J. Kraus 1993a, s. 257; Þess má geta að margir fræðimenn taka undir þessa nálgun 

Kraus og má þar nefna sem dæmi: Mitchell Dahood, Psalms I: A New Translation with 

Introduction and Commentary 1965, s. 104; Artur Weiser, The Psalms: A Commentary 

1965, s. 185; Mowinckel 2004, s. 71; Frank Moore Cross o. a., A Royal Song of 

Thanksgiving: II Samuel 22 = Psalm 18 1953; John H. Eaton, Kingship and the Psalms 

1976, s. 113.  
19

 Craigie 1983, s. 171. 
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þá þakkargjörð vegna farsællar orrustu. Hinn möguleikinn tengist 

áhrifamiklum helgisiðum sem framkvæmdir voru á árlegum hátíðum og þá 

líklegast Laufskálahátíðinni (e. Feast of Tabernacles).20 

Kraus fjallar um umgjörð sálmsins m. a. í tilliti þess að honum hefur 

verið skipt í tvennt, en það getur haft áhrif á heildartúlkun sálmsins að hans 

mati. Sé Slm 18 skipt í tvo hluta er hluti A (v. 1-30) ljóð venjulegrar 

persónu eða einhverrar ákærðrar persónu, sem færir þakkir í helgidóminum 

líklega í tengslum við hátíð af einhverju tagi. Sé hluti B (v. 31-49) hins 

vegar greindur sem þakkarljóð konungs var hann líklega sunginn af 

konunginum á hinum heilaga stað sem þakkarljóð til Guðs fyrir veittan 

sigur. Út frá v. 6 er greinilegt að sálmurinn var sunginn í helgidóminum en 

einnig út frá „Sitz im Leben“ annarra  þakkarljóða. Konungurinn syngur því 

sálminn í helgidóminum, en þá þarf að velta því fyrir sér við hvaða tilefni? 

Svör fræðimanna í tengslum við þá spurningu eru mismunandi, allt frá hinu 

sögulega til hins goðsögulega. Framan af var leitað af sögulegum aðstæðum 

en Gunkel fjallar á almennari grundvelli um konunglegar hátíðir 

þakkargjörðar vegna sigurs. Að mati Kraus er Gunkel á réttum slóðum, Slm 

18 vísar til þakkargjörðar vegna sigurs sem Guð hefur veitt útvöldum 

konungi sínum. Hér verður þó að gera ráð fyrir að Slm 18 hafi verið sunginn 

oft og ekki einu sinni (sbr. Craigie).
21

 Síðar hefur sálmurinn verið yfirfærður 

á samfélagið frá hinu konunglega samhengi.22    

2.3 Sögulegt baksvið  

Eins og um marga sálma Saltarans er mjög erfitt að fullyrða nokkuð um 

sögulegt baksvið Slm 18 eða ritunartíma. Meðal fræðimanna er einna helst 

sátt um að Slm 137 sé ritaður eftir tímabil herleiðingarinnar í Babýlón.23 Um 

aðra sálma hafa jafnan birst fjölmargar tillögur og kenningar. Þess má og 

                                                           
20

 A. A. Anderson 1983a, s. 153-154. Craigie fjallar einnig um Laufskálahátíðina, þar sem 

haldið var árlega upp á björgun  og sigur konungsins. Sjá: Craigie 1983, s. 171. 
21

 H. J. Kraus 1993a, s. 257-258; Craigie 1983, s. 171. 
22

 H. J. Kraus 1993a, s. 258. 
23

 Sálmurinn hefur ákveðna sérstöðu innan sálma Saltarans. Það kemur til vegna þess að 

hægt virðist að aldursgreina sálminn með töluverðri vissu. Almennt er álitið innan 

fræðaheimsins að sálmurinn hafi verið saminn á árunum 538-520 f. Kr. Sjá: Gunnlaugur A. 

Jónsson 2005, s. 83. 
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geta að sögulegar áherslur í sálmarannsóknum hafa ekki verið mjög 

áberandi eftir að hin formsögulega greining náði yfirhöndinni í kringum 

aldamótin 1900 sem síðan einokaði sviðið nánast alla tuttugustu öldina.24  

Það er þó vel þess virði að grennslast fyrir um hvaða niðurstöður 

sálmarannsakendur hafa birt í áranna rás í samhengi sögusviðsins og því 

verður hér greint frá nokkrum af þeim kenningum sem hafa birst á prenti í 

samhengi Slm 18.   

2.3.1 Yfirskrift og ritunartími 

Það er mjög forvitnilegt í samhengi sögulegs baksviðs Slm 18 að yfirskrift 

hans er ákaflega nákvæm.
25

 Það er því fróðlegt að velta fyrir sér hvort 

fræðimenn telji sig geta greint einhverjar vísbendingar út frá yfirskriftinni. 

Þess má geta að á stundum eru yfirskriftir sálmanna taldar geta veitt 

upplýsingar um sálma, s.s. innihald þeirra og höfund en það á sannarlega við 

í tilfelli Slm 18, einkum í samhengi höfundar sálmsins. Þannig segir A. A. 

Anderson frá því að skv. yfirskrift Slm 18 álíti margir fræðimenn að Davíð 

konungur sé raunverulega höfundur sálmsins og því hafi fræðimenn á borð 

við William Foxwell Albright (1891-1971), Charles August Briggs (1841-

1913), Edward J. Kissane (1886–1959)
26

 og Otto Eissfeldt (1887-1973) 

haldið fram.
27

 Að mati Anderson og raunar einnig Artur Weiser (1893-

1978) er þó allt eins líklegt að hirðskáld hafi samið ljóðið.
28

  

Ef til vill verður þó að hafa í huga að yfirskriftirnar eru skv. mörgum 

fræðimönnum taldar vera seinni tíma viðbætur,
29

 og oft á tíðum virðist lítið í 

innihaldi sálmanna skýra yfirskriftina,
30

 en sumar tengingar eru þó 

forvitnilegar eins og í Slm 18.  

                                                           
24

 Gunnlaugur A. Jónsson, „Frá leiðsögn til lofgjörðar: Er guðfræðileg hugsun á bak við 

niðurröðun sálmanna í Saltaranum?“ 2008a, s. 70-71; James L. Kugel, How to Read the 

Bible: A Guide to A Scripture Then and Now 2007, s. 461-463; Mays 1994, s. 8-10. 
25

 H. J. Kraus 1993a, s. 258. 
26

 A. A. Anderson 1983a, s. 153. 
27

 H. J. Kraus 1993a, s. 258. 
28

 A. A. Anderson 1983a, s. 153; Weiser 1965, s. 186.  
29

 Kugel 2007, s. 461-462; Mays 1994, s. 12-13. 
30

 Sbr. Slm 51 þar sem fátt í þessum iðrunarsálmi skírskotar til ástarævintýris Davíðs og 

Batsebu. Það má t.d. sjá ágæta umfjöllun um yfirskriftina hjá James Luther Mays sem telur 

að menntaður ritari hafi greint tengsl á milli v. 4 og 2 Sam 11.27; 12.13. Þessi túlkun á 
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Þó að titill sálmsins gefi til kynna að Slm 18 hafi upprunalega verið 

nýttur við sérstakar kringumstæður tengdum konungum af kyni Davíðs 

(hugsanlega Davíð  sjálfum), þá gæti setningin,  „Til stjórnandans“ sagt til 

um að síðar í sögu sálmsins hafi hann verið felldur inni í safn hymna sem 

náði almennari notkun í tilbeiðslu Ísrael.
31

 

Titill sálmsins gefur þó til kynna að hann hafi verið sunginn יֹום  þ.e. á בְּ

deginum
32

 sem Davíð var bjargað úr greipum annars vegar allra fjandmanna 

sinna og hins vegar úr greipum Sáls. Engu að síður veitir hliðstæð frásögn í 

2 Sam 22 ekki möguleika á að tengja sálminn við sértakan atburð eða 

ákveðinn hernaðarlegan sigur. En í 2 Sam 22 er fylgt eftir frásögn af dauða 

Sál og í kjölfarið fylgir lýsing á herferðum gegn Filisteum (2 Sam 21.15-

22). Það er því mögulegt að sálmurinn hafi verið nýttur í fögnuði yfir sigri 

eftir röð herferða, en að sama skapi er mögulegt að tengja sálminn við eina 

af árlegum hausthátíðum Ísrael.
33

 

Artur Weiser (1893-1978) telur að erfitt sé að hafna þeim möguleika að 

sálmurinn hafi verið settur saman á tímum Davíðs. Það er vegna þess að 

hliðstæðar frásagnir síðari tíma eins og Mík 7.17; Hab 3.19; Slm 116; 144 

gætu verið tilvísanir til sálmsins sem eigi uppruna sinn í helgisiðum 

guðsdýrkunarinnar. Bent hefur verið á að v. 21 endurspegli 

deuteronómíska
34

 frásagnarhefð en Weiser telur engin haldbær rök fyrir því 

                                                                                                                                                    
sálminum hefur skapað spennu út frá notkun hans í helgihaldinu. Sjá: Mays 1994, s. 198-

199. 
31

 Craigie 1983, s. 172. 
32

 Ath. Þarf að íslenska Biblíuþýðingin frá 2007 hefur ekki þýtt hér יֹום  .בְּ
33

 Craigie 1983, s. 172-173. 
34

 Kenningin um að í Gamla testamentinu megi finna ritverk sem hefur verið kallað hið 

deuteronómíska söguverk gengur út frá því að ritin frá 5 Mós til og með 2 Kon sé sett 

saman af einum höfundi, kenninguna setti Martin Noth (1902-1968) fyrst fram í ritinu, 

Überlieferungsgeschichtliche Studien I. Die sammelnden und bearbeitenden 

Geschichtswerken im Alten Testament árið 1943. Sjá: Niels Peter Lemche, 

Gammeltestamentlig og Bibelsk teologi 2008, s. 135; Sú ályktun að hér komi við sögu 

Deuteronómískur sögustíll tengist  vangaveltum um það hvort Slm 18 sé í raun heild eða 

samansettur sálmur. Frásagnir ljóðmælandans í v. 3 og 31 eru svo ólíkar að erfitt er að flétta 

þeim saman. Þar sem sálmurinn virðist endurspegla Deuteronómíska frásagnarhefð gerir 

það að verkum að sálminn er erfitt að tímasetja mjög snemma og því er álitið að seinni 

helmingur sálmsins sé sjálfstæð eining. Þar sem form sálmsins er ekki ljóst og hlutar hans 

eins og guðsopinberunin (Slm 18.8-16) bera með sér að vera sjálfstæðar einingar þarf að 

hafa varann á þegar sálmurinn er tímasettur. Þetta eru veigamikil rök fyrir því að greina 
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að það séu einungis einkenni þeirrar frásagnarhefðar. Á hinn bóginn birtast í 

sálminum nokkrir þættir sem gefa til kynna að sálmurinn sé mjög forn. Þar á 

meðal er guðsopinberunin (Slm 18.8-16) sem felur í sér lýsingar gamalla 

hefða líkt og Dóm 5; 2 Mós 15; Jós 10.12 sem geta til um útkomu 

stríðsátaka. Einnig er athyglisvert að ekki koma hestar við sögu þar sem 

konungurinn eltir fjandmenn sína uppi þ.e. hér virðist ævaforn 

bardagaaðferð birtast þar sem fætur manna báru hitann og þungan af 

orrustunni, þar sem stöðugleiki og hraði gátu skipt sköpum (Slm 18.29, 33; 

sbr. 2 Sam 1.23; 2.18).
35

  

2.4 Fyrirkomulag ritskýringar Slm 18 

Í ritskýringahluta Slm 18 er stuðst við greiningu Peter C. Craigie á 

uppbyggingu Slm 18. Þægilegt er að hafa eina tiltekna uppbyggingu í huga 

þegar sálmurinn er ritskýrður, einkum í ljósi þess hve langur hann er. 

Fjölmörg stef þarf að taka fyrir og með fastmótaða uppbyggingu í huga helst 

rauði þráðurinn í sálminum betur. Einnig er markmiðið með því að styðjast 

við sannfærandi uppbyggingu Craigie að einangra ákveðna hluta og greina 

þannig samhengið betur fyrir vikið.
36

 Greining Craigie er eftirfarandi: 

 
Hluti I: v. 1: Titill. 

Hluti II: v. 2-4: Kynning á lofgjörð. 

Hluti III: v. 5-20: Málsvörn ljóðmælandans og guðsopinberun. 

Hluti IV: v. 21-31: Gæska Guðs. 

Hluti V: v. 32-46: Hinn óviðjafnanlegi Guð og þjónn hans. 

Hluti VI: v. 47-51: Niðurstaða; lokalofgjörð til hins lifandi Guðs. 

 

                                                                                                                                                    
Slm 18 sem samansettan sálm sem samanstandi af tveimur hlutum, v. 1-30 annars vegar og 

v. 31-50 hins vegar. Rök sem mæla gegn þessari túlkun og mæla með einingu sálmsins eru 

m.a. þau að í þakkarljóði einstaklings geti lýsing á björgun hans birst í tveimur hlutum og 

Deuteronómísk stef séu einfaldlega síðari tíma breytingar á sálminum. Sjá: H. J. Kraus 

1993a, s. 256.  
35

 Weiser 1965, s. 186. 
36

 Uppbygging Craigie varð fyrir valinu af nokkrum ástæðum. Ein helsta ástæðan er sú að 

guðsopinberunin í v. 8-16 er best útskýrð með því að taka fleiri vers með í reikninginn eins 

og Craigie gerir þ.e. v. 5-20. Reyndar verður fjallað um guðsopinberunina sérstaklega en 

greining Craigie er sannfærandi í samhengi almennrar umfjöllunar sálmsins. Einnig er 

skipting hans á hlutum IV og V mjög greinargóð þar sem annars vegar fer fram lýsing á 

gæsku Guðs og hins vegar undirbúningi konungsins fyrir stríð. 
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Í fyrstu hluta ritskýringarhlutanum (kafli 2.4.1-2.4.7) verður greint frá helstu 

þáttum hinna sex hluta sálmsins sem greining Craigie gerir ráð fyrir. Þannig 

verður alls ekki öllum versum sálmsins gerð ýtarleg skil heldur er 

markmiðið að koma heildarskilaboðum sálmsins til skila. Þó verða ýmis 

vers brotin til mergjar, með þeim tilgangi að rannsaka hvort þau tengist 

hernaði eða stríðsátökum að einhverju leyti. Í öðrum hluta 

ritskýringarferlisins (kafli 2.5) verða einstök hernaðarleg stef sálmsins og 

hugtök tekin sérstaklega fyrir, með það fyrir augum að greina hvort þau 

komi fyrir á öðrum stöðum í Gamla testamentinu og þá einkum innan 

Saltarans. Í þriðja hluta ritskýringarinnar (kafli 2.6) verður reynt að setja 

hernaðarlegt málfar í samhengi sálmsins sem heildar og að lokum í fjórða 

hluta ritskýringarinnar (kafli 2.7) verða tengsl Slm 18 við aðra sálma með 

hernaðarlegu ívafi skoðuð. 

2.4.1 Slm 18: Hluti I og II. 

Eins og þegar hefur komið fram er yfirskrift Slm 18 forvitnileg og gefur 

hugsanlega vísbendingar um ýmislegt varðandi sögu sálmsins. Yfirskriftin 

er í rauninni mjög góður inngangur að sálminum og setur lesandann í 

ákveðnar stellingar. Í fyrsta lagi má út frá upphafinu ætla að þakkir verði 

færðar fyrir hjálp í stríðsátökum, í öðru lagi má ætla að lýsing á neyðinni 

muni birtast. Það sem er hins vegar mest spennandi í ljósi viðfangsefnis 

ritgerðarinnar er hvort lýsing á einhvers konar stríðsátökum muni birtast 

þegar líður á sálminn.  

Í umfjöllun um hluta II eða v. 2-4 verður fjallað um versin hvert fyrir sig, 

vegna þess að þau eru forvitnileg og gott er að átta sig á þeim með því að 

einangra þau. En einnig er það gert í ljósi þess að versin eru einhvers konar 

kynning og skipta þau töluverðu máli í framrás sálmsins og skilningi á 

honum.  

Í v. 2 koma fyrir fyrstu orð Davíðs og þar birtist afar athyglisverð 

yfirlýsing „Hann sagði: Ég elska þig (), Drottinn, styrkur minn.“ 
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Sögnin 
37

 sem kemur hér fyrir er að mati Craigie óvenjuleg í þessu 

samhengi,
38

 undir það tekur Kraus enda er þetta eini staðurinn í Gamla 

testamentinu þar sem sögnin kemur fyrir sem tjáning á elsku manns til 

Guðs. Í samræmi við lofsöng í upphafi þakkarljóðs væri eðlilegra að nota 

sagnmyndina 
39

 sem kemur t.d. fyrir í Slm 30.1 („Ég lofa þig, 

Drottinn,...“); 145.1 („Ég tigna þig, Guð minn...“) í stað  . En það er 

einmitt út frá þessum tveimur sálmum sem Kraus byggir leiðréttingu sína á, 

enda er þar um lofsöng að ræða.
40

 sem lýsing á mennskri ást til Guðs רחם 

stingur því í stúf í þessu samhengi, ekki síst þar sem í Gamla testamentinu 

táknar sögnin samúðina sem á uppruna sinn í innsta eðli Guðs.
41

  Í ljósi þess 

að sögnin kemur ekki fyrir í hliðstæðri frásögn í 2 Sam 22 er þetta 

hugsanlega síðari tíma útskýring.
42

  

Engu að síður gefur sögnin vel til kynna hversu náið sambandið milli 

ljóðmælandans og Guðs er, sem endurspeglast ekki hvað síst í framrás 

sálmsins. Hið nána samband afhjúpast svo þegar lengra líður á sálminn, en 

eins og berlega kemur í ljós hefur ljóðmælandinn upplifað samfylgd Guðs í 

grafalvarlegum aðstæðum.
43

 

                                                           
37

 Grunnmerking stofns orðsins er óljós, líklegast merkir orðið þó að vera 

blíður/þægilegur. Forvitnilegt no. er myndað af stofni orðsins þ.e. móðurlíf. So. að 

elska/sýna samúð eða meðaumkun, kemur hér fyrir í qal – imp. Oftast er sögnin notuð um 

Guð með þf. um fólk hans eins og t.d. í Slm 116.5. Getur einnig komið fyrir um mann 

venjulega sigurvegara t.d. 1 Kon 8.50; Jer 42.12. Á öðrum stöðum þar sem rætt er um börn 

t.d. Jes 13.18, 49.15; Slm 103.13. Sem lo. (brjóstgóður/vorkunnsamur) á það alltaf við um 

Guð (Slm 86.15; 103.8).  Sjá: Francis Brown o. a., The Brown-Driver-Briggs Hebrew and 

English Lexicon 2007, s. 933.  
38

 Craigie 1983, s. 173. 
39 

So. merkir að vera upphafinn/lofsunginn. Í samhengi Slm 30.1; 145.1 merkir sögnin 

lofsyngja/upphefja með þf. um Guð. Sjá: Francis Brown o. a.,  s. 925-926. 
40

 H. J. Kraus 1993a, s. 254. 
41

 „Sama rit: S. 258.“; A. A. Anderson er hér á sama máli og þeir Craigie og Kraus enda 

kemur qal form sagnarinnar einungis fyrir hér í öllu G.t. en eins og kemur fyrir hér að ofan í 

neðanmálsgrein 4 er áherslan á þessu hugtaki yfirleitt í samehngi samúðar Guðs gagnvart 

fólki sínu. Anderson telur að margir ritskýrendur fylgi eftir Ferdinand Hitzig (1807-1875) 

sem stingur upp á því að lesa  í stað texta Masóretanna sem greinir . Sjá: 

Anderson 1983a, s. 154. 
42

 Francis Brown o. a., 2007, s. 933.  
43

 Craigie 1983, s. 173. 
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Hvað sem öllum vangaveltum líður um það hvort titill sálmsins og það 

fyrsta sem Davíð konungur segir (v. 2) sjái fyrir traustum túlkunarlykli á 

sálminum sjálfum, þá passar yfirskrift sálmsins vel við innihaldið. Þar sem 

áhrifarík byrjunin gefur tóninn fyrir það sem koma skal enda ekki skrýtið að 

ljóðmælandanum (Davíð hugsanlega) þyki mikið til Guðs síns koma eftir að 

hann var heimtur úr helju og veittur sigur í orrustum. 

Í v. 3 kemur lesandanum fyrir sjónir mögnuð lýsing á því hver Guð er í 

augum ljóðmælandans en þar segir: 

 

Drottinn, bjarg () mitt og vígi (), frelsari () minn,  

Guð minn, hellubjarg () mitt, þar sem ég leita hælis ()  

skjöldur () minn og horn () hjálpræðis () míns, háborg () mín.  

 

Þegar hér er komið við sögu er búið að undirbúa lesandann að einhverju 

leyti fyrir sálminn og hvað sé í vændum. En í ljósi þess að nú fer senn í 

hönd skýring á hrikalegri neyð ljóðmælandans er upphafið algerlega 

magnað, það er ljóst að viðkomandi er þakklátur, þrátt fyrir mótlætið. 

Þannig segir Kraus að gnægð umsagnarliða um Guð í innganginum beri með 

sér öll einkenni lofsöngs. En að hans mati vísa allar þessar lýsingar til þess 

að Guð sé bjargvættur.
44

  

Eins og kom fram hér að ofan er harla óvenjulegt að hefja sálm á 

sögninni  í slíku samhengi. En þar með er ekki öll sagan sögð, því á eftir 

fylgir þessi röð magnaðara lýsinga á eiginleikum Guðs, þ.e. með öðrum 

orðum lögð mikil áhersla á hvaðan hjálpin kemur. Það er því forvitnilegt að 

skoða þessa stórkostlegu játningu ljóðmælandans og kanna hvort hún geti að 

einhverju leyti tengst hernaði, þ.e.a.s. skyldu sömu hugtök koma fyrir í 

einhverjum öðrum sálmum Saltarans í hernaðarlegu samhengi? Hugtökin 

sem um ræðir endurspegla að mati Craigie tvo þætti: Annars vegar hernað 

(Guð er frelsari, skjöldur og hæli) og hins vegar kalla þau fram minningar 

um hinar hæðóttu óbyggðir sem svo lengi voru hluti af reynslu Davíðs (Guð 

er bjarg, vígi og klettur). Auk þess má hafa í huga að það var í hernaði 

                                                           
44

 H. J. Kraus 1993a, s. 258. 
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Davíðs í óbyggðunum sem hann upplifði persónulega nærveru Guðs.
45

 

Þessar vangaveltur Craigie eru mjög spennandi eins og mun koma í ljós 

þegar nokkur þessara hugtaka verða skoðuð nánar hér að neðan.  

2.4.2 Slm 18: Hluti III 

Þriðji hluti (hluti III) Slm 18 skv. uppbyggingu Craigie eru v. 5-20 sem hann 

greinir sem aðalhluta sálmsins. Að hans mati kemur hér fyrir sjónir einfalt 

þema sem lýst sé með dramatískum hætti. Ljóðmælandinn er í nauðum 

staddur, ákallar Guð sinn (v. 7) sem birtist og bjargar honum frá hættunni.
46

  

Inn í þennan hluta fellur mjög svo forvitnileg guðsopinberun sem gjarnan 

er greind í v. 8-16,
47

 um hana verður fjallað sérstaklega enda tengist hún 

sannarlega hernaði þegar öll kurl eru komin til grafar. Þannig að í upphafi 

verða v. 5-6 skoðuð en þar segir: 

 

Dauðans () bönd () héldu mér, 

eyðandi () fljót () skelfdu mig.  

Fjötrar heljar () herptust að mér,  

snörur () dauðans () ógnuðu mér.
 

 

Í þessum versum fær lesandinn að skyggnast betur inn í líf sálmaskáldsins 

og neyðina sem það stóð frammi fyrir. Að mati Kraus þarf að hafa í huga að 

frásögnin af sheol og inngripi Guðs er utan sögulegs sviðs. Myndlíkingarnar 

geta leitt hugann að því að hér sé rætt um Guð en ekki jarðneskan konung. 

Neyðin lýsir sér ekki hvað síst í fjarverunni frá Guði og ljóðmælandinn 

fellur niður í sheol (Jes 53.5). Óvinirnir eru að mati Kraus erlend öfl, en 

uppreisn þeirra er gegn hinum réttláta einstaklingi sem tilheyrir Guði. 

Kaosöflin koma hins vegar fyrir sjónir sem hættuleg guðlaus öfl, en þeim er 

lýst með myndlíkingum af goðsögninni um Tiamat (Slm 93; 69.1 f., 14; Hlj 

3.54; Jón 2.4; Slm 42.7; 88.7; 93.4). Mót og Belíal eru öflin sem geisa í 
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sviði sheol og sýnt er fram á slægð þessara eyðandi afla með orðum sem 

tengjast veiðum.
48

  

Í samhengi þess að kaosöflin notist við fornar veiðiaðferðir í Slm 18 má 

benda á að Othmar Keel (f. 1937) telur út frá nánum tengslum nets og gryfju 

í Saltaranum (Slm 9.15-16; 35.7-8; 57.6) að gryfjur hafi verið huldar með 

netum í felulitum sem bráðin flæktist í þegar hún féll. Sé súmerska táknið 

fyrir veiði skoðað má vel álíta að veiði hafi þegar í upphafi verið stunduð 

með netum og gryfjum. Þessi tegund veiða var svo útbreidd að 

orrustusenum fyrstu konunga Mesópótamíu var lýst sem veiðisenum. En þar 

má oft sjá að óvinir eru fangaðir með vel heppnuðu kasti nets.49  

Oft er greint frá því í Sálmunum að fjandmenn ljóðmælandans hafi 

útbúið gryfjur, snörur eða net (Slm 9.15; 31.4; 35.7-8; 64.5; 140.5; 142.3).
50

 

Í Slm 119.61 er minnst á snöru en í Slm 18.4-5 notast dauðinn við slíkt 

veiðarfæri. Snærið gæti átt við hugvitssamlega falda snöru, en slík snara var 

útbreidd og vinsælt veiðiáhald í Palestínu jafnvel á forsögulegum tíma.
51

 

Þetta er mjög forvitnilegt og hægt er að velta vöngum yfir því að veiðitækni 

kaosaflanna sé myndlíking á kænsku andstæðinga konungsins í Slm 18. 

Ugglaust hefur konungurinn staðið andspænis mikilli hættu, líkt og hann 

væri fastur í neti andstæðinganna sem líkt er við kaosöflin og sheol, en Guð 

kom honum til bjargar og snéri taflinu við. En slíkar samlíkingar í formi 

myndlíkinga er þekkt stef og má nefna dæmi eins Slm 87.4 þar sem Rahab 

táknar Egyptaland. En slíkt telur Mark S. Smith (f. 1956) einmitt vera uppi á 

teningnum hér í Slm 18 en eins og fjallað verður um hér að neðan túlkar 

Smith t.d. Slm 18 töluvert út frá stjórnmálum og nýstofnuðu konungdæminu 

í Ísrael. Í þessu tilfelli álítur Smith því að hér sé sigri konungdæmisins á 
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pólitískum óvinum (Slm 18.4; 18) lýst þar sem guðsopinberun í stormi 

kemur fyrir og í kjölfarið sigrar Guð kaosöflin.
52

 

Í neyð sinni hrópar ljóðmælandinn til Guðs síns (v. 7): „Í angist minni 

kallaði ég á Drottin, til Guðs míns hrópaði ég. Hann heyrði hróp mitt í 

helgidómi () sínum, óp mitt náði eyrum hans.“ Hér endurspeglast trú 

ljóðmælandans vel er hann ákallar Guð sinn í raunum. Og viti menn! Kallið 

nær eyrum Drottins. Þannig hefur ljóðmælandinn upplifað mikið kraftaverk. 

Svipað er einmitt uppi á teningnum í sögunni af Jónasi (Jón 2.8). Kraus 

álítur að () vísi líklega ekki til himneskrar hallar heldur musterisins 

sjálfs þar sem þakkarljóðið er borið fram.
53

 Ólíkt Kraus telur Craigie hér 

ekki vera skírskotað til Jerúsalem heldur til hinnar himnesku vistarveru 

Guðs sem táknar heimsyfirráð hans.
54

  

2.4.3 Guðsopinberunin (Slm 18.8-16) 

Því næst kemur fyrir sjónir lesanda í Slm 18 afar athyglisverð lýsing á 

guðsopinberun. En það kemur upp úr krafsinu að frá hæstu himnum beinir 

Guð sjónum að umbjóðanda sínum, sem er kúgaður í undirheimum sheol. 

Opinberun Guðs er boðuð með jarðskjálfta (v. 8), en þessi lýsing á birtingu 

Guðs er algeng í Gamla testamentinu sbr. Dóm 5.4; 5Mós 33.2; Jes 30.27; 

Hab 3.4; Slm 97.2.
55

 

Þegar Guð hefur heyrt ákall þjóns síns bregst hann grimmilega við og 

ofbeldið sem dregur fram mynd af viðbrögðum hans eru viðeigandi, því 

Guð sem er konungur lífs og reglu hefur verið skoraður á hólm af dauða og 

óreglu. Sé litið á viðbrögð Guðs út frá öðru sjónarhorni (v. 8-9) er þeim lýst  

með tungumáli sem líkist Sínaí guðsopinberuninni.
56

 Sú opinberun var 

mikilvæg þegar undirbúningi Guðs fyrir stríð var lýst í fornri hefð hebresks 

kveðskapar (sjá: 5Mós 33.2-3; Dóm 5.4-5; Slm 68.7-8). Þannig var Guð, 
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með því að svara ákalli þjóns síns, að undirbúa sig fyrir orrustu gegn þeim 

sem voru að hrella þjón hans.
57

 

Í versi 19 tjáir konungurinn líkast til þakkir eftir að hafa upplifað árásir 

og verið borinn ofurliði á myrkum degi. Í huga Kraus er enginn vafi á því að 

lýsingin í v. 1-30 eigi við aðstæður leiðtoga í konunglegum her.
58

  

Þessi opinberun Guðs skiptir sköpum fyrir sálminn og baráttu 

ljóðmælandans. Guðsopinberunin tengist gríðarlega mikilvægum þáttum í 

trúarlífi hinna fornu Ísraelíta og því er nauðsynlegt að skoða bakgrunn 

þessarar hugmyndar betur (sjá k. 4).  

2.4.4 Slm 18: Hluti IV 

Í næstu versum (hluti IV eða v. 21-31) Slm 18 birtast mikilvæg atriði sem 

vert er að beina sjónum að. Í þessu tilfelli er ekki um að ræða hernaðarlegt 

málfar en engu að síður tengist þessi hluti ástæðunni fyrir því að 

konunginum eða þjóni Guðs hlotnast sigur yfir óvinum sínum. Kraus kemst 

þannig að orði í umfjöllun sinni um v. 21-27 að hér grennslist 

ljóðmælandinn fyrir um ástæðurnar á inngripi Guðs sem er mikilvægur 

þáttur.
59

 

Að mati Craigie má í þessum versum greina að lýsingin flyst á milli 

verka Guðs gagnvart ljóðmælandanum (v. 21-25), mannkyninu almennt (v. 

26-28) en endar á persónulegri íhugun ljóðmælandans (v. 29-30). Fyrri 

hlutinn, að hans mati, samanstendur af nákvæmlega uppbyggðri einingu (v. 

21-25) sem byrjar og endar með tilvísun til verka Guðs skv. réttlæti 

ljóðmælandans og hreinleika handa hans. Frá guðfræðilegu sjónarhorni er 

samhengi þessara hluta eftirfarandi: Réttlæti ljóðmælandans setur hann frá 

upphafi í náið samband við Guð og því gat hann vænst frelsunar. Hann hafði 

gengið á vegi Guðs og forðast að gera rangt. Þannig hafði hann lifað innan 

dóms Guðs og verið saklaus, en engu að síður hafði hann upplifað árásir 

óvina. Árás óvinanna var hins vegar ekki afleiðing hegðunar hans og hún 
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endurspeglaði ekki himneskan dóm. Svo hann hafði átt þess kost að kalla 

eftir himneskri björgun sem hafði orðið að veruleika. Þannig endurspeglaði 

björgunin sanngjörn samskipti við Guð.
60

 

Þegar ljóðmælandinn lítur aftur til persónulegrar reynslu sinnar (v. 29-

30) og minnist neyðarinnar, þar sem hann var innilokaður af Mót og sheol 

(v. 5-6), tákna þau myrkur. En í því myrkri hefur Guð gefið honum ljós (v. 

29) og leyst hann undan hinu endanlega mykri dauðans. Ljóðmælandinn 

hafði staðið frammi fyrir mikilli ógn af óvinum sínum (v. 4) en hafði verið 

gert kleift að ráðast á þá og rammgirta virkisveggi þeirra (v. 30).
61

  

Borgarmúrar og víggirt virki hafa lítið vægi þegar Guð er nálægur og 

stendur með konunginum.
62

 

Grunninn að réttum skilningi á Slm 18 telur Kraus liggja í Slm 15 og 

Torah helgisiðunum.
63

 Ríkisborgararéttur á Síon er aðeins fyrir hina réttlátu 

þ.e. Ísraelíta sem lifa skv. lífsreglum sáttmála Guðs. Hann einn á lögmæta 

kröfu á verjandi afli Guðs. Hinir illu hafa engan rétt á að koma fram fyrir 

Guð, því hann er á móti þeim (Slm 5.5). Þannig að í v. 20 og áframhaldi 

birtist mynd af hinum réttlátu sem hefur aðlagast sáttmálanum og fær 

inngöngu inn í helgidóminn. Áherslan á hlýðni gagnvart lögmálinu og iðju 

hins réttláta lífs eru í grunninn skírskotanir til yfirlýsingarinnar um 

tryggðina sem tilbiðjandinn lætur í veðri vaka áður en hann fer inn í 

helgidóminn (v. 20-23). Það er einnig rétt að taka eftir því að konungurinn 

birtist hér sem fyrirmynd hins réttláta einstaklings. Það er hugmynd sem 

kemur víða fyrir í Gamla testamentinu (Jer 23.5; Sak 9.9).
64

  

Því má heldur ekki gleyma að aðeins nærvera Guðs olli umbreytingu á 

aðstæðum sálmaskáldsins. Gjörbreytt ástand ljóðmælandans tengist 
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hugmyndinni um heilagt stríð. Í Ísrael fyrir tíma konunganna stóð Guð með 

þjóð sinni en hér einblínir hann á einn mann eða konunginn.
65

 

Í þessu samhengi er afar fróðlegt að lesa um þróun sem átti sér stað í 

Egyptalandi, þegar Amenophis IV tók við af bróður sínum sem faraó 1358 f. 

Kr. Um þessa þróun fjallar Johannes C. De Moor í bók sinni, The Rise of 

Yahwism: The Roots of Israelite Monotheism, sem kom út árið 1997. En 

þegar Amenophis IV tók við sem faraó hóf hann róttæka trúarlega 

siðbreytingu þar sem gengið var út frá eingyðistrú. Í stað guðsins Amun-Re 

hlaut Aten nú heiðurssæti og skyldi hann tilbeðinn, raunar tók faraó upp 

nafnið Akenhaten nokkrum árum síðar. Hinn nýi faraó lagði áherslu á að 

aðeins einn maður gæti staðið andspænis Aten og var það auðvitað 

konungurinn sjálfur. Fjölskylda hans gat aðeins fylgst með helgisiðunum úr 

ákveðinni fjarlægð. Ennfremur gat enginn tilbeðið Aten í fjarveru 

konungsins, en þetta tímabil er almennt nefnt Amarna tímabilið. Það er 

vegna þess að staðurinn þar sem rústir borgarinnar sem Akenhaten lét 

byggja fyrir hinn nýja átrúnað, nefnist El Amarna. Það er eftirtektavert að 

ekki var um nein persónuleg samskipti milli faraó og guðsins Aten að ræða 

þó sambandi þeirra hafi verið lýst á hefðbundinn hátt sem sambandi föður 

og sonar. Fólki var bannað að hafa samskipti eða upplifa trúarlega reynslu 

við guðdóminn og skyldi konungurinn ávarpaður í hans stað. Þessari 

siðbreytingu var síðar algerlega hafnað en hafði engu að síður áhrif lengi 

vel. Samkvæmt kenningu De Moor átti sér stað gagnsiðbót eftir dauða 

Akenhaten sem hafði mikil áhrif á þróun eingyðistrúar víða í 

nágrannalöndum Egypta.
66

 

Eftir dauða Akenhaten öðlaðist Amun-Re á nýjan leik sinn sess sem 

æðsti guð Egypta. Amun-Re varð nú náinn tilbiðjendum sínum, sem var 

óvenjulegt en líklegast hefur dapurlegt tímaskeið Amarna tímabilsins átt 

mikinn þátt í þessari þróun. Fyrir þennan tíma var t.d. óvenjulegt ef 

einstaklingur ávarpaði Amun-Re sem guð sinn eða bæði hann að taka í 
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hendi sína. Þróunin varð sú að Amun-Re var birtur á mannlegri hátt og um 

leið átti fólk greiðari aðgang að honum. Þannig var honum gjarnan lýst sem 

miskunnsömum guði sem elskaði fólk sitt, sá sem gætti fátækra og frelsaði 

undirokaða. Það sem er afar spennandi í samhengi ritgerðarinnar er að á 

sama tíma breyttust aðstæður hermanna, sem stóðu í ströngu fyrir þjóð sína 

og mættu óvinum þjóðarinnar í stríðsátökum. Nú gátu þeir skyndilega 

ávarpað Amun-Re og treyst á styrkan arm hans (sjá t.d. Slm 98.1; Jes 52.10 

í samanburði við þessa frásögn) sem veitti meiri vernd en hundruðir 

þúsunda hervagna.
67

 

Þetta persónulega samband guðs og manns hélst í hendur við aukna 

siðferðilega vitund. Sá sem mætti guði sínum þurfti að spyrja sig á hvaða 

forsendum það væri gert og hvort hann ættu rétt á því. Margir Egyptar álitu 

þannig göfugt að vera af lágtsettu ætterni og fátækt varð hliðstæða við að 

vera guðhræddur. Kaflinn um afneitun synda var einmitt settur inn í Bók 

hinna dauðu (e. „The Book of the Dead“) á þessum tíma, en það vitnar um 

vaxandi ábyrgð á siðferði. Amun-Re var hins vegar ekki einungis góður í 

eðli sínu því hann heltók óvini sína með eldi þ.e. þeirra sem skilgreindir 

voru syndaselir.
68

 

Í fyrsta lagi má segja að kenning De Moor sé áhugaverð með hliðsjón af 

þróun eingyðistrúar m.a. í Ísrael, en hann rekur margvísleg tengsl milli 

Egyptalands og Kanaan m.a. í samhengi skattgreiðslna og viðskipta á milli 

landssvæðanna, sem rennir stoðum undir kenningu hans.
69

 Einnig 

samræmist þetta áherslum Kraus sem getið er hér að ofan þ.e. um hinn 

réttláta einstakling, inngöngu í helgidóminn og vörn Guðs. Það sem er hins 

vegar forvitnilegast í samhengi ritgerðarinnar er umfjöllunin um líðan 

hermanna. Þar sem stríðsátök voru snar þáttur í lífi Austurlanda nær virðist 

hafa verið gott að geta leitað sér huggunar og styrks í guði sínum, þegar í 

harðbakkann sló og rímar það vel við aðstæðurnar í Slm 18. 
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2.4.5 Slm 18: Hluti V 

Í V hluta (v. 32-46) Slm 18 má segja að sálmurinn breyti um áherslur, í ljósi 

rannsóknar ritsmíðarinnar fæst nú sannarlega kjöt á beinin, þar sem mikið er 

skírskotað til hernaðar og átaka, en í v. 36 má greina að hermaðurinn hefur 

nú undirbúning sinn fyrir stríð með aðstoð Guðs.
70

 

Í ljósi þess að mikið birtist af hernaðarlegu málfari í þessum hluta 

sálmsins verða helstu útlínurnar skoðaðar. Í kjölfarið verður farið nánar í 

saumana á einstaka versum því þar kennir ýmissa að grasa. 

Í umfjöllun sinni um þennan hluta segir Craigie að hér birtist ljóðræn 

hliðstæða við v. 5-20. Í fyrri hlutanum var áherslan á komu Guðs og frelsun 

þjóns hans, en nú hefur áherslunum verið breytt. Skyndilega er einblínt á 

hernaðarleg afrek þjóns Guðs, en ekki má gleyma því að þegar í upphafi 

kemur skýrt fram að hjálpin komi frá Guði (v. 32-33). Þessir tveir hlutar 

segja þannig söguna frá ólíku sjónarhorni en hápunkturinn er sannarlega sá 

sami í báðum tilfellum; Björgun og sigur þjóns Guðs.71  

Því næst lýsir ljóðmælandinn sjálfum sér líkt og hermanni sem búi yfir 

himneskum ofurkrafti sem er öflugur í bardaga. Slíkum eiginleikum er 

aðeins sá gæddur sem hefur hlotið útbúnaðinn úr höndum Guðs (v. 34-39).72 

Styrkur hetju, góð örlög í stríði, hraði og fjölhæfni, allt eru þetta gjafir Guðs. 

Frá lýsingunni á veitingu allra þessara krafta þróast nú frásögnin inn í 

þakkarljóð kounugs.73 

Lýsing á björgun ljóðmælandans frá óvinum og sigri á þeim í kjölfarið 

fer fram á mjög myndrænan hátt í v. 40-46. Þrátt fyrir hetjuleg afrek 

sálmaskáldsins voru þau aðeins möguleg vegna þess að Guð veitti styrk til 

þeirra (v. 40).
74
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Sigur konungsins og 

hjálp Guðs fela m.a. í sér að 

aðrar þjóðir verða þegnar 

hans (v. 44-46). Þannig 

kemur við sögu þekkt stef 

úr konungssálmum þ.e. 

heimsyfirráð hins útvalda.
75

 Þeir sem orðnir eru þegnar 

beygja sig og bugta í hlýðni og þeir sem hafa verið sigraðir skjálfa í 

dýflissum; algjör umskipti hafa átt sér stað.76 Í þessum hluta frásagnarinnar 

má greina að konungurinn er svo mikilfenglegur að aðrar þjóðir gefast upp 

án þess að streitast á móti. Svipað virðist uppi á teningnum í 2 Sam 8.9 þar 

sem konungurinn Hamat reynir að vingast við Davíð með því að senda 

honum gjafir. Ólíklegt má þó teljast að Slm 18 vísi til svipaðs atviks á 

dögum Davíðs konungs. Þar sem tungutak ljóðsins endurómar hirðstílinn
77

 

og sigrarnir virðast eingöngu skírskota til trúarlegrar reynsla og veruleika.
78

 

Í ljósi þess að í Slm 18 gæti verið á ferðinni stefið um heimsyfirráð 

konungsins er forvitnilegt að skoða birtingu krýningar faraó í Egyptalandi 

og konungsins í Ísrael, út frá helgimyndum annars vegar og Saltaranum hins 

vegar. Sýnt hefur verið fram á að helgisiðir tengdir konunginum í Ísrael 

voru keimlíkir þeim egypsku. Þannig er jafnvel álitið meðal fræðimanna að 

Slm 2 sem dæmi endurspegli krýningarathöfn konungs af ætt Davíðs og sé 
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upprunalegt „Sitz im Leben“ sálmsins. Það er hins vegar erfitt að segja 

nákvæmlega fyrir um einstök atriði í þessu samhengi en hægt er að benda á 

forvitnilegan samanburð á því hvernig konungurinn kemur fyrir í 

helgimyndum og Saltaranum.
79

  

Sem dæmi um spennandi samanburð eru senur eins og á mynd 1,
80

 sem 

sýna frá helgisiðum tengdum konunginum og krýningu hans. Í þessu tilfelli 

eru heimsyfirráð hans látin í ljós, en slíkt fólst m.a. í því að örvum var 

skotið upp í fjóra hluta himinsins. Á myndinn sést hvernig guðinn Seth 

aðstoðar konunginn við atburðinn (sjá í þessu samhengi 2 Kon 13.14-19). 

Líkast til hefur stafurinn sem sýndur er til hægri svipaða merkingu, en þar 

hefur Hórus (guðinn með fálkahöfuðið) sett hendur sínar utan um háls faraó. 

Stólparnir tveir með krosslögðu örvunum hafa handleggi og eru þannig 

persónugerðir, halda á veldissprota og lífstákninu sem g.t.k. að 

guðdómurinn sé viðstaddur. Örvarnar tvær eru venjulega tákn gyðjunnar 

Neita, en þar sem hún var álitin húsfreyja stríðslistarinnar og ruddi veg 

konungsins á leið til orrustu, er nærvera hennar skiljanleg í þessu 

samhengi.
81

  

Annað mjög áhugavert dæmi í þessu samhengi er hvernig guðirnir 

aðstoða faraó í orrustu. Raunar er um svipað stef að ræða og hér að ofan þó í 

þessu tilfelli eigi myndin við bardagasenu, sem virðist smellpassa inn í Slm 

18. En í Slm 18 stærir konungurinn sig af því að Guð æfi hendur hans fyrir 

stríð (v. 34), geri veg hans greiðan (v. 32) og styðji hann í bardaga (v. 35). Á 

mynd 2
82

 má sjá hvar hinn grimmi stríðsguð Mont, sem á einhvern hátt er 

tengdur Seth, aðstoðar konunginn í orrustu. Þannig skírskota helgisiðir 

krýningarinnar til veruleika konungsins.
83  
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2.4.6 Nánari ritskýring Slm 18: hluta V 

Í hluta V birtist mikið af hernaðarlegu málfari og því er nauðsynlegt að 

brjóta sum versin til mergjar og reyna að komast að því hvaða hugmyndir 

liggja að baki. 

v. 32: Að mati Craigie má hér greina á nýjan leik í Slm 18 enduróm 

annars mikilvægs sigurs, nefnilega þegar Ísraelítarnir sungu hinn mikla 

sigursöng sinn við Rauðahafið (en svipað er um að ræða í v. 17-20 að hans 

mati). Þess má geta að við það tilefni lofsungu þeir Guð sem hinn 

óviðjafnanlega (2 Mós 15.11). Í þessu versi koma fyrir sjónir tvær retórískar 

spurningar, sem fela í sér að það jafnist enginn á við Guð Ísraels.84 

Anderson telur að fyrri spurningin („Hver er Guð nema Drottinn?“) gefi til 

kynna játningu í lofgjörðarstíl um óviðjafnanleika Guðs líkt og í 2 Mós 

15.11. Í raun á ljóðmælandinn við að Guð sé hinn eini Guð.85    

v. 34: Eins og áður hefur komið fram má greina í þessum hluta frásögn af 

styrkleika ljóðmælandans í stríði. Hann hefur hlotið styrkleika frá Guði og 

er nú gæddur ótrúlegum krafti. Hér er fótum hermannsins líkt við fætur 

hindar þ.e. hann er snar í snúningum og stöðugur.86 Í hermennsku forna 

tímans var álitið gríðarlega mikilvægt að vera snar í snúningum ef vel átti að 

fara í orrustu (sbr. 2 Sam 1.23, 2.18; 1 Kron 12.8). Það má þó enn ekki 

gleyma því líkt og kemur svo greinilega fram í Slm 18 að hraði var ekki 

álitinn persónulegt atgervi heldur einfaldlega gjöf Guðs.
87

 

Staða hermannsins er góð í hernaðarlegu samhengi á stað hátt uppi.
88

 

Þessi lýsing á hæðunum er líklega hliðstæða hugsunarinnar um hindina (sbr. 

1 Kron 12.8). Þess má þó geta að C. A. Briggs túlkar hæðirnar sem 

orrustuvöll.89 Í ljósi þess að hér virðist skírskotað til þess að bardaginn fari 

fram í hæðóttu landslagi og að minnst sé á Drottinn sem klett og fleira í 
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þeim dúr (v. 3; 32), var talið gott að búa hátt uppi til forna. Slík staða borgar 

þjóðar gat haft mikil áhrif í vörnum landsins. Það endurspeglast t.d. í lífi 

Edómíta, en þeir litu á sig sem ósigrandi þar sem staðsetning ríkis þeirra á 

Umm el-Biyara sléttunni veitti þeim mikið sjálfstraust. Leiðin til aðalborgar 

ríkisins var og vel varin og aðeins var um einn stíg að ræða til að komast til 

borgarinnar.90  

Umfjöllun um vörn Edómíta torsóttan aðgang að ríki þeirra, minna 

óneitanlega á frækna vörn Spartverja við Laugarskörð árið (480 f. Kr.). Þar 

vörðust þrjúhundruð Spartverjar fjölmennum her Persa sem höfðu að lokum 

sigur er svikari benti Persum á leyndan stíg upp skörðin.
91

 Það sem helst 

greinir á milli Edómíta og Spartverja er sú staðreynd að Edómítar létu 

blekkjast vegna eigin hégóma en Sparverjarnir voru sviknir af 

landráðamanni. Það má því segja með nokkurri vissu að landslagið hafi 

gegnt mikilvægu hlutverki í orrustum til forna, sbr. skírskotanir hugtaka 

sálmsins og eiginleika hermannsins og aðstæðna hans.  

v. 35: Mitchell Dahood (1922-1982) útskýrir þetta vers á afar 

athyglisverðan hátt. Hann telur að hér sé varðveitt fornt málfar frá Kanaan. 

Þannig greinir hann hér stef sem felst í því að guðinn láti öflug vopn sín síga 

í hendurnar á jarðneskum hermönnum, sem má m.a. finna í fornum 

lýsingum frá Úgarít. Í einu tilfelli (UT, 68.11) á lýsingin við um tvo guði þar 

sem handverks-guðinn Kothar færir Baal tvær kylfur til að reka Yam á 

flótta.92  

Það er mjög fróðlegt að Smith fjallar um þetta sama stef og Dahood en 

það og hugmyndir því tengdu eiga m.a. uppruna sinn í dýrkun á Baal og 

þeirri trú að hann aðstoði þjóðhöfðingjann. Áherslan í rannsóknum á þessu 

stefi hefur hvílt á hliðstæðum frásögnum um Baal í Úgarít og Jahve í 
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Biblíunni en til eru fleiri dæmi. Eitt slíkt dæmi kemur frá borginni Marí sem 

var við Efrates. Þaðan hefur varðveist efni og m.a. bréf sem rekja má allt 

aftur til 2000 f. Kr. Smith telur að um svipaðan pólitískan bakgrunn hafi 

verið að ræða þar og í Ísrael. Það sem er einkar spennandi í þessu samhengi 

er að í bréfinu sem varðveist hefur frá Marí má greina að áherslan hvílir 

ekki á átökum stormguðsins við kaosöflin líkt og þekkist í hefðinni um Baal, 

heldur er hún á mennskri og stjórnmálalegri virkni hinna kosmísku vopna, 

sem eru gjöf stormguðsins til konungsins. Þannig endurspegla kraftar 

stormguðsins krafta konungsins. Himnesk vopn skipta miklu máli þegar 

fjallað er um konunglegt vald eins og má greina í textum frá Babýlon og 

Ný-assýríska veldinu (u.þ.b. 900 f. Kr. – 605 f. Kr.)
93

 þar sem afhending 

vopna á sér stað. Gjöf vopnanna gerir sambandið milli hins verndandi guðs 

og konungsins áhrifaríkara með því að skírskota til sigurs guðsins yfir 

kaosöflunum. Kraftur konungsins yfir óvinum sínum endurspeglar þannig 

sigur stormguðsins.94 

Hér birtist ennfremur sama hugsun og í Slm 144.1, þar sem líklega er átt 

við að Guð æfi hermanninn fyrir bardagalistina s.s. notkun sverðs, spjóts og 

boga.95 Lýsingin á boganum getur skírskotað til viðarboga sem skreyttur er 

með bronsi, örva með bronsenda sem skotið er af stórum boga eða þá að um 

ljóðræna lýsingu sé að ræða sem greini frá miklum styrkleika boga 

hermannsins.96 

v. 36: Hjálp Guðs er líkt og skjöldur og hægri hönd hans veitir stuðning, 

þ.e. hermaðurinn hlýtur stuðning og vörn frá Guði.97 Það má hér greina að 

það er Guð sem verndar og styður konunginn sem hafði lent í ógöngum. 

Kraus heldur því fram að () beri að lesa sem „svar þitt“ því Guð heyrði 

ákall hans (v. 7) og viðbrögðin hafa sannarlega breytt aðstæðum 
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ljóðmælandans/konungsins (Slm 35.3). Líkt og í v. 30 má gera ráð fyrir 

véfrétt (v. 35B) sem konungurinn hefur fengið í miðri orrustu (sbr. 1 Sam 

32.2; 28.6, 15; 30.8; Jes 45.1).98 Leiða má að því líkum að Kraus vísi hér til 

hefðarinnar um heilagt stríð en þar skipti véfrétt Guðs miklu máli eins og 

fjallað verður um í k. 4.4. Einnig má segja að í þessu versi hefjist 

undirbúningur hermannsins fyrir orustu með hjálp Guðs. Þetta stef er þekkt í 

fornri goðafræði s.s. kanverskri, grískri o.fl.
99

 

Þess má geta að Cross og Freedman vilja þýða vers 36a á eftirfarandi 

hátt: „Þú hefur gefið mér skjöld sigursins“
100

 í stað „Þú gafst mér hjálp þína 

að skildi“ (sbr. íslenska þýðingin frá 2007).
101

  Rökin fyrir því eru m.a. þau 

að sálmurinn endurspeglar gjöf Guðs eða sigur í orrustu.
102

  

v. 37-38: Skref hermannsins eru löng sem gera honum kleift að elta 

óvinina uppi og stöðugir ökklar hans forða honum frá því að hrasa.103 Guð 

hefur skapað rými fyrir hermanninn og breytir aðstæðum hans frá því að 

vera sá sem hörfar að þeim sem eltir.104 Lýsingin í þessu versi er grimmileg 

og hér má greina að ljóðmælandinn lifði á tímum mikilla andstæðna því sá 

sem ekki fylgdi Guði hafnaði honum og valdi því dauðann.
105

 Lýsingin 

minnir á grimmd stríðsins eins og það kemur fram í Slm 137.9: „Heill þeim 

sem þrífur brjóstmylkinga þína og slær þeim niður við stein.“ Þetta vers 

hefur verið túlkað á grundvelli lögmáls endurgjaldsins eða lex talionis (2 

Mós 21.24) og ennfremur hefur því verið haldið fram að hér endurspeglist 

hreinlega hlutskipti þeirra þjóða sem urðu undir í stríðsátökum (sbr. 2 Kon 

8.12; Jes 13.16; Hós 10.14; Nah 3.10).
106
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v. 39: Að lokum er sigurinn hermannsins þar sem hann gjörsigrar óvini 

sína.
107

 Í raun er hér áframhald á lýsingu sigursins og óvinunum er 

splundrað í eitt skipti fyrir öll (sbr. Slm 110.5; Hab 3.13).
108

  

V. 40: Hér er líkt og óvinirnir falli fram fyrir fætur hermannsins og enn er 

það vegna þess að Guð er með honum.
109

  

 V. 41: Anderson þýðir þetta vers á þeim forsendum að óvinirnir hafi 

flúið (2 Mós 23.27), en í þessu samhengi er gjarnan talað um að óvinirnir 

hafi flúið (Jós 7.8, 12).110 Kenning Craigie gerir hins vegar ráð fyrir að hér 

sé dregin upp mynd af óvinunum liggjandi örmagna á jörðinni þar sem fótur 

hins sigursæla stríðsmanns á hálsi þeirra táknar sigurinn.111 Þessi túlkun 

Craigie samræmist athugunum Dahood sem er ekki á því að hér sé átt við 

flótta óvinanna heldur frekar þessi sömu mynd og Craigie lýsir. Sem dæmi 

nefnir hann Jós 10.24; 2 Mós 23.27 og Jes 51.23.112 

V. 42: Óvinirnir reyndu allt sem í þeirra valdi stóð til að snúa taflinu við 

og m.a. kölluðu þeir á hjálp, jafnvel á Guð. Hér gæti verið um tvenns konar 

skírskotun að ræða. Annaðhvort voru óvinirnir Ísraelítar (sbr. Sál í titli 

sálmsins) og því kölluðu þeir á Guð sér til hjálpar. Á hinn bóginn gæti hér 

verið átt við útlenda óvini sem báðu Guð um hjálp þegar öll von virtist úti 

um hjálp eigin guða. Þess ber að geta að slíkt tíðkaðist í orrustum til forna í 

Austurlöndum nær. Þá var einmitt talið til tekna að leita aðstoðar útlendra 

guða jafnt og sinna eigin guða með það að markmiðið að auka 

sigurlíkurnar.113 Áætlun óvinanna kom hins vegar ekki að neinu gagni, því 

ólíkt ljóðmælandanum voru þeir ekki í nánu sambandi við Guð og gátu þar 
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af leiðandi ekki vænst sömu hjálpar og hann (v. 21-31). Þannig voru þeir 

gjörsigrarðir af konunginum.114 

V. 43: Í Slm 18.43 segir: „Ég muldi þá, þeir urðu sem ryk í vindi en að mati 

Anderson er upprunalega lesháttinn að finna í 2 Sam 22.43: „Sem ryk á 

jörðu,“ í stað „sem ryk í vindi“.
115

 Breytt þýðing Dahood þykir Anderson 

sannfærandi, sem breytir vindi  í torg/staður sbr. Est 4.14 .
116

 Telur 

hann það góða hliðstæðu við strætin í v. 43b („...tróð þá fótum sem skarn á 

stræti“) auk  þess sem  myndlíkingin eigi vel við eyðingu óvinanna (sbr. 2 

Kon 13.7).
117

 Kraus bendir hins vegar á Jes 10.6; Mík 7.10 fyrir svipaða 

mynd af stríðsástandi, þar sem óvinirnir eru traðkaðir niður.
118

 

2.4.7 Slm 18: Hluti VI 

Í lokahlutanum eru ólíkar víddir í þema sálmsins færðar saman, þ.e. neyð, 

björgun og sigur. Þar er jafnframt einblínt á lofgjörð og þakkargjörð til 

Guðs. Lofgjörðin hefst á lýsingu af gleði og trú. „Drottinn lifir“ er 

sannarlega tjáning sem allur fyrri hluti sálmsins hefur veitt sannanir fyrir. 

Það var aðeins vegna þess að Guð var hinn lifandi Guð að björgun og sigur 

voru möguleg. Þessi lýsing um að Guð lifi tengjast mögulega goðsögulegum 

bakgrunni sbr. v. 5-20. Rétt eins til Baal var skírskotað sem hins lifandi 

guðs, þannig er Guð sá sem bjargar þjóni sínum frá dauðanum (v. 5-6) og 

því lofsunginn sem hinn lifandi Guð. Guð sem sigurvegari yfir dauðanum 

var konungur alls heimsins en sálmurinn endar á tilvísun til mannlegs 

konungs, sem hinn viðurkenndi fulltrúi alheimskonungsins. Hinn mennski 

konungur hefur sigrað (v. 51) en aðeins vegna þess að hinn himneski 

konungur veitti sigur sem tákn trygglindis sáttmálans gagnvart hinum 

smurða (nefnilega Davíð og konungum af ætt hans). Þessar skírskotanir til 

                                                           
114

 Craigie 1983, s. 176. 
115

„as the dust of the earth“; „As the dust before the wind“; A. A. Anderson 1983a, s. 165. 
116

 Dahood 1965, s. 117; 107. 
117

 A. A. Anderson 1983a, s. 165. 
118

 H. J. Kraus 1993a, s. 264. 



41 
 

Davíðs og ættar hans auk titilsins (v. 1) gefa túlkunum þeirra sem ganga út 

frá því að samhengi sálmsins eigi við Davíð byr undir báða vængi.
119

 

2.5 Guð, landslagið eða Síon? 

Eins og þegar hefur komið fram birtast í Slm 18 ýmis hugtök sem skírskota 

til þess að ljóðmælandinn treysti á Guð sinn. Ef til vill vísa þessi hugtök til 

hæðótts landslags eða einfaldlega endurspeglast hér þáttur í trúarlífi Ísraelíta 

til forna, þar sem eina öryggið var að finna í Guði þegar mannskepnan tókst 

á við ýtrustu aðstæður lífsins. Þessar hrikalegu aðstæður geta þá m.a. verið 

stríðsátök þar sem barist er upp á líf og dauða. Það er því forvitnilegt að 

grennslast fyrir um þessi hugtök og reyna að komast að því hvað þau standa 

fyrir.
120

 

Þar sem Guði er lýst með hugtökum sem mörg hver tengjast fjalllendi og 

klettum verða nú tekin til umfjöllunar, er rétt að minnast þess að musterið í 

Jerúsalem stóð á hæsta punkti borgarvirkisins. Af þeim sökum gat það verið 

nýtt og var í raun traust virki á neyðartímum. Hins vegar voru fá musteri 

beinlínis hönnuð sem virki að undanskildu musterinu við Síkem. En almennt 

voru musterin þó traust byggð og gátu því verið hæli í neyð (Dóm 9.46-49). 

Ljóðmælandinn í Slm 31.2 sem í bæn sinni til Guðs biður hann að vera 

honum óvinnandi vígi () gæti verið undir áhrifum frá Síon. Lýsingin á 

Guði sem turni eða háborg () gegn óvinum í Slm 61.3b gæti verið 

svipuð. Turninn gæti táknað hluta hæðarinnar (Slm 48.13; Dóm 9.51; 2 kon 

14.6) eða einangraðan turn á landsbyggðinni. Slíkir turnar (2 Kon 17.9; 

18.18) þjónuðu sem eftirlitsstaðir eða hæli þegar óvinir sóttu að. Þó gátu þar 

einnig verið færðar fórnir. Eitt hugtak er oftar notað um Guð en virki/vígi og 

turn en þannig er hann oft ávarpaður sem hátindur þ.e. einhvers konar hæli. 

Í tólf af sextán slíkum tilfellum Gamla testamentisins koma myndlíkingarnar 

fyrir í Saltaranum. Líklegast hafa Síonarsálmarnir svokölluðu (Slm 46.7, 11; 
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48.2-3) í huga Síonarhæðina sjálfa.121 Í flestum tilfellum þar sem Guð er 

hylltur sem hæli hátt uppi líkt og óvinnandi fjall, vígi eða klettur er þó átt 

við náttúruleg fyrirbæri. Slíkar hæðir voru mikilvægar á landssvæðum sem 

iðulega voru hrjáðar af hernaði. Í sumum hlutum Palestínu og ríkjum austan 

við Dauðahafið og í Arabíu, gátu flóð úr wadi beds rist djúp skörð inn í 

mjúkan sandsteininn sem gátu því orðið líkt og virki. Þangað flúði fólkið 

sem lifði á opnu landssvæði og í litlum þorpum þegar vá stóð fyrir dyrum 

(Jer 4.29, 16.16, 49.16; 1 Sam 13.6). Sumir slíkra staða eru nefndir með 

nafni í Gamla testamentinu t.d. Edómítasteinninn (2 Kon 14.7). Hin 

óvinnandi vígi sem Davíð flúði stundum til undan Sál (1 Sam 22.4-5, 24.22) 

gætu verið dæmi um slíka kletta.122 

Ef til vill má greina þátt í bænamáli Ísrael þar sem ljóðmælandinn hafi í 

huga sérstaka hluta fjallasvæðis Palestínu þegar hann ávarpar Guð á 

forsendum eins og: vígi, hæli, virki (Slm 18.2; 59.9, 16-17; 62.6, 6; 92.22; 

144.2), klettavirki (Slm 18.2; 31.4; 71.3; 91.2; 144.2) eða einfaldlega klett 

annars vegar  (Slm 18.2; 31.3; 42.9; 71.3; Hins vegar  (18.2, 46; 

19.14; 28.1; 62.2). Það er engin tilviljun að sjálfstraust ljóðmælandans sé 

tjáð með myndlíkingum sem þekktust í Ísrael eins og fjallavirki eða klett. 

Sjálfstraustið sem einkennir sálmana er ólíkt fornum bænum Mesópótamíu 

og Egyptalands.123  

Auk þess er oft erfitt að greina á milli Síonar eða landslagsins og hvorugt 

er hægt að útiloka. Líkast til má álykta að í textum þar sem Guði er lýst sem 

andstæðu við kaosöflin (Slm 18.2, 4; 61.2-4; 40.2) sé líklegra að Síon hafi 

séð fyrir hugmyndinni frekar en náttúrulegt landslag. Því hinn helgi klettur 

Síon var snemma álitinn alheimshyrningarsteinn (Jes 28.16) sem mótar 

hátind heimsfjallsins (Slm 61.1c) og heldur kaosöflunum í skefjum. Auk 

þess er mjög skiljanlegt að Guð lífsins sé ekki kallaður „hellir“ eða 
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„sprunga“ þó slíkt hafi einnig veitt skjól (Dóm 6.2; 1 Sam 13.6; 1 Kon 18.4, 

13) þar sem að slík hugtök tilheyra sviði undirheimanna.124 

2.5.1 Bjarg 

Umfjöllun Keel um hugtök sem geta vísað til Guðs, landslagsins eða Síon 

sannar að oft er erfitt að meta merkingu þeirra, verður nú fjallað nánar um 

nokkur þeirra.  er rót hugtaks sem veitir gott dæmi í þessu samhengi, 

grunnmerking orðsins er sprunga í kletti, skörðóttur klettaveggur eða 

hamar/klettatindur. Einnig getur  táknað stakan klett og sem no. í kk. er 

hugtakið hliðstætt . Bókstafleg merking orðsins er klettaveggur, hamar, 

klettur og kemur t.d. fyrir í Slm 78.16: „Hann lét læki spretta úr kletti“, í Jes 

22.16 sem hola í bergi og táknar þar gröf, en einnig sem vistarverur villtra 

dýra (Slm 104.18). Það kemur einnig fyrir sem lýsing á Edómítum; Ób 3; 

Jer 49.16: „...Þú sem býrð í klettaskorum, heldur þig á háum tindum. Þó að 

þú gerir þér hreiður jafnhátt og örn steypi ég þér niður, segir Drottinn.“ 

Einstaka kletta má t.d. finna í 1 Sam 23.28: „Þá sneri Sál við og lét af 

eftirförinni en hélt gegn Filisteum. Þess vegna er þessi staður nefndur 

Undankomuklettur.“ Í óeiginlegri merkingu kemur hugtakið einkum fyrir 

sem  Guðs, og þá aðallega í Sálmunum, sbr. Slm 18.3 = 2 Sam 22; 

31.4: „Því að þú ert bjarg mitt og vígi.“; 42.10: „Ég segi við Guð, bjarg 

mitt...“; 71.3: „Ver mér verndarbjarg, vígi mér til hjálpar.“ Bjargið getur 

einnig táknað Guð sjálfan (Jes 31.9; Jes 32.2), jafnframt er það stundum 

notað sem myndmál fyrir öryggi sbr. Slm 40.3: „Hann dró mig upp úr 

glötunargröfinni, upp úr fúafeni, veitti mér fótfestu á kletti og gerði mig 

styrkan í gangi.“125 

2.5.2 Vígi 

Annað forvitnilegt hugtak í þessu samhengi er . Orðið kemur af 

tveimur mismunandi rótum sem rekja má til ólíkra hebreskra róta eða 

grunnforma. Annars vegar er það sem er so. og merkir að veiða, liggja í 
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launsátri eða taka til fanga, sbr. (no. kk.) sem táknar veiðimann. Hins 

vegar no. sem stendur fyrir hæli eða tind.
126

  

Í samræmi við grunnmerkingu rótarinnar  getur átt við  

veiðitæki einkum net, en kemur þó aðeins fyrir í óeiginlegri merkingu sem 

slíkt sbr. Job 19.6: „skuluð þér játa að Guð lítillækkaði mig þar sem hann 

kastaði yfir mig neti sínu.“ Merking orða sem leidd eru af stangast hins 

vegar á við grunnmerkingu þeirra no. sem vísa til veiða, því þar er átt við 

stað þangað sem erfitt er að komast. Þannig hefur fengið sérstaka 

merkingu sem felustaður eða fylgsni, sbr. 1 Sam 23.14: „Davíð hafðist nú 

við í klettavirkjum í eyðimörkinni.“ og hæli sbr. Jer 48.41: „Borgirnar eru 

unnar, fjallavirkin unnin.“ Þessi merking hugtaksins er nokkuð algeng í 

Saltaranum sbr. Slm 18.2 þar sem það kemur fyrir í merkingunni skjól/vígi 

eða virki (no. kvk.) og Slm 31.3: „...vígi mér til hjálpar, “ (ft.). Í Saltaranum 

er þó einnig algengt að vígið komi fyrir í óeiginlegri merkingu sem tákn 

fyrir Guð 71.3 (vígi), 91.2 (háborg), 144.2 (vígi).
127

 

2.5.3 Hellubjarg 

Þriðja hugtakið sem tekið verður til umfjöllunar er einkar spennandi en rót 

þess er  og grunnmerking þess er klettur eða klettaveggur/hamar, sem no. 

í kk. Í þess konar tilfellum getur það táknað klettóttan vegg (Slm 78.15, 20; 

105.41; 114.8), klett sem gefur af sér hunang (Slm 81.17) og öruggan stað í 

óeiginlegri merkingu (Slm 27.5; 61.3). Orðið getur þó einnig komið fyrir í 

merkingunni altari eða staðaheiti. Í óeiginlegri merkingu getur það táknað  

stuðning og vörn Guðs (Slm 31.3; 62.8; 71.3) en jafnframt getur hugtakið 

endurspeglað fornan átrúnað og þannig átt við heiðinn guð (Jes 44.8; Slm 

18.32; 89.44).
128

   

Fyrir utan þá staði þar sem kletturinn tengist staðarnöfnum (t.d. Dóm 

7.25) þá kemur hugtakið fyrir 70 sinnum í G.t. og þar af 24 sinnum í 
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sálmunum. Hinn trausti klettur birtist í hymnum, þakkarljóðum einstaklings, 

sálmum trúartrausts og harmljóðum sem stöðluð ímynd fyrir hjálp Guðs 

(Slm 18.47; 62.3), vörnina sem Guð veitir ( Slm 28.1; 31.3), hælið/skjólið 

hjá Guði (Slm 18.3, 32; 94.22), björgun, hjálp Guðs (Slm 19.15; 78.35) og 

óhagganlegt trygglyndi Guðs (Slm 73.26; 92.16). Í kveðskap getur hinn 

heiðraði klettur komið í stað hefðbundinnar lýsingar á guðdóminum en þessi 

birting kemur einkum fram í yfirlýsingum á óviðjafnanleika Guðs (2 Sam 

22.32 = Slm 18.32). Í þeim tilfellum þar sem kletturinn kemur fyrir í þessu 

samhengi ætti ekki að túlka hann á kosmologískan né goðsagnakenndan hátt 

þ.e. í merkingu guðlegs forföður þar sem í flestum tilfellum er lögð áhersla á 

vörn og mikið afl Guðs. Það er allt annað þegar Abraham er lýst sem kletti í 

merkingunni ættfaðir Ísrael.129  

2.5.4 Skjöldur 

 sem er no. í kk. kemur fyrir 58 sinnum í Gamla testamentinu og birtist 

það bókstaflega og myndrænt sem vörn einstaklings.  er af rótinni gnn 

sem merkir að hylja, umlykja og verja.
130

 Hugtakið kemur eðli málsins 

samkvæmt víða fyrir þar sem hermaður ber hann sér til varnar t.d. Slm 76.4 

en einnig í Slm 35.2 þar sem Jahve táknar hermann. Skjöldurinn getur staðið 

í óeiginlegri merkingu fyrir konung (Slm 89.19) og stjórnanda jarðarinnar 

(Slm 47.10) en kemur helst fyrir í því samhengi, þar sem Guði er lýst sem 

vörn fyrir þjón sinn (Slm 3.4; 7.11; 18.3, 31, 36;; 28.7; 33.20; 59.12; 84.10, 

12; 115.9, 10, 11; 119.114; 144.2).
131

  

2.5.5 Víðlendi 

Í Slm 18.20 segir: „Hann leiddi mig út á víðlendi (), leysti mig úr áþján 

af því að hann hefur mætur á mér.“ Hér má segja að hjálp Guðs sé lýst á 

myndrænan hátt. Neyðin () er þröngt svæði, hjálp Guðs er frelsandi 

útvíkkun.
132
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Í Slm 4.2 sem jafnan er flokkaður sem harmljóð einstaklings (en Kraus 

raunar flokkar hann sem bænasálm), birtist svipað stef og í Slm 18.20. Þar 

ávarpar ljóðmælandinn Guð sinn sem „Guð réttlætisins“ í ljósi þess að 

ljóðmælandinn er saklaus og hefur lifað í samræmi við sáttmálann og 

lögmálið. Þar með veit hann að Guð mun hugsa til hans og gæta réttinda 

sinna. Neyðin er mikil en ljóðmælandinn segir (Slm 4.2): „Þá er að mér 

þrengdi rýmkaðir ( ) þú um mig.“  er hugmynd sem einkennir 

líf hirðingja (1 Mós 26.22) en þeir sjá möguleika á ótakmarköðu frelsi felast 

í líferni sínu. Í Sálmunum kemur þessi hugmynd oft fyrir og sýnir fram á 

frelsandi björgun frá kúgun (Slm 18.20; 31.9; 66.13; 118.6).
133

  

Það er athyglisvert að í Slm 18.37 kemur sama hugsun fyrir: „Þú rýmdir 

() til fyrir skrefum mínum og ökklar mínir riðuðu ekki.“ Í báðum 

þessum tilfellum í Slm 18 koma fyrir orð af rótinni  sem hefur 

grunnmerkinguna að vera stór, stækka eða útvíkka. Í v. 37 er orðið í 

sagnformi og kemur fyrir í merkingunni að stækka takmarkað svæði. Þannig 

eru skref ljóðmælandans gerð örugg og kraftmikil. Í v. 20 kemur hins 

vegar fyrir sem no. í kk. og táknar víðlendi. Þar er um að ræða óeiginlega 

merkingu á frelsun úr mikilli neyð og sama er uppi á teningnum í Slm 31.9; 

118.5.
134

 Það er því forvitnilegt að skoða samhengið í Sálmum 31 og 118 

einkum í ljósi þess að í Slm 18 má ætla að ljóðmælandinn hafi losnað úr 

mikilli neyð þar sem líkast til er átt við stríðsátök.  

Sálm 31 er erfitt að flokka en gjarnan er hann talinn vera harmljóð 

einstaklings.
135

 Í v. 9 segir: „...lést mig ekki ganga í greipar óvinarins heldur 

beindir fótum mínum á víða velli.“ Í sálminum koma fyrir ýmis hugtök sem 

birtast einnig í Slm 18, en erfitt er hins vegar að greina að ljóðmælandinn 

hafi átt í stríðsátökum. 
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Sálmur 118 er gjarnan flokkaður sem konungssálmur.
136

 Í sálminum er 

því lýst hvernig konungurinn var umkringdur af óvinum en Guð bjargaði 

honum og fyrir það er konungurinn þakklátur. Því er v. 5 athyglisvert þar 

sem segir: „Í þrengingunni ákallaði ég Drottinn, hann bænheyrði mig og 

rýmkaði um mig.“ Þessi sálmur svipar að ýmsu leyti til Slm 18 enda hefur 

verið sagt um hann að sé „greinilegur fylgihlutur Slm 18.“
137

 

Því má ef til vill segja að „víðlendið“ eigi vel við stríðsátök. Þegar 

dauðinn og neyðin stendur andspænis hermönnum á takmörkuðu landssvæði 

gæti þá dreymt um komu Guðs og að aðstæðurnar væru opnari og 

hagstæðari. Það er ef til vill engin tilviljun að víðlendi komi hér fyrir þar 

sem oft virðast stríð hafa farið fram á afmörkuðum svæðum s.s. við virki, í 

dölum eða þröngu skóglendi. Hér gæti ef til vill einnig verið skírskotun til 

þess að hafa útsýni eins og það sem lýsingar á klettinum í stríði bera með 

sér. Þ.e. að vera hátt uppi og hafa yfirsýn fuglanna, geta flúið aðvífandi 

óvini, a.m.k. hafa mun betri vígstöðu eins og svo greinilega kemur fram í 

Slm 18.  

2.6 Hernaðarlegt málfar í samhengi Slm 18 sem heildar 

Kraus kemst vel að orði í vangaveltum sínum um Slm 18 er hann bendir á 

að athyglinni sé beint að persónu konungsins. Hann er sá sem þjáist (v. 

3,18) og er fyrirmynd annarra, auk þess er neyð hans birt með hugmyndum 

sem ná yfir allar aðstæður heimsins. Í þjáningum konungsins kemur á 

daginn að það er hann sem biður og það sem manneskja er treystir eingöngu 

á Guð sinn (v. 6). Hann skírskotar hins vegar ekki til konunglegra 

forrréttinda heldur leitar hann skjóls hjá Guði sem réttlátur einstaklingur. 

Þegar Guð veitir hjálp sína, verður hinn þjáði konungur áhrifamikil hetja 

sem borinn er uppi af hernaðarlegu afli Guðs (v. 29), sigrar alla óvini og er 
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hafinn yfir allar þjóðir (v. 43). Samkvæmt þessu er Slm 18 sú tegund 

þakkarljóðs þar sem fram fer lýsing á hjálp hins konunglega þjóns.138 

Eftir að hafa kafað ítarlega ofan í Slm 18 og þær hugmyndir sem liggja 

honum að baki er ljóst að hernaðarlegt málfar sálmsins má rekja til ólíkra 

átta, þar sem konungurinn skiptir þó bersýnilega miklu máli. Líklega voru 

stríð og átök stór hluti af lífi þjóðarinnar og má því ef til vill greina í sálmi 

eins og hér um ræðir myndlíkingar sem teknar eru úr stríðum og stóð 

fólkinu nærri. Með tímanum misstu konungarnir þó stöðu sína og líkast til 

hafa þá túlkanir á málfarinu og myndlíkingunum tekið á sig aðrar myndir. 

Grunnurinn virðist hins vegar liggja í hermennsku og orrustum þar sem eina 

vonin um sigur og að komast af var trúin á Guð.  

2.7 Tengsl Slm 18 við aðra sálma með hernaðarlegu málfari 

Í takt við nýjar áherslur í rannsóknum á Saltaranum verður hér litið á nokkur 

forvitnileg atriði í Slm 18 sem tengja hann við aðra sálma Saltarans. Sami 

háttur verður hafður á um Slm 44 hér að neðan og því verður farið nokkrum 

orðum um þessi nýlegu áhersluatriði sálmafræðanna.  

Þegar Gerald H. Wilson gaf út bók sína, The Editing of the Hebrew 

Psalter, árið 1985 má með sanni segja að áherslur í sálmarannsóknum hafi 

tekið breytingum. Tegundagreining þeirra Gunkel og Mowinckel sem réð 

ríkjum frá því u.þ.b. 1930 missti að einhverju leyti vægi sitt við útgáfu 

bókar Wilson.139 Kjarninn í greiningu Wilson er sá að uppröðun sálma 

Saltarans sé ekki tilviljanakennd eins og fulltrúar formsöguskólans gerðu 

ráð fyrir. Þannig heldur Wilson því fram að ritstjórn hafi átt sér stað og 

uppröðun sálmanna endurspegli guðfræðilegar áherslur og því er Saltarinn 

nú frekar skoðaður sem bók og sálmarnir hafa fengið bókmenntalegt 

samhengi til túlkunar.140 Einn lykilþáttur í kenningu Wilson er sá að sálmar 

sem staðsettir eru á tilteknum stöðum hafi sértakt vægi, einkum sálmar sem 
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eru við upphaf eða lok bókanna fimm. Þessi áhersla tengist 

konungssálmunum á áhugaverðan hátt,141 ekki gefst rými fyrir nákvæma 

útlistun á kenningu Wilson í samhengi konungssálmanna en í grófum 

dráttum er hún á eftirfarandi leið: Kenning hans gengur sem áður segir út á 

að skoða sálma á samskiptum bókanna þar sem hann gerir ráð fyrir að hún 

sé saumuð saman úr nokkrum söfnum sálma. Eitt þessara safna á uppruna 

sinn í staðsetningu konungssálma þ.e. Slm 2; 72; 89 sem rekja í stuttu máli 

sögu sáttmálans milli Davíðs og Guðs þar sem Slm 2 kynnir sáttmálann til 

sögunnar, Slm 72 flutning til arftaka Davíðs og Slm 89 lýsir skipsbroti ættar 

Davíðs og örvæntingu útlegðarinnar.
142

  

Niðurstaða Wilson er því sú að konungssálmarnir hljóti mun meira vægi í 

bókum I-III heldur en IV-V. Það hafa hins vegar verið settar spurningar við 

kenningar Wilson m.a. í ljósi kanónískrar virkni Slm 2
143

 en einnig hefur 

verið bent á að konungssálmarnir koma einnig fyrir í bókum IV og V,
144

 þ.e. 

sögu Davíðs lýkur ekki einfaldlega í Slm 89. Þannig halda ýmsir fræðimenn 

því fram að Slm 1 og Slm 2 sjái saman fyrir einhvers konar kynningu á 

Saltaranum og hvernig beri að lesa sálmasafnið. Með öðrum orðum er hér 

ekki um að ræða kynningu á konungsdæmi Davíðs heldur einhvers konar 

lestrarleiðbeiningar og undirbúning fyrir Saltarann.
145
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Kenningar Wilson sem ollu straumhvörfum eru gríðarlega fróðlegar og 

vekja sannarlega upp spurningar. Þessari nýju áherslu verður að einhverju 

leyti fylgt eftir í umfjöllun um tengsl Slm 18 og 44 við aðra sálma. 

2.7.1 Áhrif loforðsins í Slm 2    

Í ljósi þessara nýju áherslna sem getið var um hér að ofan verður nú spjótum 

beint að bók I í Saltaranum (þ.e. Slm 1-41) og tengsl þriggja konungssálma 

skoðuð út frá fyrirheiti Guðs til konungsins í Slm 2. En þegar Saltarinn er 

lesinn yfir virðist mjög forvitnilegt mynstur koma í ljós sem snertir þessa 

ritsmíð beint. Þannig segir í Slm 2:  

 

Ég vil kunngjöra úrskurð Drottins,  

hann sagði við mig: „Þú ert sonur minn,  

í dag hef ég fætt þig.  

Bið þú mig, og ég gef þér þjóðir að erfðum  

og víða veröld til eignar:  

Þú skalt mola þær með járnstaf, mylja þær eins og leirker.“  

 

Guð lofar konungi sínum löndum og honum ber að fylgja því eftir með 

harðræði. Þetta er ef til vill ekki svona einfalt og hljómar án efa verr í eyrum 

nútímafólks heldur en í upprunalegu samhengi. Þannig tengist tilvísunin til 

leirkerjanna helgisiðum við krýningu konungsins, en við slík tilefni braut 

konungurinn leirker með nöfnum hinna ýmsu þjóða sem táknræna merkingu 

fyrir heimsyfirráð konungsins.
146

 Samkvæmt Kraus var loforðið sem kemur 

hér fram í Slm 2 og var veitt á krýningardegi konungsins og öðrum 

hátíðisdögum mjög mikilvægt fyrir konungana í Jersúsalem. Í því felst að 

Guð muni leggja óvini konungsins að skör fóta hans (Slm 110.1) og fella þá 

sem hata hann (Slm 89.23). Guð gerir hin uppreisnargjörnu öfl að 

aðhlátursefni (Slm 2.4) og reiði hans mætir þeim (Slm 2.12; 110.5). Það er 

hins vegar konungurinn sem framkvæmir verknaðinn, sigrar óvinina (Slm 

2.12; 21.8-9)
147

 og því þurfa andvígismenn hans að flýja af hólmi áður en 
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dómur og tortíming lýstur þá. Þegar konungurinn sigrar andstæðinga sína er 

hann í hlutverki fulltrúa Jahve.
148

 Undirstaðan í þessari guðfræði er val 

Jahve á Síon og ætt Davíðs sem vara muni til eilífðar (Slm 89.3; 132.11-14). 

Þrátt fyrir að konungarnir muni verða agaðir vegna synda sinna verður 

konungsættinni ekki hafnað (2 Sam 7.14-16; Slm 89.19-37). Konungurinn 

ríkir sem „sonur“ Jahve (Slm 2.7), „frumburður“ hans (Slm 89.27) eða sem 

hinn „smurði“ (Slm 2.2; 18.50; 20.6). Vegna þess að hann var krýndur af 

Jahve á Síon getur enginn óvinur staðist honum snúning (Slm 2.1-6; 18.31-

45; 21.7-12; 132.17; 144.10) heldur þvert á móti mun hann leggja aðrar 

þjóðir undir sig (Slm 2.7-12; 18.44; 72.8-11). Sáttmáli Davíðs við Guð 

þróaði mynstur ættfeðrasáttmálans þar sem hann var byggður á loforði Guðs 

til framtíðar.
149

   

Slm 18 virðist því að einhverju leyti endurspegla Slm 2 eða mynda 

einhvers konar framhald því þar lúskrar konungurinn á fjandmönnum sínum 

og drottnar í kjölfarið yfir mörgum þjóðum og löndum. Þessa forvitnilegu 

staðreynd hefur James Luther Mays bent á en hann leggur einmitt mikla 

áherslu á nálgun Wilson í ritskýringarverki sínu um Saltarann sem kom út 

árið 1994. Auk þess greinir Mays frá því að Slm 18 sé vitnisburður hins 

útvalda um það að Guð hafi staðið við loforðið um stuðning við konunginn 

á neyðarstundu en þetta má augljóslega einnig sjá í  Slm 20 og 21.
150

 Þannig 

segir í Slm 20.7: „Nú veit ég að Drottinn veitir hjálp sínum smurða, 

bænheyrir hann frá sínum helga himni og hjálpar með máttugri hægri hendi 

sinni.“ Einnig má benda á Slm 21.2: „Drottinn, yfir mætti þínum gleðst 

konungurinn, hve mjög fagnar hann yfir hjálp þinni.“ Í öllum þessum 

sálmum er semsagt skírskotað til hjálpar Guðs sem leiðir til sigurs 

konungsins en aðalatriðið í samhengi ritgerðarinnar að lýsing á átökum og 

hernaði kemur einnig fyrir sbr. Slm 21.10-13: 
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Þú gerir þá sem glóandi ofn  

þegar þú lítur á þá, Drottinn.  

Drottinn eyðir þeim í reiði sinni,  

eldur gleypir þá.  

Afkvæmi þeirra afmáir þú af jörðinni,  

niðja þeirra úr mannheimi.  

Þeir höfðu illt í hyggju gegn þér,  

brugguðu vélráð sem þó urðu til einskis.  

Því að þú rekur þá á flótta  

þegar þú beinir boga þínum að augliti þeirra. 

 

2.7.2 Slm 144 og hinn himneski hermaður 

Eins og komið hefur fram einkennist Slm 18 mikið af eiginleikum hins 

himneska hermanns sem setur sannarlega strik í reikninginn. Raunar 

umbyltir hann lífi konungsins og þar af leiðandi þjóðarinnar til hins betra. Í 

Saltaranum birtist forvitnilegur sálmur í þessu samhengi eða Slm 144 en 

ýmsir fræðimenn telja að v. 1-11 byggi á Slm 18. Hvað sem öllum 

vangaveltum um sálminn líður er hann iðulega flokkaður sem 

konungssálmur í það minnsta v. 1-11.
151

 Hann er afskaplega líkur Slm 18 og 

forvitnilegt er að bera þá saman eins og verður gert hér með hliðsjón af 

rannsóknum Harold Wayne Ballard, Jr.
152

 

Til þess að fá sem besta mynd af samanburðinum verður nú Slm 144.1-

11 birtur, þar sem segir: 

 

Lofaður sé Drottinn, bjarg mitt,  

sem æfir hendur mínar til bardaga,  

fingur mína til orrustu.  

Þú ert miskunn mín og vígi,  

vörn mín og hjálparhella,  

skjöldur minn og athvarf,  

hann leggur undir mig þjóðir.  

Drottinn, hvað er maðurinn, að þú þekkir hann,  

mannsins barn, að þú gefir því gaum?  

Maðurinn er sem vindblær,  

dagar hans líða hjá eins og skuggi.  

Drottinn, sveig þú himin þinn og stíg niður,  

snertu fjöllin svo að úr þeim rjúki,  

lát eldingar þínar leiftra og tvístra óvinum þínum,  

skjót örvum þínum og hrek þá burt.  
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Rétt út hönd þína frá hæðum,  

hríf mig burt og bjarga mér  

úr beljandi vatnsflaumi, 

 úr greipum framandi manna  

sem tala lygi með munni sínum  

og svíkja með hægri hendi sinni.  

Guð, ég vil syngja þér nýjan söng,  

leika fyrir þig á tístrengjaða hörpu,  

fyrir þig, sem veitir konunginum sigur,  

bjargar Davíð þjóni sínum  

undan ógnandi sverði.  

Hríf mig burt og bjarga mér úr greipum framandi manna  

sem tala lygi með munni sínum  

og svíkja með hægri hendi sinni. 

 

Í þessum sálmi koma fyrir skv. niðurstöðum Ballard fjórar ólíkar hliðar  hins 

himneska hermanns. Í fyrsta lagi má nefna að hann kemur fyrir sem 

leiðbeinandi í stríði (v. 1), í öðru lagi er hann lofaður sem undirstaða öryggis 

(v. 2), í þriðja lagi biður ljóðmælandinn Guð sinn um að koma fram fyrir sig 

(v. 5-8) og að lokum er hann sá sem tryggir sigursæld konungsins og öryggi 

(v. 10). Fyrsta hugmyndin sem kemur hér fyrir þ.e. um að Guð æfi 

ljóðmælandann fyrir bardaga () er nátengd þeirri sem kemur 

fyrir í Slm 18.35: „Hann þjálfar hendur mínar til hernaðar...“ 

() en í báðum tilfellum er hugmyndin um hinn himneska 

hermann nýtt til að lýsa því hvernig Guð hjálpar fólki sínu og hann lofaður 

fyrir að undirbúa orrustu. Önnur hugmyndin þar sem viðurnefni Guðs koma 

fyrir er einnig mjög lík Slm 18.3 og í ljósi ýtarlegrar umfjöllunar hér að ofan 

í því samhengi þarf lítið að skoða það nánar en Ballard telur þetta vera 

skírskotun til hugmyndarinnar um himneska hermanninn og vitnar m.a. í 

Kraus sem telur að í Slm 144.2 („hann leggur þjóðir undir mig“) sé sýnt 

fram á hvernig hugmyndin tengist árásargjarnri stöðu í stríði. Þessi setning 

virðist þó vera frábrugðin öðrum viðurnefnum í þessum hluta sem birta 

himneska hermanninn í varnarsinnaðri stöðu en virðist frekar tengjast Slm 

110.2, 5-7. Þriðja hugmyndin tengist auðvitað líka Slm 18.7-19 þ.e. 

guðsopinberunarhlutanum, vopn Guðs koma fyrir í báðum sálmum (Slm 

18.15; Slm 144.6) og kaosöflin koma einnig við sögu í báðum sálmum. Það 

sem tengir sálmana svo gríðarlega sterkum böndum og raunar 
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konungssálmana almennt kemur fyrir í síðustu skírskotun til 

hugmyndarinnar um hinn himneska hermann í Slm 144.10 („...fyrir þig sem 

veitir konunginum sigur, bjargar Davíð þjóni sínum...“). Þannig er hinum 

himneska hermanni veittur heiðurinn að því að móta grundvöll konungsins 

og veita honum sigra og þannig kemur hann bersýnilega mjög við sögu í lífi 

þjóðarinnar.
153

 

Þegar þetta hefur verið sagt er ef til vill mjög við hæfi að benda á 

athyglisvert áhrifasögudæmi um Slm 144. Þrátt fyrir að það tengist Slm 144 

en ekki Slm 18 eru þeir svo líkir að það á vel við. Í kvikmyndinni Saving 

Private Ryan frá árinu 1998 kemur hluti af sálminum fyrir á áhrifaríkan hátt 

þar sem hermaður, skytta mikil fer iðulega með tvö fyrstu vers sálmsins 

áður en hann mundar riffil sinn. Þetta er athyglisverð notkun sálmsins í 

hernaðarlegu tilliti sem getur áreiðanlega sært marga þar sem Guð er 

bendlaður við stríð. Orð Þorkels Ágústs Óttarssonar draga fram ágætis mynd 

af þessari staðreynd er hann segir:  

 

...við megum ekki gleyma því að Gamla testamentið er raunsæ bók, sem snertir alla 

þætti mannlegs lífs. Jahve sjálfur var stríðsguð sem barðist með þjóð sinni á 

vígvellinum. Því er slík notkun mjög í anda Gamla testamentisins. Guð mætir 

manninum þar sem hans er þörf og hans er sjaldan meiri þörf en í stríði, þar sem um 

líf og dauða er að tefla. 
154

 

3. Konungurinn og stríð  

3.1 Konungssálmarnir í Saltaranum 

Í upphafi þessarar ritsmíðar og rannsóknar efnisins var nokkuð óljóst hversu 

mikið konungurinn kæmi við sögu. En í ferlinu hefur komið á daginn að 

margt áhugavert átti sér stað á tímabili konunganna í Ísrael (u.þ.b. 1000-586 

f. Kr.) sem hefur síðan áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar. Af umfjöllun 

nokkurra fræðimanna um Slm 18 og 44 má t.d. draga þá ályktun að 

konungurinn skipi þar mikilvægt hlutverk. Af þeim sökum er nauðsynlegt 

fyrir heildarsamhengi ritgerðarinnar að fjalla í örstuttu máli um 

konungssálmana og kenningar um aðra sálma sem mögulega vísa til persónu 
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konungsins. Í ljósi þess að lítil samstaða er meðal fræðimanna um túlkun á 

konungssálmum og tengdum sálmum verður aðeins hægt að benda á nokkur 

þýðingarmikil atriði.  

Í bókinni Interpreting the Psalms: Issues and Approaches sem kom út 

árið 2005 ritar Jamie A. Grant áhugaverða grein um sálmana og konunginn. 

En þessi grein dregur upp ágætis mynd af konungssálmunum, túlkunum á 

þeim og kenningum þeim tengdum. Í greininni segir m.a. að konungleg stef 

í Saltaranum séu ekki alltaf áberandi, hins vegar séu þau þýðingarmikil og 

hafi áhrif á guðfræði sálmasafnsins.155 Undir þessi orð er hægt að taka og sá 

hugmyndaheimur sem tengist konunginum virðist sannarlega hafa áhrif í 

Saltaranum þar með talið hernaðarlegt málfar. 

3.1.1 Gunkel og Mowinckel 

Það er óþarfi að fjölyrða um áhrif Þjóðverjans Hermann Gunkel á 

sálmarannsóknir. En áhrifamáttur hans nær sannarlega til túlkana á 

konungssálmum Saltarans og því eðlilegt að hefja leik á kenningum hans. 

Markmiðið með kenningum Gunkel er að koma skipulagi á 

konungssálmana sem mikið hefur verið deilt um og verða hér tilgreindar 

helstu niðurstöður hans í þeim efnum. Í fyrsta lagi flokkar Gunkel einungis 

ellefu sálma sem konungssálma156 og leggur höfuðáherslu á hvað sálmarnir 

eiga sameiginlegt í stað þess að formgreina þá hvern og einn en þá kemur í 

ljós að persóna konungsins er þar í forgrunni.157 Í öðru lagi eru 

konungssálmarnir ekki sér tegund sálma heldur samanstanda þeir af ólíkum 

flokkum sem greina má út frá ólíkum aðstæðum og tilefni. Í þriðja lagi 

heldur Gunkel því fram að konungssálmarnir hafi haft mikil áhrif á 

kveðskap einstaklinga, einkum þakkarljóð og harmljóð. Þannig segir hann 

að áður fyrr hafi  konungssálmarnir haft mikilvæga stöðu í lífinu en það átti 

eftir að breytast og þeir fáu sálmar sem enn eru varðveittir innan 

sálmasafnsins sýna fram á hversu mikilvægir þeir voru. Sem dæmi um áhrif 
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 Þeir eru Slm 2; 18; 20; 21; 45; 72; 89.47-52; 101; 110; 132; 144.1-11. 
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konungssálmanna nefnir Gunkel lýsingar á stríðsátökum í Saltaranum (t.d. 

Slm 3.7; 27.3; 62.4) þar sem ljóðmælandinn óttast ekki þrátt fyrir fjölda 

andstæðinga. Lýsingarnar sem koma fyrir í þess háttar senum hæfa 

konunginum en venjulegur borgari hefði aldrei getað nýtt sér hana ef hún 

hefði ekki þegar verið þekkt meðal fólksins.158 

Að lokum má nefna að Gunkel er sannfærður um að hefðir tengdar 

konunginum hafi verið sóttar til nágrannalandanna. Því endurspeglast að 

hans mati egypskar og babýlónskar hefðir í sálmunum sem náðu til Ísrael  

vegna kanverskra áhrifa. Þannig nefnir hann dæmi um hliðstæðar frásagnir 

og áherslur s.s. upphafningu konungsins og hirðar hans og mikilvægi 

réttlætis og trúrækni konungsins.159 

Hinn norski nemandi Gunkel, Sigmund Mowinckel (1884-1965) hafði 

einnig mikil áhrif á sálmarannsóknir og ekki síst á túlkanir á konunginum. 

Mowinckel telur að Gunkel hafi verið sá fyrsti til að komast að þeirri 

niðurstöðu að konungssálmarnir væru sálmar raunverulegs konungs og tekur 

undir þá skoðun Gunkel að konungssálmarnir séu ekki sérstakur flokkkur 

(Gattung) heldur ýmsar tegundir s.s. hymnar og harmljóð. Þessar fjölbreyttu 

tegundir sálma eiga það hins vegar sameiginlegt að aðstæður konungsins eru 

í forgrunni. Mowinckel flokkar mun fleiri sálma sem konungssálma heldur 

en Gunkel160 og helgast það af ólíkum nálgunum þeirra á sálmum sem fjalla 

um einstaklinga s.s. harmljóð einstaklinga. En þess má geta að Mowinckel 

og John Herbert Eaton (f. 1927) eru meðal fræðimanna sem leggja mikla 

áherslu á konunginn og telja að mun fleiri sálma megi flokka sem 

konungssálma og um ástæður þess verður getið hér að neðan.
161

 

Fleira greinir á milli í kenningum Gunkel og Mowinckel heldur en túlkun 

á harmljóðum einstaklinga því einnig var túlkun þeirra á konungdæminu í 
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 „Sama rit: S. 107-117.“ 
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 Þannig telur hann upp Slm 2; 18; 20; 21; 45; 72; 101; 110; 132; 28; 61; 63; 89 og quite 

fleiri. Sjá: Mowinckel 2004, s. 47. 
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 Sjá t.d. umfjöllun í þessu samhengi: Walter Brueggemann, The Psalms & the Life of 

Faith 1995, s. 74; Mowinckel 2004, s. 42-46; 225 ; Eaton 1976, s. 20-26. 
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Ísrael ólík162 og gríðarlegur munur er á áherslum þeirra á þætti konungsins í 

guðsdýrkuninni.163 Sá síðarnefndi leggur mikið upp úr krýningarhátíð 

Jahve,164 en einnig telur hann að hugsunin að baki konunginum tengist bæði 

hugmyndum nágrannaþjóðanna og þróun sem átti sér stað meðal 

hirðingjanna þar sem einn höfðingi fór fyrir flokknum. Að hans mati hafði 

trúin á Jahve mikil áhrif og breytti hinni austrænu mynd af konunginum og 

trúnni sem tengist þeim hugmyndum. Þannig var mikil gagnrýni á 

konunginn í Ísrael sem spratt upp af trúarlegum ástæðum sem leiddi að því 

að konungstign varð álitin andstaðan við yfirráð Jahve. Af þessum sökum 

mótaðist ný tegund konungs þar sem mikil áhersla var lögð á réttlæti hans 

og hvernig honum bæri að hjálpa hinum fátæku og kúguðu, en þetta var 

honum gert kleift með styrk Jahve.165  Þannig var konungurinn mikilvægur 

milliliður í trúarlífinu og hafði stöðu sem prestarnir síðar nutu m.a. með því 

að biðja fyrir söfnuðinn. Fólkið lifir í raun gegnum konunginn en að baki 

þessari kenningu er forn hugsun Ísraelíta um sameiginlegan grundvöll með 

samfélagið í brennidepli en ekki einstaklinginn. Þess vegna skiptir litlu máli 

hvort konungurinn ávarpi söfnuðinn og mæli fyrir hönd hans í 1.p.et. sem 

„Ég“  eða 1.p.ft. sem „Við.“ Mowinckel telur semsagt að konungurinn sé 

miðlægur þáttur í trúarlegum hátíðum og konungssálmana megi flokka í 

kringum hátíðir konungsins, þar sem sérstaklega mikilvægir eru sálmar sem 
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 Sjá t.d. umfjöllun Gunkel í þessu samhengi þar sem hann greinir frá því að hugmyndir 

Mowinckel um konungdæmið í Ísrael séu ólíkar hans eigin niðurstöðum. Þannig heldur 

Gunkel því fram að Mowinckel hafi grundvallað kenningu sína á frumstæðri hugmynd sem 

ekki kemur fyrir í Gamla testamentinu sjálfu. Gagnrýnir Gunkel niðurstöður Mowinckel t.d. 

þá sem gengur út frá því að konungadýrkun hafi verið lifandi trú í Ísrael sem eigi að skýra 

hugmyndir þær sem Ísrael hafði um konunga sína. En að mati Gunkel gleymdi Mowinckel 

að taka með í reikninginn önnur ríki og hugmyndir þeirra þar sem hugmyndin um 

heimsyfirráð hefði að öðrum kosti aldrei komið til sögunnar. Sjá: Gunkel 1998, s. 117-118. 
163

 Mowinckel segist þannig ætíð hafa reynt að treysta undirstöður konungssálmanna með 

því að tengja mynd konungsins í sálmunum bæði við nágrannaþjóðirnar og hina 

raunverulegu trú og guðsdýrkun í Ísrael. Sjá: Mowinckel 2004, s. 47; Auk þess hefur verið 

sagt að Mowinckel hafi gengið enn lengra en Gunkel í áherslum sínum á kúltíska túlkun. 

Sjá: Gunnlaugur A. Jónsson, Hundrað gamlatestamentisfræðingar: Ágrip af æfi þeirra og 

áhrifum 2002, s. 27. 
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 Mowinckel hélt því fram að á krýningarhátíðinni hafi Jahveh verið hylltur sem konungur 

að kanverskri og babýlónskri fyrirmynd eftir að hafa unnið sigur á öflum hins illa og hafi sá 

sigur með einhverjum hætti verið sviðsettur í guðsdýrkuninni. „Sama rit: S. 26-27.“ 
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 Mowinckel 2004, s. 58-59. 
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tilheyrðu krýningu því þeir veita góða mynd af hugmyndafræði konungsins 

og helgisiðum tengdum hátíðunum.166 Þannig má segja að kjarninn í 

kenningu Mowinckel sé sá að söfnuðurinn sé mystísk eining þar sem einn 

maður getur komið fram fyrir hönd hinna. Og þar sem tileinkun hins 

himneska er fléttað við persónu konungsins, verður hann nú í miðpunkti 

hátíðarinnar. Hann er táknið fyrir einhug fólksins og milligöngumaður milli 

Guðs og fólksins, hann verður trygging blessunarinnar, en þess vegna 

fagnaði Ísrael konungi sínum og Guði á svipaðan hátt.167 

3.1.2 Vangaveltur um kenningu Gunkel 

Samkvæmt skilgreiningu Gunkel geta konungssálmarnir verið fjölbreyttir að 

formi til allt frá harmsálmum einstaklinga til þakkarljóða svo lengi sem í 

þeim megi greina áherslu á konunginn. Þessi niðurstaða Gunkel sem og 

greining hans að konungssálmarnir séu ekki sér flokkur (Gattung) skapar 

ákveðin vandamál. Hvers vegna skyldi sálmur þurfa að leggja höfuðáherslu 

á konunginn til að vera flokkaður sem konungssálmur? Meðal fræðimanna 

er nú almennt álitið að mjög fáir sálmar sem fjalla um einstakling falli vel 

að flokkunarkerfinu án þess að vera undir áhrifum fleiri flokka, þó margir 

blandaðir sálmar séu enn flokkaðir sem t.d. harmljóð einstaklings. Ætti ekki 

svipað að vera uppi á teningnum varðandi konungssálmana? Gunkel leggur 

áherslu á konungleg heiti og leggur til að hugtök eins og „konungur“, „hinn 

útvaldi“, „Davíð“ og „þjónn Guðs“ gefi til kynna bakgrunn í konungdæmi 

Ísrael og Júda. Vissulega er þetta rökréttur útgangspunktur en hins vegar 

vaknar upp spurningin hvort slík hugtök séu einu áreiðanlegu verkfærin 

þegar konunglegir þættir eru til athugunar. Þessi óvissuþáttur verður 

áberandi í ljósi þess að tveir af sálmunum sem Gunkel telur vera konunglega 

hafa alls ekki þessi hugtök innanborðs nefnilega Slm 101 og 110. Gunkel 

byggði á innihaldi en í tilfelli sálma 101 og 110 kemur innsæi hans við sögu 

er hann greinir að umgjörð Slm 101 og 110  sé fólgin í  konungdæminu þrátt 
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 Mowinckel 2004, s. 59-62.; Sjá einnig Mowinckel, Kongesalmerne i det Gamle 

Testamente 1916, passim. 
167

 Mowinckel 1916, s. 64. 



59 
 

fyrir að hvorugur þeirra standist formsögulegt viðmið hans á 

konungssálmunum. Þessi útvíkkun á flokknum er þýðingarmikil þar sem 

röksemdafærsla hans er byggð upp á innihaldi, en skyldurnar sem 

einstaklingurinn þarf að uppfylla í Slm 101 eru konunglegar skyldur og 

hugmyndir tengdar prestlegri stjórn í Slm 110 enduróma einnig konunginn 

og hlutverk hans. En þessi útvíkkun Gunkel opnar möguleikann á því að 

fleiri sálmar sem fjalla um einstakling tengist hugmyndaheimi konungsins 

og séu því á víð og dreif um Saltarann.168 

3.1.3 Áherslur John Herbert Eaton á konunginn í Saltaranum 

Bretinn John Herbert Eaton hefur nýtt sér þann möguleika sem Gunkel 

opnaði fyrir og er á því að mun fleiri sálmar Saltarans fjalli um konunginn 

og hugmyndir tengdar honum.169 Þannig tekur hann upp áðurgreinda 

tvíræðni í skilgreiningu Gunkel og eins og áður segir telur hann mun fleiri 

sálma falla að konunglegum bakgrunni. En Eaton leggur til að meðferð 

Gunkel á sálmum 101 og 110 ætti að vera hagnýtt við alla ónafngreindu 

„Ég“ sálmana einkum þá sem bera yfirskrift Davíðs.170 Þannig leggur hann 

fram í upphafi bókar sinnar rökfærslu í 12 skrefum máli sínu til stuðnings. 

Af nokkrum áhugaverðum áherslupunktum má nefna að hann gerir mikið úr 

vitnisburði Kronikubókanna sem tengja Davíð við sálmakveðskap og 

undirbúning fyrir guðsdýrkun í musterinu og leggur hann mikið upp úr 

yfirskriftum sem tengja sálma við Davíð.171 Einnig leggur hann áherslu á að 

konungurinn hafði skyldum að gegna í samhengi trúarlífs og 

musterisdýrkunar þar sem margir sálmanna voru notaðir.172 Eins má nefna 

mjög forvitnilega skoðun Eaton á kenningum sem tengjast aðstæðum 
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 Grant 2005, s. 103-104. 
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 Sálmar sem greinilega innihalda konunginn: Slm 3; 4; 7; 9-10; 17; 22; 23; 27; 28; 35; 
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einstaklinga í Saltaranum (t.d. harmljóðum einstaklinga). Að hans mati eru 

aðeins aðstæður konungsins þekktar og sýnt hafi verið fram á að átt sé við 

aðstæður hans en ekki t.d. ofsóttra einstaklinga líkt og ýmsir fræðimenn hafa 

lagt til.173 Eaton greinir einnig 24 atriði sem eru einkennandi fyrir 

ónafngreinda sálma Saltarans sem gefa til kynna konunglegan bakgrunn. 

Sem dæmi má nefna að óvinir ljóðmælandans eru oft útlendar hersveitir,174 

hinum ónafngreinda einstaklingi („Ég“) er lýst sem sigursælum gagnvart 

þessum hersveitum,175 en einnig virðist ljóst að björgun ljóðmælandans 

hefur eftirmála í landinu,176 eða að heiður Jahve sé tengdur örlögum 

ljóðmælandans,177 og fleiri dæmi má nefna.178 Öll þessi dæmi sameinast og 

gefa til kynna að ljóðmælandinn í mörgum þessum ónafngreindu sálmum sé 

konungurinn. Einnig endurspegla margir slíkra sálma, einkum harmljóð 

einstaklinga konunginn þar sem þeir eru greinilega af sama meiði komnir.179 

Þannig leggur Eaton til að túlka beri sálma einstaklinga á konunglegum 

nótum nema að engar óyggjandi tilvísanir til konungsins sé í innihaldi 

sálmsins.180  

Helsta niðurstaða Eaton er samt sem áður sú að flestir sálmanna sem 

Gunkel flokkar sem konungssálma tengjast helgisiðum, einkum krýningu og 

því eru hinir hefðbundnu konungssálmar tengdir við hina tilkomumiklu 

helgisiði konungstignar Davíðs. Flestir þeirra sálma sem Eaton bætir við 

eiga rætur að rekja til ákveðinna aðstæðna sem voru erfiðar þjóðinni þar 

sem einkum er átt við stríð og algengt er að konungurinn taki þátt í því 

stríði.181 
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3.1.4 Niðurstaða umfjöllunar um konungssálmana 

Þessar ólíku nálganir sem hér hafa verið tíundaðar sýna í raun fram á hversu 

lítil samstaða er um konungssálmana í Saltaranum. Í ýmsum tilfellum er 

mögulegt að tengja konunginn við aðstæður sálmsins og því ekki útilokað 

að t.d. Slm 44 sé skilgreindur sem konungssálmur. Í ljósi mikilvægis 

persónu konungsins hefur þessi umfjöllun farið fram m.a. til að halda 

rauðum þræði í umfjöllun um hernaðarlegt málfar í þeim sálmum sem 

sérstaklega voru valdir til umfjöllunar í ritgerðinni. 

Það skiptir ekki sköpum hvernig trú Ísrael fór fram þ.e. hlutverk 

konungsins í guðsdýrkuninni. Það sem sannarlega skiptir sköpum í 

samhengi ritgerðarinnar er sú staðreynd að ýmislegt í hernaðarlegu 

samhengi snertir persónu konungsins og endurspeglar þannig líkast til 

mikilvægan þátt í trú samfélagsins einkum þegar hætta steðjaði að s.s. 

stríðsátök.  

3.2 Konungurinn í helgimyndum í samanburði við konungssálmana 

Skemmtilegan samanburð á konunginum í Saltaranum, Egyptalandi og 

Austurlöndum nær má finna í bók Othmar Keel, The Symbolism Of The 

Biblical World: Ancient Near Eastern Iconography and the Book of Psalms frá 

árinu 1997. Þar er á ferðinni athyglisverður samanburður sem gefur tilefni 

til vangaveltna tengdu hernaðarlegu málfari og konunginum sem vert er að 

nefna í stuttu máli. 

Keel heldur því fram að tilkomumikill og vígbúinn konungurinn sé 

sannarlega áhrifaríkt og útbreitt stef sem greina megi í helgimyndum.  

Ennfremur er forvitnilegt að þegar stríðssenur eru 

skoðaðar má greina mikinn fjölbreytileika og þróun 

sem helst má greina í lýsingum á orrustum þar sem 

tveir hópar etja kappi. Slíkar lýsingar hverfa nánast af 

sjónarsviðinu frá sameiningu konungdæmisins í Mynd 3 
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Egyptalandi.
182

 Ástæðurnar fyrir því eru einkum 

tvær, annars vegar má greina að eftir 

sameiningu konungdæmisins, er það venjulega 

konungurinn en ekki flokkur sem berst og sigrar 

(þó eru undantekningar á þessari reglu). Hins vegar er varla 

hægt að tala um orrustur upp frá sameiningunni, þar sem konungurinn í líki 

guðlegrar ofurhetju tortímir óvinum sínum, sem hafa ekki dug til að veita 

mótspyrnu. Lýsing á stríði og átökum er þannig tengd uppgangi 

konungdæmisins og kemur hún helst fyrir í senum sem birta konunginn 

lúskra á óvinum sínum.183  

Sé litið á konungssálma Saltarans sést hversu mikið hinn stríðandi 

konungur er birtur á líkan hátt og í egypskum helgimyndum. Herinn er ekki 

eins mikilvægur, konungurinn og yfirburðir hans eru algerir og hann fellir 

óvini sína og traðkar á þeim en þetta stef nefnir Keel smiting-motif. Forsögu 

þessa egypska stefs má rekja allt aftur til tímabilsins áður en ríkið varð að 

þjóð en þannig má finna í gröf Hierakonpolis auk lýsinga á átökum og 

veiðum teikningu af aftöku (mynd 3).
184

 Á myndinni má sjá að einn stór 

maður lemur aðra þrjá með kylfu, slík stef voru í miklum metum í þrjár aldir 

á sama tíma og orrustusenurnar eins og mynd 4 sýnir hverfa nánast alveg 

við upphaf konungdæmisins.185  

Á Narmer palette (mynd 5)
186

 birtist elsta þekkta dæmið um lýsingu á 

yfirburðum konungsins (Slm 68.21 birtir svipaða lýsingu á óvinunum). Á 

myndinni má greina að það er guðinn sem hefur veitt sigurinn og fangarnir 

eru hans. Það er mjög athyglisvert að þessi atburður þ.e. að konungurinn slái 

óvinina felur í sér einkenni fórnar. Þessi hugmynd var einnig þekkt í Ísrael 

til forna (einkum 1 Sam 15; Jós 6.17-18) en í Sálmunum hins vegar er það 
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 Fyrir þann tíma var slíkt þekkt m.a. hefur varðveist útskorið fílabeinshald á hnífi frá því 
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ekki að finna. Eigi að síður er sú trú 

að Guð færi óvinina í hendur 

konungsins haldið fram (Slm 2.8; 

110.1).187 

Í Mesópótamíu var konungurinn 

sem þjónn guðanna aldrei upphafinn 

yfir umhverfi sitt að sama marki og 

þekktist í Egyptalandi. Þannig má 

benda á mjög forna og mikilvæga stríðssenu frá Mesópótamíu þar sem 

stjórnandinn Eannatum kemur ekki fyrir sem ofurhetja og einsamall 

sigurvegari heldur sem meistari við hlið herdeildar sinnar sem einnig hlýtur 

heiðurinn. Nærvera herdeildar var útbreidd jafnvel í minnismerkjum frá 

akkadíska tímabilinu (2350-2150 f. Kr.) þegar konungarnir sem stjórnuðu í 

Mesópótamíu gerðu tilkall til þeirrar stöðu sem þekkt var í Egyptalandi, því 

voru hermenn konungsins mikilvægir. Hins vegar gat herinn verið algerlega 

víðsfjarri í Egyptalandi, jafnvel á tímum Nýja-konungdæmisins (u.þ.b. 

1610-1085 f. Kr.) en einmitt þá var mikið gert af því að sýna konunginn 

meðal hermanna sinna. Í þessum lýsingum er konungurinn gjarnan einn í 

hervagni. Líkt og guð gengur hann inn í orrustuna þar sem ekki einn einasti 

óvinur þorir að standa andspænis honum hvað þá að miða á hann. Birting 

assýríska konungsins á stríðsvellinum er mjög ólík því í hervagni hans eru 

fylgdarmenn (skjaldberi og ökumaður).188 

Munurinn á þessum tveimur myndum kemur glögglega í ljós af atferli 

óvinanna. Koma egypska konungsins vekur almennan ótta og enginn leggur 

í að ógna honum. Á assýrskum lágmyndum hins vegar, veita bogar óvinanna 

mikla mótspyrnu. Auðvitað skortir þá hugrekki þegar konungurinn nálgast 

(Slm 45.5), en engu að síður þarf að brjóta niður mótspyrnu andstæðinganna 

skref fyrir skref þar sem raunverulegur bardagi er háður. Þegar egypski 

konungurinn hins vegar mætir á svæðið stöðvast skyndilega öll mótspyrna. 
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 Keel 1997, s. 292-294. 
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 „Sama rit: S. 297-298.“ 
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Til samanburðar er það ýmist konungurinn (Slm 18.37-38), eða Guð (Slm 

110.5-6) sem mölvar hauskúpur óvina hans, en almennt er frumkvæðið hjá 

Guði.189 

3.3 Óvinir konungsins, þjóðarinnar, einstaklingsins og Guðs 

Þegar velt er vöngum yfir stríðsátökum í Saltaranum þarf að leiða hugann að 

óvinunum, Kraus telur að skírskotun til þeirra sé best útskýrð út frá 

konungssálmunum. Óvinir konungsins (Slm 45.5) eru einnig óvinir 

þjóðarinnar og eru þeir kallaðir fjórum nöfnum. Í fyrsta lagi eru það óvinir 

eða (Slm 18.40; 21.8; 72.9; 110.1, 2; 132.18), í öðru lagi hatursmenn 

eða (Slm 18.40; 21.8; 89.23, 42), í þriðja lagi hatrammir 

andstæðingar eða (Slm 72.9) og loks andvígismenn eða (Slm 

18.39, 48). Mögulegt er að draga fram nákvæmari mynd af fjandmönnunum 

en þeim er einnig lýst sem fólkinu sem háir stríð gegn lýð Guðs (Slm 2.8; 

18.47; 45.5; 72,11; 144.2, eða konungum og stjórnendum fólksins (Slm 2.2, 

10; 110.5). Þeir eru gefnir til kynna með stöðluðum ímyndum, en þannig er 

talað um „alla konunga“ (Slm 72.11), „konunga“ (Slm 2.10) og „höfðingja 

þjóða“. Bakgrunnur þessara víðtæku hugtaka eru alheimsyfirráð konungana 

í Jerúsalem sem miða að stjórn Jahve í heiminum en það tengist m.a. 

helgisiðum konungsins eins og drepið var á hér að framan (kafli 2.4.5). Hin 

fjandsamlegu öfl „konungar jarðarinnar“ og „stjórnendur“ (Slm 2.2) rísa 

upp gegn Jahve og útvöldum konungi hans. Þessi öfl stefna að algerri 

eyðingu og reiða þeir sig á hernaðarlegan mátt sbr. „hervagnar“ og „hestar“ 

(Slm 20.8). Lýður Guðs þekkir aftur á móti aðeins eina leið sem er vegur 

bænar og ákalls til Guðs um að hann grípi inn í aðstæðurnar og bjargi þeim 

og konunginum sem fyrr á forsendum heilags stríðs.190 Samkvæmt Kraus er 
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 Keel 1997, s. 298-299. 
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 Hans-Joachim Kraus, Theology of the Psalms 1992, s. 126; Svipaða umfjöllun má finna 

hjá Mark S. Smith en hann telur að konungssálmarnir birti tvo andstæða póla. Annars vegar 

er það Jahve og konungur hans sem stjórna frá Jerúsalem (Slm 2) en hugmyndafræðilega 

var það nafli alheimsins (Slm 46; 48; 87). Hins vegar eru það aðrar þjóðir og konungar 

þeirra sem þurfa að lúta stjórn Jahve og konungs hans á jörðinni. Hugmyndafræði 

konungsins gengur því út frá því að hliðstæða sé á milli hins himneska konungs og þess 

jarðneska gegn himneskum og mennskum óvinum. Óvinir konungsins eru þannig hliðstæðir 
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svipuð hugmynd á ferðinni þegar minnst er á óvini þjóðarinnar eins og óvini 

konungsins, í þeim tilfellum er konungurinn ekki viðfangsefnið (sem er þó 

umdeilanlegt sbr. Slm 44). Andstæðingum lýð Guðs sem skapa mikinn ótta 

er lýst á svipaðan hátt og óvinum konungsins sbr. eða óvinir (Slm 

44.16; 74.4, 10; 80.6; 106.42). Andvígismennirnir hæða og lasta þjóðina og 

þeir eru hefnigjarnir (Slm 44.17). Hugmyndin um þjóðirnar () kemur 

greinilega í ljós í Slm 79.6 þ.e. þær þekkja ekki Jahve og ákvörðun hans um 

stöðu Ísrael. „Konungsríki“ hafa barist gegn lýð Guðs (Slm 79.6) og lagt 

hann undir sig, en þessa er getið í nokkrum slíkum sálmum (Slm 74.3-4, 7: 

79.1). Þessum andstæðingum sjaldan lýst með nákvæmum hætti þó Slm 

137.1 sé undantekning þar sem aðstæðum úr útlegðinni í Babýlon er lýst. Í 

bæn sinni til Guðs lýsir þjóðin ástandi sínu og vilja þannig hvetja hann til að 

grípa í taumana og bjarga þeim.191 

Guð á líkt og Ísrael einnig óvini (Slm 68.1) sem eru „þjóðirnar“ (Slm 

66.7; 68.30; 96.7-10; 98.2, 9; 99.2; 135.10) og „konungar“ (Slm 68.12, 14; 

135.10). Guð rís upp og tvístrar óvinum sínum (Slm 68.1) og eldur eyðir 

þeim (Slm 97.3). Slík opinberun gefur í skyn að það er Guð sem er 

konungurinn og felur í sér að öll jörðin þar með taldir óvinir hans lofsyngi 

nafn hans (Slm 66.4). Óvinir Guðs geta þó einnig verið kaosöflin (Slm 93.3) 

en þannig er sköpunarbaráttan tengd við óvini Guðs og er ætlað að lýsa með 

myndlíkingum hversu mikið vald Guðs er. Skírskotanir til goðafræði geta 

einnig birst í sambandi við að Guð sigri guði annarra þjóða sem eru ekkert í 

samanburði við hann (Slm 96.5). Það kemur þó á óvart að ekki sé minnst á 

eiginleg átök í Saltaranum hvorki við kaosöflin né aðra guði ólíkt guðum 

nágrannaþjóðanna. Skýringin felst í því að Guð ríkir yfir öðrum guðum og 

                                                                                                                                                    
kosmískum óvinum Jahve, þessi fjandsamlegu öfl þarf að sigra og leggja undir konunglega 

stjórn sem byggir á stjórn Jahve í heiminum og er framfylgt af konunginum í Jersúsalem. 

Sjá: Mark S. Smith, The Origins of Biblical Monotheism: Israel´s Polytheistic Background 

and the Ugaritic Texts 2001, s. 157.   
191

 H. J. Kraus 1992, s. 126-127. 
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kaosöflunum sem geta engu breytt og hafa misst allan mátt sinn, í 

Saltaranum eru aðeins hægt að greina endurómun krafts þeirra.192          

Þrjár myndlíkingar lýsa árásum og áróðri andstæðinga einstaklinga í 

Saltaranum. Sú fyrsta felur í sér að óvinunum er líkt við fjandsamlegan her 

sem ræðst gegn ljóðmælandanum (Slm 3.6; 27.3; 55.18; 56.1; 59.1-3; 62.3), 

þar geta aðstæðurnar átt við stríð sbr. Slm 35.1. Þessar hugmyndir gætu átt 

uppruna sinn í heimi konungsins en erfitt er að fullyrða um þá tilgátu. Ef til 

vill endurspeglast hér hversu mikið stríð spilaði inn í líf Ísraelíta til forna? Í 

öðru lagi er andvígismönnum ljóðmæladans gjarnan líkt við veiðimenn þar 

sem málfar tengt veiðum kemur fyrir (Slm 7.15; 9.15; 31.4; 35.7-8; 57.7; 

59.7; 64.4; 140.5). Áherslan er á því að óvinirnir séu sem veiðimenn er 

liggja í leyni og leggja gildrur eða snörur fyrir ljóðmælandann. Þriðja 

myndlíkingin líkir óvinunum við villidýr sem stökkva óvænt á bráð sína 

(Slm 7.2; 22.12-13; 27.2; 35.21). Erfitt er að fullyrða um hverjir óvinirnir 

eru193 en þeir eru sterkir og standa í mikilli andstöðu við hinn vanmáttuga 

ljóðmælanda sem telur sig réttlátan einstakling er lifi í samræmi við 

lögmálið og á þeim forsendum geti hann leitað í skjól vængja Guðs.194 
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 H. J. Kraus 1992, s. 128-129. 
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 Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um umgjörð sálmana undir áhrifum frá 

kenningum Mowinckel um að harmsálmarnir og reyndar fleiri sálmar saltarans tengist 

umgjörð í lítúrgíu Musterisins í Jerúsalem. Þannig hafa t.d. Hans Schmidt og Walter 

Beyerlin (f. 1929) sett fram eigin tilgátur um að óvinirnir séu ákærendur og ofsæki vitnið í 

réttarfarslegu samhengi. Schmidt telur að í Jerúsalem hafi mátt finna dómsúrskurðarvald og 

túlkaði hann harmsálmana sem ákall hins ranglega sakaða sem beið réttlátar meðferðar í 

réttarfarslegu samhengi (studdi hann kenningar sínar með 1 Kon 8.31-32; 5 Mós 17.8-13). 

Með hugmynd Schmidt tengjast sálmar 3, 4, 5, 7, 17, 26, 27, 57 og 142. Beyerlin heldur því 

hins vegar fram að sálmar 3, 4, 5, 6, 11, 17, 23, 26, 27, 57 og 63 líkist að því leyti að í þeim 

eru greinilegar sannanir þess að sögumaðurinn annars vegar leiti réttlátrar meðferðar 

lagalegra yfirvalda við helgidóminn og hins vegar krefjist hann að ákærendum sínum verði 

refsað og jafnframt leitar hann hefndar, fleiri sálma túlkar Beyerlin á sömu forsendum sbr. 

Slm 143 en í þeim sé þó ekki minnst á stofnun. Stofnunin getur þá átt við musterið eða 

dómstól konungsins. Þessar hugmyndir g.r.f. að sálmarnir fáist við raunverulegur aðstæður 

og Musterið álitið vera staður þar sem fengist var við raunveruleg og alvarleg málefni. 

Einnig hefur verið fjallað um sálmana í samhengi þess að í Ísrael var álitið að sá sem 

þjáðist af sjúkleika einhvers konar hefði brugðist Guði og var ofsóttur af þeim völdum. 

Sjá:H. J. Kraus 1992, s. 131-132; Walter Brueggemann 1995, s. 74-75; Walter Beyerlin, 

Die Rettung der Bedrängten in den Feindpsalmen der Einzelnen auf Institutionelle 

Zusammenhänge Untersucht 1970. 
194

 H. J. Kraus 1992, s. 130-131. 
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4. Hugmyndir í trúarlífi Ísrael sem tengjast hernaði 

4.1 Hugmyndir að baki guðsopinberuninni í Slm 18  

Guðsopinberunin í Slm 18.8-16 breytir sannarlega gangi mála í lífi 

ljóðmælandans og setur sálminn í allt annað samhengi. Það má með sanni 

segja að þess háttar opinberun hafi haft mikil áhrif á þróun trúarlífs í Ísrael. 

Þannig má nefna áhrif á framgang Jahvisma á tímabili konunganna195 sem 

fléttaðist m.a. á spennandi hátt við stjórnmál í upphafi konungdæmisins í 

Ísrael (sjá k. 4.2). Einnig hafði hugmyndin áhrif á skilninginn á heilögu 

stríði (sjá k. 4.4) og síðast en ekki síst tengist hún hinum himneska hermanni 

(sjá kafla 4.1.2).  

Þar sem um samruna ólíkra hugmynda er að ræða hefur guðsopinberunin 

svo víðtæk áhrif sem raun ber vitni. Þar fléttast inn atriði eins og atferli í 

stríði, skilningur á einkennum Guðs og hernaðarlegt málfar (m.a. í 

Saltaranum).  

Þrátt fyrir að ekki sé um að ræða guðsopinberun í Slm 44 er snar þáttur í 

umgjörð hans atriði sem tengjast þeim hugmyndum sem þegar hafa verið 

nefndar. Þar sem þessar hugmyndir tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar 

sterkum böndum er nauðsynlegt að grennslast fyrir um merkingu þeirra. 

                                                           
195

 Mark S. Smith heldur því fram að á tímunum fyrir herleiðinguna hafi trúarlíf Ísrael falið 

í sér dýrkun á Jahve, El, Asherah og Baal. Þetta landslag breyttist þó snemma að mestu 

vegna tveggja þátta, annars vegar samruna og hins vegar aðgreiningar. Samruninn fól í sér 

sameiningu ýmissa guða og sumir þeirra koma fyrir í mynd Jahve. Þessi þróun hófst á 

tímabili Dómaranna og útvíkkun hennar átti sér stað á fyrri helmingi konungastjórnarinnar. 

Þættir sem tilheyrðu guðum eins og El, Asherah og Baal voru innlimaðir í trú Ísrael á 

Jahve. Þetta ferli innlimunar má greina í ljóðrænni samsetningu sem ýmsir fræðimenn telja 

vera elsta lag bókmennta Ísrael. Út frá bókmenntalegum sjónarhóli virðast eftirtalin ljóð: 1 

Mós 49; Dóm 5; 2 Sam 22 = Slm 18; 2 Sam 23.1-7; Slm 29; 68 vera eldri en hjá 

Spámönnunum og því eru þau tímasett a.m.k. á fyrri helmingi konungatímabilsins og sum 

gætu verið enn eldri. En í þessum ljóðum koma fyrir heiti og einkenni sem upprunalega 

tilheyra öðrum guðum en Jahve og voru síðar taldir uppsprottnir frá honum. Þetta ferli felur 

í raun í sér að Ísraelítarnir reyndu að hrista af sér kanverskan trúarlegan bakgrunn sinn. 

Engu að síður hafði t.d. trúvörn gegn öðrum guðum áhrif þ.e.a.s. Jahve fékk þá einfaldlega 

helstu eiginleika annarra guða. Eins má nefna að konungdæmið hafði mikil áhrif (u.þ.b. 

1000-587 f. Kr.) í samhengi samruna og aðgreiningar því tímabilið ýtti undir að ýmsir guðir 

væru teknir gildir en aðaláherslan hvíldi þó á því að samræma eiginleika við dýrkun á 

Jahve. Sjá: Mark S. Smith 2002, s. 7-9. 
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4.1.1 Stormguðinn 

Þar sem guðsopinberun í stormi kemur fyrir í Slm 18, má geta þess að þegar 

á 10. öld f. Kr. voru þess háttar lýsingar á guðsbirtingu algengar.196 Að mati 

Frank Moore Cross (f. 1921) er opinberun sem þessi dæmi um samruna 

tveggja hugmynda, annars vegar er það stefið um hinn himneska hermann 

og hins vegar er það lýsing á stormguði. Þessar ólíku hugmyndir voru 

tengdar saman og hvor tegund fyrir sig öðlaðist með tímanum einkenni 

hvorrar annarar svo að lokum tapaðist aðgreiningin.197 Þess má síðan geta að 

ýmsir fræðimenn ganga út frá því að lýsingin sjálf að baki 

guðsopinberuninni hafi verið undir áhrifum frá eldfjallasvæðum,198 meðan 

aðrir telja að grundvöllurinn sé stormguðinn og hugmyndaheimur sem 

tengdist honum.199 Í tengslum við hið síðara heldur Cross því fram að eldur 

og ljós, reykur og skínandi ský, þrumur og hristingur séu allt þættir sem 

fléttað var náið saman í ljóðrænum lýsingum guðsopinberunar 

stormguðsins, eða árásum hins himneska hermanns. Þannig heldur hann því 

fram að við upphaf slíkra lýsinga í Ísrael, hafi hefðbundið kanverskt 

tungutak þess háttar opinberunar verið nýtt.200 

Othmar Keel telur að tvenns konar virkni stormguðs sé merkjanleg út frá 

helgimyndum. Annars vegar vinnur hann bug á Kaosöflunum, hins vegar 

gerir hann akrana frjósama. Í Saltaranum er fyrrra stefið fyrirferðameira, 

enda samlagast það vel sögulegri reynslu Ísrael af Guði sínum. Þannig 

birtist Guð í Saltaranum sem hinn stríðandi stormguð sem bjargar þjóðinni 
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 Cross 1997, s. 169. 
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 „Sama rit: S. 58-59; 163.“ 
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 Sjá t.d. umfjöllun Kraus í þessu samhengi sem telur slíka guðsopinberun skapa 

vandamál þar sem hún tengist bæði ímynd stormguðsins og eldfjallasvæðum. Þannig telur 

hann að lýsingin á Sínaí opinberuninni (2 Mós 2.19) endurspegli atburði eins og storma eða 

eldgos sem hafi síðan haft mikil áhrif á lýsingar á guðsopinberunum þaðan í frá. Sjá: H. J. 

Kraus 1993a, s. 261. 
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 Cross 1997, s. 167-168; Keel telur að hugmyndir tengdar stormguðinum Baal vegi 

þyngst í tengingum á guðsopinberunum Jahve (sbr. Slm 29; 65; 2 Mós 19.16). Hins vegar 

hafi eldgos og jarðskjálftar alveg frá upphafi verið skildir sem tákn fyrir opinberun hans. 

Sjá: Keel 1997, s. 217-218. 
200

 Cross 1997, s. 169. 
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(Slm 77.16-19), Jerúsalem (Slm 46.6b) eða konunginum (Slm 18.7-15) úr 

greipum óvina.201 

4.1.2 Hinn himneski hermaður 

Stefið um hinn himneska hermann fléttast saman við guðsopinberunina í 

Slm 18 og tengist einnig Slm 44, en þau tengsl verður nú reynt að skýra.  

Þegar fjallað er um hinn himneska hermann tilheyrir það tveimur ólíkum 

tegundum, sem eiga rætur sínar að rekja til hliðstæðra en ólíkra „Sitz im 

Leben.“ Annars vegar er það hugmynd sem á uppruna sinn í goðsögninni 

um sköpun heimsins, þar sem stormguðinn vinnur bug á kaosöflunum 

(Tiamat, Yam eða Mót). Yfirleitt er um að ræða bardaga þar sem guðinn 

berst einn, setur í kjölfarið á fót konungsdæmi og með því kemur hann á röð 

og reglu jafnt á himni sem á jörðu. Hins vegar er það hugmynd sem rekja 

má til ættfeðrasamfélagsins, og eiginleika „Guð föðurins,“ (e. The God of 

the father,) eða einkum tungutaksins sem á við um Guð 

ættbálkabandalagsins (e. league).202 Í seinna tilfellinu er grundvallandi 

þáttur stofnunin um hið heilaga stríð, sem skírskotar til varnar ættflokka eða 

ættbálkabandalags. Einnig getur verið um að ræða vörn fyrir hirðingja sem 

eðli málsins samkvæmt þurftu reglulega að leggja land undir fót í leit að 

nýju, öruggu landssvæði. Stríð þess konar hópa voru leidd af verndandi guði 

þeirra. Cross leggur áherslu á að þessi form viðhéldust ekki í hreinni mynd 

heldur áttu þau það til að blandast saman. Stríðsguðinn sem kemur skipulagi 

á kaos leggur á sama tíma grundvöllinn að pólitískri og sögulegri reglu og 

konungsdæmi á himnum og á jörðu tilheyrir einnig skikkan sköpunarinnar. 

Á sama hátt gætu söguleg stríð ættbálkanna hafa fengið kosmíska vídd 
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 Keel 1997, s. 214-215. 
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Samkvæmt kenningum Cross má á tímum ættfeðranna fyrir tíma Jahvisma greina í trú 
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þ.e.a.s. guð ættbálkanna öðlast eiginleika stormguðsins a.m.k. í árásum hans 

á óvini.203  

Hér er því um samruna tveggja ólíkra hugmynda að ræða sem hafa með 

tímanum orðið að einni, annars vegar er það Guð feðranna þ.e. El, 

stríðsmaður sem barðist fyrir fólk sitt sem átti í sáttmálssambandi við hann, 

og leiddi það í sögulegum orrustum. Hins vegar er það Baal stormguðinn 

sem sigraði hafið í sköpunarbaráttunni.204  

Í rannsóknum sínum á kanverskum og forn hebreskum kveðskap telur 

Cross að greina megi tvenns konar tegundir texta í þessu samhengi, þar sem 

sambræðsla hefða, goðsagna og eiginleika guða fór fram. Annars vegar er 

það lýsing á því þegar hinn himneski hermaður arkar til stríðs. Hins vegar er 

það endurkoma hans til að taka konungstign. Að baki þessu má greina 

goðsögulegt mynstur. (1) Hinn himneski hermaður heldur til orrustu gegn 

kaosöflunum (Yam, Levjatan, Mót). (2) Ringulreið ríkir í náttúrunni sem 

örmagnast þegar stríðsmaðurinn lætur reiði sína í ljós. (3) Stríðsguðinn snýr 

aftur til að taka konungstign meðal guðanna og er krýndur á fjalli sínu. (4) 

Hinn himneski hermaður gefur frá sér hljóð úr musteri sínu og náttúran 

svarar á nýjan leik. Himnarnir sjá til þess að jörðin sé frjósöm, dýr kveljast 

þegar þau ala af sér afkvæmi og menn og fjöll dansa af gleði.205 Gott dæmi 

um slíkan samruna má einmitt finna í Slm 18.6-19 þar sem Biblían lýsir 

Jahve annars vegar sem stormguði og hins vegar sem himneskum hermanni 

(sjá einnig Slm 68.7-10; 86.9-19).206 

4.2 Konungatímabilið og stjórnmál 

Eftirtektavert er að á sama tíma og konungatímabilið er talið hafa haft áhrif 

á framgang Jahvisma (sbr. umfjöllun í neðanmálsgrein 167) er tímabilið 

einnig stundum álitið hafa ógnað eingyðistrúnni. Þannig virðast frásagnir 

Konungabókanna gagnrýna átrúnaðinn og umburðalyndi konunganna 

gagnvart öðrum guðum eins og tíðkaðist t.d. í Egyptalandi. Það má hins 
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vegar ekki gleyma því að lokahnykkurinn í eingyðistrú þjóðarinnar átti sér 

stað í útlegðinni í Babýlon en ýmislegt var án efa sótt til hugmynda sem 

eiga uppruna sinn á konungatímabilinu, eins og t.d. notkun hugmynda 

tengdum stormguðinum í stjórnmálalegu samhengi.
207

 

Framsetningin á Jahve á konungatímabilinu með hugmyndum sem 

tengdust Baal og kanverskum bakgrunni þeirra gegndu mikilvægu hlutverki 

fyrir Ísrael í stjórnmálalegu samhengi. Þróunin varð sú að Jahve, guð 

ættbálkanna á hálendinu braust fram sem þjóðarguð Ísrael (1 Kon 20.23). 

Eins og í Mesópótamíu og Egyptalandi varð hann þar með hinn himneski 

konungur (Slm 10.16; 2 Mós 15.18; 1 Sam 8.7; Slm 47.9; 93.1; 96.10; 97.1; 

99.1; 146.10) og þjóðarguð. Til að lýsa hinum öfluga guði sínum sem 

skapaði fólki sínu áberandi stöðu, byggði konungsætt Davíðs á fornu 

hefðbundnu tungutaki sem notað var um hinn himneska hermann sem greina 

má t.d. í Dóm 5.3-5. Áhrifamikið dæmi um það hvernig Guð sem velunnari 

konungs af ætt Davíðs og berst fyrir hann er einmitt að finna í Slm 18 þar 

sem v. 8-19 lýsa Jahve með hugmyndum sem tengdust Baal og v. 29-45 lýsa 

því hvernig Guð gerir konunginum kleift að sigra andstæðinga sína. Moon-

Kang lýsir pólitískri vídd hins himneska hermanns á þann veg að hefðir, 

saga og frásagnir annála af orrustum Davíðs sýni fram á að hjálp Jahve og 

inngrip í bardaga komi fyrst fram í framgangi konungsdæmi Davíðs. Það 

var þó ekki aðeins átrúnaður á Baal sem hafði áhrif á tungutakið um hinn 

himneska hermann í Ísrael. Því að álíka hugmyndir brutust út á ýmsum 

stöðum í Austurlöndum nær og ekki var óalgengt að hvatinn að því hafi 

verið nýlega stofnuð stjórnmálaleg eining. Innlimun hefðbundins tungutaks 

um stríðsguð hentaði Jahve hins vegar vel sem verndara og velunnara hins 

nýstofnaða ríkis. Þannig átti hugmyndin um Jahve sem hinn himneska 

hermann ekki eingöngu uppruna sinn í átrúnaði á Baal heldur var slíkt 

einnig afrakstur stjórnhátta Davíðs og ættar hans.208 
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Það má því segja að sérstakt samband milli hins himneska konungs og 

þess jarðneska hafi haft mikil áhrif, ekki síst til að skapa samkennd meðal 

þjóðarinnar og treysta konunginn í sessi. Leiða má hugann að því að fólkið 

treysti konungi sínum sem lýsti sigrum sínum sem afleiðingu inngrips 

þjóðarguðsins. Þessi kenning Smith endurspeglast m.a. ritskýringarhluta 

Slm 18 hér að framan þar sem v. 4-6, 18 og 35 eru túlkuð með þessum 

tengslum í huga.  

4.3 Rannsóknir á hinum himneska hermanni í Saltaranum 

Harold Wayne Ballard, Jr. er einn þeirra fræðimanna sem hefur rannsakað 

stefið um hinn himneska hermann, en rannsókn hans gengur út á að greina 

stefið í Saltaranum. Leggur Ballard upp með að bera saman hvernig myndin 

af hinum himneska hermanni kemur fyrir annars vegar í bókmenntum 

Austurlanda nær til forna og hins vegar Saltaranum. Ballard þykir miður að 

ekki hafi náðst sátt um það hvernig greina eigi stefið í Sálmunum en m.a. 

þess vegna sameinar hann áherslur nokkurra fræðimanna til að greina 

stefið.209  

Myndlíkingin um Guð sem himneskan hermann er nokkuð algeng í 

Gamla testamentinu en afdráttarlausa yfirlýsingu er að finna í 2 Mós 15.1-3: 

 

Þá sungu Móse og Ísraelsmenn Drottni þennan söng: 

Ég vil lofsyngja Drottni 

Því að hann er hátt upphafinn.  

Hestum og riddurum 

Steypti hann í hafið. 

Drottinn er styrkur minn og lofsöngur, 

Hann kom mér til hjálpar. 

Hann er Guð minn, ég vil vegsama hann, 

Guð föður míns, ég vil hylla hann. 

Drottinn er stríðshetja, 

Drottinn er nafn hans. 

 

Hugmyndin kemur einnig fyrir hjá spámönnunum (t.d. Jes 42.13) og  

Sálmunum (t.d. Slm 24.8; 144.1-2).210 

Rannsóknir á hugmyndinni að baki himneska hermanninum sem 

bókmenntalegt stef eru frekar nýjar af nálinni. Ballard rekur rannsóknir á 
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þessu stefi aftur til ársins 1901, ætlunin er að fjalla í stuttu máli um nokkrar 

rannsóknir til að varpa betra ljósi á stefið. Margir fræðimenn telja að bók 

Friedrich Schwally, Der Heilige Krieg im alten Israel, sem út kom árið 

1901 sé með fyrstu verkum þessu tengd. Helstu niðurstöður Schwally voru 

þær að trú nágranna Ísrael á himneskan hermann hefðu leitt af sér að þeir 

berðust af meiri krafti. Á sama tíma treystu Ísraelítarnir á Guð sinn sem 

þurfti ekki að reiða sig á hermenn a.m.k. ekki marga. Einnig er bók Henning 

Fredriksson, Jahwe als Krieger, sem gefin var út árið 1945 jafnan talin 

meðal fyrstu verka sem einblína á þessa hugmynd.
211

 Ballard leggur 

töluverða áherslu á kenningar Fredriksson, sem greinir og fjallar um 

tungutakið um hinn himneska hermann þar sem Jahve er lýst sem 

þátttakanda í stríði. Umfjöllun sinni skiptir hann svo í tvo flokka annars 

vegar Jahve sem herforingja (þ. Jahwe als Heerführer) og hins vegar þar 

sem Jahve berst með hermönnunum (þ. Jahwe als Einzelkämpfer). Þau 

hugtök s.s. hebreskar sagnir sem lýsa verknaði sem Fredriksson notar sem 

viðmið í rannsókn sinni styðst Ballard við þó svo hann auki þann orðaforða 

m.a. út frá rannsóknum annarra fræðimanna.
212

 Þess má geta að nátengt 

stefinu um hinn himneska hermann eru rannsóknir á heilögu stríði eða 

stríðum Jahve í Ísrael. Þannig hafa sumir fræðimenn sem rannsaka heilagt 

stríð m.a. von Rad haft óbein áhrif á rannsóknir á stefinu um hinn himneska 

hermann.
213

 

Ballard telur að út frá bókmenntum Austurlanda nær megi greina að 

margir guðir voru í hlutverki hins himneska hermanns. Helstu einkenni 

þeirra telur hann vera átta talsins en meðal áhugaverðra einkenna er  

tengingin á milli hins himneska hermanns og stormguðsins (t.d. Baal).  

Einnig má nefna að hugmyndin er nátengd mismunandi vopnum guðanna 
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sem almennt má skipta í tvo flokka. Annars vegar er það veðurfræðileg (t.d. 

vind, regn og þrumur) og hins vegar tól sem maðurinn hefur fundið upp (t.d. 

sverð, skjöldur, bogi). Þess má þó geta að sumir guðir áttu sérstök vopn t.d. 

Assúr sem bjó yfir neti og snöru.214 

Samkvæmt Ballard var hugmyndin um hinn himneska hermann þekkt 

stærð í heimi Austurlanda nær og trúarlífi þjóðanna. Almennt endurspeglar 

hugmyndin um hinn himneska hermann, guð sem tengist frjósemi og stormi 

og berst fyrir hönd ákveðins hóps eða þjóðar í skiptum fyrir konungdóm.215 

Eftir að Ballard hefur tilgreint helstu einkenni himnesks hermanns í 

nágrannalöndum Ísrael nefnir hann einnig helstu niðurstöður um birtingu 

hins himneska hermanns í Saltaranum sem eru eftirfarandi: 

(1) Jahve sem himneskur hermaður getur komið fyrir sem dómari í 

málum einstaklinga (s.s. réttlæti þeirra Slm 7) og þjóðarinnar 

(Slm 110). 

(2) Jahve kemur einnig fyrir sem mikill stríðsgarpur. Forvitnileg 

dæmi eru í Slm 144.1 þar sem hann leiðbeinir í stríðslistinni, í 

Slm 68 þar sem hann fer fyrir þjóðinni í bardaga í hervagni sínum 

og vopnum hans er vel lýst í Slm 7. 

(3) Þriðja stefið sem má greina er þar sem Jahve kemur fyrir sem 

konungur (t.d. Slm 68; 74). Himneski hermaðurinn kemur einnig 

fyrir sem sá sem verndar eða styrkir stjórn hins jarðneska 

konungs, vanalega í samhengi við Síon eða musterið. Þannig 

virðist konungurinn hafa verið fulltrúi guðdómsins á jörðinni en 

Slm 46.5-8 er gott dæmi um slíkt stef. 

(4) Hinum himneska hermanni er stundum lýst koma og styðja Ísrael 

á ögurstundu, þannig sýna Slm 7; 44; 46; 74; 78; 105; 110 fram á 

hvernig Guð varði fólk sitt, konunginn og helgidóminn. Í þessu 

samhengi má greina hvernig Guð grípur inn í sögu þjóðarinnar og 

vinnur verk í þágu hennar. Hinir svokölluðu sögulegu sálmar (t.d. 
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Slm 78; 105) eru gott dæmi um slíkt þar sem Exodus og 

landnámið í Kanaan koma fyrir. 

(5) Jahve kemur oft fyrir sem veðurfræðilegur stormguð í Saltaranum 

(t.d. Slm 46; 68; 74; 78; 105; 144). Í þessum tilfellum er 

vopnabúri hans lýst s.s. hagli og eldingum. Þessi mynd tengist oft 

sköpunarbaráttunni og glímunni við kaosöflin. Í Slm 78 og 105 er 

baráttan við kaosöflin birt í sigri á jarðneskum óvinum t.d. í 

frásögnum af plágunum þar sem faraó og Egyptaland eru 

óvinirnir. 

(6) Sjötta atriðið er einkar spennandi í samhengi ritgerðarinnar, en 

það lýsir sér í því að skortur sé á viðbrögðum Jahve. Í Slm 44; 74; 

78 er kvartað undan því að hinn himneski hermaður sé víðsfjarri á 

neyðarstundu í lífi þjóðarinnar. Í Slm 44 og 74 (harmljóð 

þjóðarinnar báðir sálmar) er gefið til kynna að hermaðurinn 

berjist fyrir fólkið þegar nauðsyn er til. 

(7) Hinn himneski hermaður sem friðarstillir er eitt atriðið enn sem 

kemur fyrir í Saltaranum. Þar er sýnt fram á það hvernig Jahve 

eyðileggur stríðsgögn (t.d. Slm 46; 76).216 

Helsti munurinn á hinum himneska hermanni í bókmenntum Austurlanda 

nær og Saltaranum er að mati Ballard lýsingin á friðarsinnanum. Slm 46 og 

76 birta slíka mynd af Guði þar sem hann sækist eftir friði fyrir Síon. Þrátt 

fyrir að þetta stef megi einnig finna fyrir í frásögnum af Baal/Anat öðlaðist 

það nýja vídd í guðsdýrkun Ísrael. Stofnað er til friðar með sigri óvina í 

fjölmörgum goðsögnum Austurlanda nær en hjá Baal hyllir undir ógn kaos í 

bakgrunninum. Jahve sem himneskum hermanni er hins vegar eignaður 

heiðurinn af því að skapa frið út um víða veröld í Saltaranum. Gunkel 

bendir á að þetta sé eskatalógísk mynd af framtíðinni, þegar sá dagur kemur 

að hinn himneski hermaður tortímir öllum gjöreyðingarvopnum. Það er því 

forvitnilegt að Jahve sem býr yfir miklum hernaðarlegum hæfileikum er 
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einnig lýst sem friðarstilli, Slm 46.10: „Hann stöðvar stríð til endimarka 

jarðar, brýtur bogann, mölvar spjótið, brennir skildi í eldi.“  

4.4 „Heilagt stríð“ 

Í ljósi þess að töluvert hefur verið minnst á fyrirbærið heilagt stríð verður nú 

fjallað um helstu þætti þess. Hugtakið heilagt stríð var fyrst sett fram af 

Friedrich Schwally sem sótti það til arabíska hugtaksins jihad. Hugtakið 

kemur hins vegar ekki fyrir í Gamla testamentinu þó það fjalli um „stríð 

Jahve“ (1 Sam 18.17; 25.28; 4 Mós 21.14).
217

 Grundvallandi kenning var 

hins vegar sett fram af Gerhard von Rad (1901-1971). Jafnvel þótt hann hafi 

ekki verið sá fyrsti til að fjalla um stríð í Gamla testamentinu hafði kenning 

hans um heilagt stríð fljótlega mikil áhrif.
218

 Grunnurinn í kenningu von 

Rad er byggður upp á einangruðum textabrotum sem að hans mati varpa 

ljósi á það hvernig Ísrael háði stríð.
219

 Kenningin sjálf byggir á aðferðafræði 

formsögurýni og mikilvægur hluti af kenningu von Rad um heilagt stríð 

byggir á rannsókn hans á Sexbókaritinu.
220

 

4.4.1 Kenning von Rad um „Heilagt stríð“ 

Upphafið að heilögu stríði á sér stað með því að safnað er saman í lið með 

lúðrablæstri, eins og kemur fram í Dóm 6.34-35 (sjá einnig: Dóm 3.27; 1 

Sam 13.3):  
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En andi Drottins kom yfir Gídeon. Hann þeytti lúðurinn og niðjar Abíesers 

söfnuðust saman til fylgdar við hann. Hann sendi einnig sendiboða út um allan 

Manasse og menn söfnuðustu til fylgdar við hann. Enn fremur sendi hann sendiboða 

til Assers, Sebúlons og Naftalí. Þeir fóru og til fylgdar við hann. 

 

Miklar kröfur voru gerðar til hermannanna m.a. í samhengi trúarlífsins og 

ekki sjálfgefið að allir gætu né vildu taka þátt í stríðinu. Þegar herinn hafði 

komið saman í herbúðunum þurfti hann að gangast undir ýmsa helgunarsiði 

en auk þess þurftu allar herbúðirnar að vera hreinar í samræmi við helgisiði 

(5 Mós 23.9-14) þar sem Jahve var viðstaddur. Þegar horft var fram til 

komandi bardaga færði herinn fórnir (1 Sam 7.9; 13.9-10, 12) og véfrétt 

Guðs skipti miklu máli (Dóm 20.13, 18; 1 Sam 7.9; 14.8).221 

Á grundvelli himneskrar ákvörðunar fór leiðtoginn með eftirfarandi orð: 

„Jahve hefur gefið ... í hendur okkar.“ Þetta hróp átti sér gjarnan stað rétt 

fyrir orrustuna eins og t.d. hjá Jós 2.24: „Drottinn hefur selt okkur landið allt 

í hendur og allir íbúar landsins eru máttlausir af hræðslu við okkur.“ Því 

næst skundaði varaliðið í átt að óvinunum en Jahve leiddi hópinn (Dóm 

4.14; 5 Mós 20.4). Síðar var sáttmálsörkin í fararbroddi (Jós 3.11). Fyrir 

hina eiginlegu orrustu gerðu hermennirnir sig reiðubúna frammi fyrir augliti 

Jahve (4 Mós 32.20, 27, 29, 32; Jós 4.13), en undirbúningurinn, 

vígbúnaðurinn og einkum fjöldi hermanna skipti ekki sköpum, enda var um 

kraftaverk að ræða (Dóm 7.2; 1 Sam 14.6, 17.45, 47).222 

Þetta voru eða „stríð Jahve“ (1 Sam 18.17, 25.28; sbr. 4 

Mós 21.14). Óvinirnir eru óvinir Jahve (Dóm 5.31; 1 Sam 30.26) en Jahve 

vinnur verkið einn eins og kemur fram í 2 Mós 14.4: „Ég mun herða hjarta 

faraós svo að hann elti þá og ég mun birta dýrð mína á faraó og öllum her 

hans svo að Egyptar skilji að ég er Drottinn.“ Þetta verk Jahve er 

grundvallandi og mikilvægt er að Ísrael óttist ekki heldur trúi sbr 2 Mós 

14.13-14:  

Móse svaraði fólkinu: „Óttist ekki. Standið kyrr og horfið á þegar Drottinn 

bjargar ykkur í dag því að þið munuð aldrei framar sjá Egypta eins og þið 
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munuð sjá þá í dag. Drottinn mun sjálfur berjast fyrir ykkur en þið skuluð 

ekkert að hafast.“
223

 

  

Orrustan sjálf hófst á stríðsöskri (ע), en eitt slíkt dæmi má greina í Dóm 

7.20 (sbr. Jós 6.5; 1 Sam 17.20, 52). Aðstæðurnar þar sem orrustan átti sér 

stað voru mjög fjölbreyttar, því er forvitnilegt að samfellan í frásögninni 

lýsir inngripi Jahve sem orsakast af skelfingunni sem hann veldur (e. divine 

terror) þar sem mikil ringulreið kemur upp meðal óvinanna eins og greina 

má t.d. í 2 mós 23.27: „Ég mun senda ótta við mig á undan þér og valda 

glundroða á meðal allra þeirra þjóða sem þú kemur til og láta alla fjandmenn 

þína flýja undan þér.“ Hápunktur og niðurstaða heilags stríðs mótaðist af 

hērem eða helgun herfangs Jahve. Eins og um hugmyndina um heilagt stríð 

er þetta einnig kúltísk fyrirbrigði: Manneskjur og dýrum var slátrað, gull, 

silfur og viðlíka varningur var tekinn sem eða gullnáma Jahve (Jós 

6.18-19).224 

Lok heilags stríðs var frávísun varaliðsins með hrópinu „Ísraelsmenn fari 

nú hver og einn til tjalds síns.“ Þannig ályktar von Rad að heilagt stríð hafi 

verið kúltískt fyrirbæri sem mótaðist af helgum siðum.225 Von Rad telur hins 

vegar að engin tvö heilög stríð hafi verið eins
226

 og að frásagnir sem lýsi 

heilögu stríði hafi verið ritaðar út frá hugmyndafræðilega röngu sjónarhorni 
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 Von Rad 1991, s.  44-45. 
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 „Sama rit: S. 49-50.“; hērem er hugtak sem ýmsir fræðimenn hafa velt vöngum yfir, 

samkvæmt Mark S. Smith er mögulegt að bakgrunnur þess sé sú goðsögn að þegar 

konungurinn sigrar og slátrar óvinum sínum hafi það verið túlkað á þeim forsendum að Guð 
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Niditch fjallar um hērem í tveimur köflum í bók sinni um stríð í Gamla testamentinu út frá 

ólíku sjónarhorni, annars vegar þar sem það kemur fyrir sem herfang Guðs í stríði eða 

einhvers konar fórn og hins vegar þar sem það kemur fram sem réttlæti Guðs (með þeim 

tilgangi að réttlæta stríð). Hið síðara telur hún vera varpa skugga á hið fyrra. Mögulegt er 

að hennar mati að deuteonómíska söguverkið hafi haft áhrif á frásagnir tengdar hugtakinu 

þar sem siðbót þess verks fól m.a. í sér að fordæma barnafórnir, engu að síður eru 

varðveittar í verkinu fjölmargar frásagnir af stríðum þar sem óvinir eru drepnir sem fórn til 

Jahve. Hún telur jafnframt að það virðist sem margir fræðimenn eigi erfitt með að sjá Guð 
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til að mæta guðfræðilegum tilgangi síðari tíma t.d. þess deuteronómíska. 

Þessi niðurstaða hans er byggð að hluta á þeirri sannfæringu von Rad að 

hugmyndin um heilagt stríð hafi verið sú að allir ættbálkarnir hafi sameinast 

í orrustu. Það er þó mun líklegra að sú hugmynd þ.e. að allir ættbálkarnir og 

þar af leiðandi Ísrael hafi sameinast sé áhersla síðari tíma þar sem birt er hin 

fullkomna ímynd fortíðarinnar.
227

 Því er niðurstaða von Rad sú að heilagt 

stríð sé kúltísk stofnun sem hafi aldrei í sögulegu tillti verið framkvæmd í 

tilætluðu né grundvallandi formi.
228

  

4.4.2 Þróun heilags stríðs samkvæmt von Rad 

Samkvæmt rannsóknum von Rad þróaðist hugmyndin um heilagt stríð í 

Ísrael og greinilegt er að frásagnir af þeim séu ritaðar út frá sjónarhorni 

tímabilsins eftir tímabil Davíðs.
229

  

Þótt erfitt sé að fjalla um heilagt stríð í sögulegu samhengi má greina í 

Dóm 4.14-16 grundvallandi þætti þess, en í textanum má sjá að ættbálkarnir 

upplifa sig sem „Ísrael“ þ.e. sem einingu er leidd var af Jahve.230 Stríð sem 

áttu sér stað í upphafi Ísrael voru í eðli sínu varnarstríð og þeim er lýst sem 

viðbrögðum ættbálkanna í nafni Jahve sem var ekki einungis Guð 

ættbálkanna heldur einnig Guð Ísrael.231 Með því að treysta á hjálp Jahve 

háði Ísrael sín heilögu stríð og trúin á hann hafði mikið að segja frá upphafi. 

Upprunalega á hugmyndin rætur í samfélaginu en ekki í persónulegu lífi 

einstaklingsins og „Sitz im Leben“ er að finna í guðsdýrkuninni og þar átti 

það ekki við hátíðir heldur sögulega stjórn Jahve. Þetta voru ekki trúarleg 

stríð í eðli sínu heldur kom Jahve fram á sjónarsviðið til að verja Ísrael og 

meðlimir ættbálkanna nutu verndar hans.232 

Samkvæmt kenningu von Rad breyttust áherslur heilags stríðs lítið 

framan af konungatímabilinu slíkar breytingar áttu eftir að eiga sér stað. 

Með Upplýsingu Salómons breyttist líf þjóðarinnar sem margfaldaði 
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verslunarsamskipti sín, menntun jókst til muna, menningarleg áhrif bárust 

hvaðanæva að til landsins og síðast en ekki síst þróaðist herafli konungsins. 

Þróun heraflans hófst reyndar á tímabili Davíðs og urðu skyndilega til 

atvinnuherflokkar og innfæddir Ísraelítar sem áður höfðu verið í forgrunni 

hersveitanna urðu eftirbátar málaliðanna. Þetta skapaði óvænta spennu því 

Ísraelítarnir skildu heilagt stríð á öðrum forsendum en málaliðarnir sem 

margir hverjir voru af kanversku bergi brotnir. Á tímum Salómons bættust 

hestar og hervagnar við heraflann þannig að segja má að herinn hafi verið 

nútímavæddur.
233

 Á þessu tímabili tapaðist hluti af hugmyndinni að baki 

hinu heilaga stríði og meira var gert úr verkum manna í samstarfi við Jahve 

en á sama tíma minna úr inngripi hans sem áður hafði svo mikið vægi.234 

Það má því segja að áherslubreytingar á tímabili Salómons skýri að heilagt 

stríð var tekið úr sínu upprunalega samhengi þar sem Davíð hafði þegar sett 

á fót atvinnuher og enginn hafði reynslu af heilögu stríði eins og það 

tíðkaðist þegar ættbálkar Ísrael söfnuðust saman samkvæmt fyrirskipun 

Guðs. Þannig varð heilagt stríð hluti af guðfræðilegri frásögn 

fortíðarinnar,
235

 þ.e.a.s. heilagt stríð varð að bókmenntaformi kippt út úr 

guðsdýrkuninni þar sem áherslan var ekki á kraftaverk heldur trúna á 

Guð.
236

 Eftir að konungsdæmið var sett á fót braust út óleysanleg deila 

gagnvart þeim stöðlum sem trú ættfeðranna hafði sett. Með rannsóknum 

sínum á 1 Sam 15 telur von Rad að greina megi fyrstu sönnun þess að 

spámennirnir hafi álitið sig varðmenn skipulags ættfeðranna á hinu heilaga 

stríði.237 Jesaja er sá spámaður sem stendur næst hefðinni um hið heilaga 

stríð en ekki upphaflegu hugmyndinni heldur þeirri sem endurspeglast á 
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 Samkvæmt frásögnum Gamla testamentisins áttu sér stað breytingar í her Ísrael undir 
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tímum Salómons. Það á von Rad reyndar erfitt með að útskýra en 

grundvöllurinn er að trúa og treysta á Guð og því um einhvers konar 

leiðsögn í trúnni að ræða.
238

 

Í 5 Mósebók tekur landslagið á sig enn aðra mynd samkvæmt von Rad 

því nú breytist eðli hins heilaga stríðs frá því að vera varnarstríð í trúarstríð 

þar sem Ísrael brást harkalega við kanversku trúarlífi sem var 

ósamræmanlegt dýrkuninni á Jahve.239 Það sem hafði líka mikil áhrif var að 

árið 701 f. Kr. er Jerúsalem gafst upp og stór hluti konungdæmis Júda var 

framselt til Sanheríb og lénsmanna hans frá Filisteu. Við það breyttust allar 

aðstæður í her landsins og málaliðar ásamt hestum þeirra og vögnum voru 

numdir á brott af Assýríngunum og tengdir við her þeirra. Þar með hafði öll 

þróun herafla landsins síðan á tímum Davíðs og Salómons hrunið sem 

spilaborg. Því var leitað aftur í ræturnar og þróun nýs herafla átti sér stað 

með því að endurnýja varaliðið og sækja í hugmyndina um hið heilaga 

stríð.240 Eftir dauða Jósía endaði stofnunin um heilagt stríð en engu að síður 

telur von Rad að hugmyndin eigi sér framhaldslíf t.d. í Saltaranum.
241

  

4.4.3 Vangaveltur um kenningu von Rad  

Hugmyndin um heilagt stríð tengist hinum himneska hermanni á marga 

vegu og hafa fræðimenn við Harvard-háskóla verið leiðandi á því sviði frá 

því í kringum 1960.
242

 Frank Moore Cross og Patrick Miller, Jr. hafa lagt 

mikið upp úr goðsagnakenndum bakgrunni stríða Jahve og heilags stríðs út 

frá forn hebreskum kveðskap. Telja þeir að um samruna hefða sé að ræða 

þar sem í kveðskapnum birtist Jahve sem himneskur hermaður er berst við 

kosmísk öfl til að koma reglu á heiminn á sama tíma og hann berst fyrir 

hönd Ísrael. Með þessum hætti renna saman goðsagnakenndir þættir hins 
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himneska hermanns og reynsla Ísrael af heilögu stríði.
243

 Cross hefur 

gagnrýnt kenningu von Rad m.a. vegna þess að hún lýsir heilagri 

hermennsku Ísrael sem stofnun á tímabili Dómaranna og takmarkar það við 

varnarstríð þjóðarinnar. Þessi staða von Rad byggir á þeirri meðvituðu 

mótsögn hins ónafngreinda vitnis ísraelskrar hefðar (J-heimildin) að stríð 

Jahve hafi verið stríð landnámsins. Skoðun hans byggir á kenningu skóla A. 

Alt að aðeins einstakir hópar hafi komið til landsins og að hefðin um 

landnámið sé síðari tíma samruni hefða einstakra ættbálka. Landnámið er 

því ekki álitið sögulegur atburður heldur mótað af hjálpræðissögunni. 

Niðurstaðan er sú að von Rad fæst ekki við uppruna heilags stríðs í Ísrael og 

þar af leiðandi ekki við goðsagnakennda þætti í heilögu stríð eins og iðkun 

hinna fyrstu Ísraelíta ber með sér eða eins og það kemur fyrir á tímunum 

fyrir Jahvisma og meðal annarra þjóða. Einnig gefur hann engan gaum að 

fornum kveðskap Ísrael þar sem ákveðin goðsagnakennd atriði koma fyrir. 
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 Ollenburger 1991, s. 29; Cross skýrir nálgun sína með því að vísa til tveggja ólíkra 
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ákveðna þætti í þróun guðsdýrkunar Ísrael, þeir hafi verið flóknari en skólarnir gangi út frá.  

Túlkun Cross á Slm 24 skýrir áherslur hans vel en þar er Jahve er lýst sem himneskum 

hermanni sem vinnur bug á kaosöflunum en í kjölfarið er hann krýndur konungur og má því 

hér greina kanverskan bakgrunn. Á sama tíma og konungdómur í kjölfar sköpunar (e. 

creation-kingship) er til staðar í Slm 24, stef sem var gríðarlega vinsælt á 

konungatímabilinu var það alls ekki miðlægt né mótandi. Að mati Cross er mikilvægt að 

skoða tungutakið um heilagt stríð og táknmyndir þess þegar nálgast á Slm 24 og stöðu þess 

í guðsdýrkun Ísrael, einkum í ljósi þess að hinn lofaði konungur er kallaður gibbōr milhāmā 

og yahwȇ sĕbā`ōt, þ.e. með viðurnefnum sem eiga uppruna sinn frá hinni fornu 

hugmyndafræði ættbálkanna, eða frá „Stríðssöngvum Yahwe.“ Í 4 Mós 10.35 má finna 

eftirfarandi forskrift: „Rís þú upp, Drottinn, svo að óvnir þínir tvístrist og fjandmenn þínir 

flýi fyrir þér.“ Þetta er greinilega brot helgisiða sem eiga rætur í hugmyndafræðinni um 

heilagt stríð sem einnig voru notaðar á sviðsetningu stríða Jahve. Helgisiðir landnámsins 

koma þannig fyrir sjónir sem grundvallandi þáttur ákveðinna kúltískra hefða í Ísrael. Þegar 

þessar hefðir eru rannsakaðar verður það augljóst að heilagt stríðs á sér stað í Exodus-

landnáminu en ekki í bardaganum við kaosöflin á tímum sköpunarinnar. Þannig álítur Cross 

að flutningur stefjanna um landnámið og konungdóminn á konungatímabilinu hafi verið 

framkvæmdur og í raun gerður mögulegur í gegnum hugmyndafræðina um heilagt stríð, 

þ.e. frá siðum ættbálkanna til helgisiða konungatímabilsins sem að lokum var tengt við 

hugmyndafræði opinberunarhefða. Sjá: Cross 1997, s. 79-105. 
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Þess vegna  mistekst von Rad að skýra endurnýtingu sumra þessara 

goðsagnakenndu þátta í trúarlífi konunglega tímans, spádómum og umfram 

allt í þróun opinberunarhefða á hugmyndinni um hinn himneska hermann.
244

 

Gagnrýni Cross endurspeglast ef til vill í því að von Rad telur ekki 

sérstaklega markvert þó að hugmyndin um heilagt stríð komi fyrir í 

Saltaranum. Að mati von Rad er það einfaldlega dæmi um framhaldslíf 

hennar og hvernig henni hafi verið fléttað inn í líf einstaklingsins og trúarlíf 

hans.
245

 

Mun fleiri fræðimenn hafa gagnrýnt kenningar von Rad sem þó hafa enn  

mikið vægi þegar rannsóknir á hinum himneska hermanni og heilögu stríði 

koma til tals. Sem dæmi kjósa sumir fræðimenn frekar að nefna átök 

þjóðarinnar, „stríð Jahve“ í staðinn fyrir „heilagt stríð“.
246

 Nýlegri áherslur í 

rannsóknum á heilögu stríði og einkennum hins himneska hermanns má 

greina hjá mennónítanum Millard C. Lind en hann leggur mun minna upp úr 

mannlega þættinum og telur að björgunin við Rauðahafið sé grundvöllurinn 

að skilningi um það að Guð vinnur sigur en ekki mennirnir.
247

 Þannig leggur 

Lind í verki sínu, Yahweh is a Warrior, frá árinu 1980, m.a. áherslu á að 

Guð barðist fyrir fólk sitt án sverðs sem endurspeglaði kraftaverk en auk 

þess beindi Guð stundum sjónum sínum að Ísrael en ekki eingöngu óvinum 

þjóðarinnar. Millard er friðarsinni og í grunninn felast niðurstöður hans í því 

að Guð hafi ekki áhuga á stríðstólum né stríðskunnáttu mannsins, heldur 
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 Craigie 1978, s. 49; Kenning von Rad hefur einnig verið gagnrýnd á þeim forsendum að 

hún sýni fremur fram á hæfileika hans til að mynda flókna heild úr textum Biblíunnar en að 

hún endurspegli trúarlíf Ísrael. Sjá: Susan Niditch, 1993, s. 40; Einnig má sjá umfjöllun um 

gagnrýni á kenningu von Rad í inngangi að Holy war in ancient Israel: Ollenburger 1991, 

s. 22-33. 
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 Longmann o. a. 1995, s. 24-25; Patrick Miller telur frásögn 2 Mós 15.1-18 vera meðal 

mikilvægari frásagna og lýsinga á „Jahve sem stríðsmanni.“ Þar er hann sagður vera 

„stríðshetja“ og sá sem bregst við á grimmilegan hátt til varnar Ísrael. Sigur hans á faraó (v. 

4-10) og hliðstæður sigur á konungunum handan Jórdan og í Kanaan (v. 13-16) sýnir fram á 

afl hans. Tilgangurinn með inngripi Guðs er að skapa Ísrael tilvistarlegan grundvöll og 

bjarta framtíð í landinu helga þar sem þjóðin er laus undan hvers kyns oki. Sjá: Walther 

Brueggemann, Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy 2005, s. 242.  



84 
 

þrái hann traust lýðs síns m.a. í samhengi frelsunar.
248

 Ennfremur má nefna 

að hugmyndirnar hafa verið rannsakaðar út frá sjónarhóli kvennaguðfræði
249

 

og hvernig þær komi fyrir í Nýja testamentinu.
250

 

5. Sálmur 44 
 

Til söngstjórans. Kóraítamaskíl. 
2Guð, með eigin eyrum höfum vér heyrt, 

feður vorir hafa sagt oss 

frá dáðum, sem þú drýgðir á dögum þeirra, 

á löngu liðnm tímum. 
3Þú stökktir burt þjóðum 

en gróðursettir feðurna, 

þú lékst lýði harðlega 

en lést þá breiða úr sér. 
4Ekki unnu þeir landið með sverðum sínum 

og ekki hjálpaði armur þeirra þeim 

heldur hægri hönd þín og armur 

og ljómi auglitis þíns 

því að þú hafðir þóknun á þeim. 

 
5Þú ert konungur minn og Guð minn, 

bjóð þú að Jakob sigri. 
6Með þinni hjálp leggjum vér andstæðinga vora að velli, 

með nafni þínu troðum vér fótum þá sem gegn oss rísa. 
7Ég treysti ekki boga mínum  

og sverð mitt veitir mér ekki sigur 
8heldur veittir þú oss sigur á óvinum vorum 

og lætur þá sem oss hata verða til skammar. 
9Af Guði hrósum vér oss ætíð 

og lofum nafn þit að eilífu. 

 
10En nú hefur þú hafnað oss og niðurlægt, 

þú fórst ekki út með hersveitum vorum. 
11Þú lést oss hörfa undan óvinum 

og hatursmenn vorir taka herfang. 
12Þú fórst með oss eins og sláturfé 

og tvístraðir oss meðal þjóðanna, 
13þú seldir lýð þinn fyrir gjafverð 

og barst ekkert úr býtum. 
14Þú lést nágranna vora smána oss, 

þá sem umhverfis búa hafa oss að háði og spotti. 
15Þú gerðir afdrif vor að orðtaki meðal þjóðanna, 
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 Ballard 1999, s. 4-7; Susan Niditch fjallar m.a. um svipað stef og Lind í bók sinni, War 

In The Hebrew Bible: A Study in the Ethics of Violence frá árinu 1993, þ.e. að Guð leggi 
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lést þjóðirnar hrista höfuðuið yfir oss. 
16Stöðugt stendur smán mín mér fyrir sjónum, 

andlit mitt er hulið skömm 
17vegna orða þeirra sem hæða mig og lasta 

frammi fyrir hefnigjörnum óvini. 

 
18Allt þetta er yfir oss komið, 

þó höfum vér ekki gleymt þér 

og ekki rofið sáttmála þinn. 
19Hjarta vort hefur hvorki vikið frá þér 

né skref vor beygt út af vegi þínum, 
20samt hefur þú brotið oss niður, 

þar sem sjakalarnir hafast við, 

og hulið oss niðamyrkri. 
21Hefðum vér gleymt nafni Guðs vors 

og hafið upp hendur til framandi guðs, 
22hefði Guð þá ekki orðið þess áskynja, 

hann sem þekkir leyndarmál hjartans? 
23Það er þín vegna að vér erum stöðugt felldir, 

að vér erum metnir sem sláturfé. 

 
24Vakna! Hví sefur þú, Drottinn? 

Rís upp, útskúfa oss eigi um aldur. 
25Hví hylur þú auglit þitt, 

gleymir neyð vorri og þrengingu? 
26Sál vor er beygð í duftið, 

líkaminn loðir við jörðu. 
27Rís upp, veit oss lið, 

frelsa oss sakir miskunnar þinnar.     

5.1 Almenn umfjöllun um Slm 44 

Sálmur 44 er sannarlega forvitnilegur í ljósi rannsóknar ritsmíðarinnar. 

Hann virðist vera alger andstaða Slm 18 og mynda þeir því skemmtilegan 

samanburðarflöt. Sálmurinn vísar til hernaðar og ólíkt Slm 18 er ástandið 

erfitt og tilefni sálmsins ekki sigur í orrustu heldur tap, sem virðist hafa 

tekið sinn toll. Hugmyndir í trúarlífi Ísrael birtast t.d. heilagt stríð og trúin á 

hinn himneska hermann en það er einmitt þess vegna sem sálmurinn er 

spennandi fyrir samhengi ritgerðarinnar. 

Sáttmálssambandið milli Ísrael og Jahve virðist vera í forgrunni í Slm 44 

og skipta miklu máli í túlkun hans. Í upphafi leikur allt í lyndi og gætu 

fyrstu tíu versin þjónað tilgangi sigursöngs.
251

 Þar er skírskotað til 

mikilvægra hernaðarlegra sigra þjóðarinnar þar sem bersýnilega er vísað til 
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hefðarinnar um heilagt stríð og hjálpræðisverka Drottins sem grundvallar 

tilveru þjóðarinnar.
252

 

Skyndilega breytist allt og því er lýst hvernig þjóðin hefur tapað í orrustu 

þar sem Guð var víðsfjarri, sjálfur Guð hersveitanna. Þetta er mikið 

skipsbrot fyrir konunginn og þjóðina sem ávallt hefur treyst á Guð sinn í 

stríðum. Til fyrri sigra er skírskotað til að sýna fram á að það er Guð sem 

hefur sigrað fyrir þjóðina og það er grundvöllurinn. Þjóðin skilur hins vegar 

ekki neitt í neinu eins og málum er nú háttað, því ekki hefur hún rofið 

sáttmálann og lifað eftir lögmáli Drottins. Þess vegna biður hún til Guðs um 

að hann hefji nú fána þjóðarinnar á loft á nýjan leik þar sem einungis ein 

orrusta tapaðist en stríðinu sjálfu er ekki lokið. 

5.2 Bakgrunnur Slm 44 

Sálmur 44 er almennt flokkaður með harmljóðum þjóðarinnar og er hann 

raunar talinn endurspegla trúarlegar áherslur og bæn samfélagsins í kjölfar 

hernaðarlegra hrakfara.
253

 

Aðstæðunum sem lýst er í sálminum er erfitt að tengja við ákveðinn 

atburð eða tapaða orrustu, engu að síður hafa ýmsar tillögur verið gerðar í 

þeim efnum. Þannig hefur sálmurinn verið tengdur við hörmungar 

Makkabeatímans,
254

 persnerska tímans
255

 og fjölmargra tímabila í sögu 

konungdæmisins.
256

 Craigie telur raunar að skynsamlegasta tillagan um 
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 Weiser 1965, s. 355-356. 
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 Sjá: Craigie 1983, s. 331; Brueggemann 1995, s. 76; Mays 1994, s. 25 og 176 (Mays 

kallar slíkan flokka sálma raunar sameiginlega bæn um hjálp); Grogan 2008, s. 98; A. 
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2004, s. 28; Dahood 1965, s. 265; Gunkel 1998, s. 82; Weiser 1965, s. 355; A. A. Anderson 

1983a, s. 336. 
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 Það voru t.d. kirkjufeður af Antíokkíuskólanum sem tengdu sálminn við 

Makkabeatímabilið. Bernhard Duhm (1847-1928) er einn þeirra fræðimanna sem tók undir 

túlkanir þeirra og raunar Kalvíns líka um tengingu við Makkabeatímann. Sjá: H. J. Kraus 

1993a, s. 445-446; B. Duhm tímasetti raunar flesta sálmana á Makkabeatímanum svo 

greining hans á Slm 44 kemur vart á óvart. Sjá: Gunnlaugur A. Jónsson 2002, s. 12; 

Gunnlaugur A. Jónsson, 2008b, s. 18. 
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 Hans Schmidt (1877-1953) telur einmitt persnerska tímann koma vel til greina og raunar 

skömmu eftir endurkomuna frá útlegðinni. Sjá: H. J. Kraus 1993a, s. 446. 
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 Þannig má t.d. nefna E. Vogts sem telur að aðstæðurnar sem hér liggi að baki séu 

hörmungarnar eftir stríðið sem tapaðist 701 f. Kr. „Sama rit: S. 445.“ 
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uppruna sálmsins sé að staðsetja hann á einhverjum tímapunkti í sögu 

konungatímabilsins og það fyrir herleiðingu þegar konungarnir voru enn 

stjórnendur í hersveitum Ísrael.
257

 A. A. Anderson tiltekur ýmis rök gegn 

því að tímasetja sálminn á Makkabeatímabilinu s.s. þá skrýtnu staðreynd að 

ekki sé minnst á vanhelgun musterisins og framkvæmd heiðinna iðkanna 

sem voru mikið ræddar á þessum tíma. Því telur hann ekki hægt að útiloka 

að sálmurinn tilheyri tímabilinu fyrir herleiðingu raunar nálægt henni þar 

sem dauði Jósía árið 609 f. Kr. komi til greina en ólíklegra er að hér sé 

skírskotað til innrásar Júda á stjórnartíma Hiskía (715-687/6 f. Kr.).
258

  

5.2.1 „Sitz im Leben“ 

Erfitt er að fullyrða nokkuð um umgjörð sálmsins en ólíklegt er að hann hafi 

einungis verið notaður við tækifæri eins og þegar hættu steðjaði að þjóðinni 

að mati Craigie.
259

 Sumir fræðimenn telja þó nokkuð greinilegt að þjóðin 

standi frammi fyrir mikilli ógn af óvinum sínum.
260

  

Inngangur harmsálmsins sem felur í sér bæn og lýsingar á neyð skírskotar 

til hjálpræðisverka Guðs við upphaf sögu Ísrael einkum til tíma landnámsins 

(v. 1-3). Það má því segja að endurminning verka Guðs feli í sér bæn um að 

hann staðfesti tryggð sína.
261

 Harmurinn í sálminum virðist fela í sér að 

stríðið sé þegar tapað (v. 10-11), fangar hafa verið teknir og gerðir að 

þrælum (v. 13) og herinn hefur verið stráfelldur á löngum dimmum degi  (v. 

23). Harmljóðið hefur því líklega verið nýtt í eftirköstum tapaðrar orrustu en 

ekki einungis þegar vá stóð fyrir dyrum. Þrátt fyrir að mögulegt sé að sjá 

fyrir sér þjóðina samankomna í musterinu í Jerúsalem er líklegra að 

sálmurinn hafi verið nýttur í lok erfiðs dags á vígvellinum. Þar af leiðandi 

má túlka Slm 44 sem andstæðu sigursöngvanna s.s. Dóm 5 þar sem þeir 

voru nýttir eftir sigursælar orrustur en Slm 44 harmar tapað stríð. Það er þó 

                                                           
257

 Craigie 1983, s. 332. 
258
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líklegt að saga sálmsins í sögu lífi hinna fornu Hebrea og guðsdýrkun hafi 

hann verið nýttur við ólíkar aðstæður allt frá tímum konungdæmisins.
262

  

Ólíkt sjónarmið má greina hjá A. A. Anderson og Kraus en þeir telja að 

við slík tilefni eins og lýst er hér í sálminum hafi þjóðin safnast saman í 

helgidóminum (2 Kron 20.4) þar sem fasta hafi verið fyrirskipuð. 

Söfnuðurinn söng svo harmsálminn undir handleiðslu forsöngvara (2 Kron 

20.5), en í 2 Kron er atburðum lýst frá valdatíma Jósafats (870-848 f. Kr.) 

og hér gæti verið um svipaða iðkun að ræða.
263

 

Ýmsir fræðimenn telja að annars vegar birtist konungurinn í sálminum 

(sem einstaklingur í 1.p.et) og hins vegar þjóðin sjálf (2.p.ft.).
264

 A. A. 

Anderson telur þannig að þjóðin sé ljóðmælandinn en fulltrúi hennar getur 

verið konungur, leiðtogi hersveita eða trúarlegur leiðtogi.
265

 

5.3 Fyrirkomulag ritskýringar Slm 44 

Svipað fyrirkomulag verður í ritskýringarhluta Slm 44 og Slm 18, þ.e.a.s. 

fylgt verður ákveðinni uppbyggingu á sálminum til þess að setja hann í 

samhengi, en að þessu sinni er greiningu A. A. Anderson og H. J. Kraus 

fylgt, en hún er eftirfarandi:
266

 

 

Hluti I: v. 1-3 þjóna tilgangi inngangs með lofgjörðarlýsingu á hjálpræðisverkum 

Guðs í upphafi sögu Ísrael. 

Hluti II: v. 4-8 tjá traust þjóðarinnar til Guðs vegna hjálpar hans og verka í þágu 

þjóðarinnar. 

Hluti III: v. 9-26, þar sem hinn eiginlega harmsálm er að finna sem síðan er skipt 

niður í þrjá hluta. (1) v. 9-16 lýsing á neyðinni, (2) v. 17-22 endurlit og spurningar 
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 Kraus 1993, s. 445; A. A. Anderson 1983a, s. 336. 
264
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krossbragð og því gæti hér verið um að ræða víxlsöng. Sjá: Craigie 1983, s. 332; Greining 
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um ástæður hinna hörmulegu aðstæðna þjóðarinnar þar sem jafnvel reiði lítur 

dagsins ljós og (3) v. 23-26 ákall til Guðs.
267

 

 

Út frá þessari uppbygginu verður unnið og hver hluti útskýrður í stuttu máli 

með hliðsjón af túlkunum nokkurra fræðimanna. Aðaláherslan verður þó 

lögð á þau vers sem greinilega fela í sér lýsingar á stríði eða skírskotað er til 

átaka, því næst verður farið nánar í hernaðarlega þætti sálmsins. 

5.3.1 Slm 44: Hluti I 

Það er athyglisvert að sálmurinn hefst á tiltölulega glaðværan og jákvæðan 

hátt sem er engu að síður villandi í ljósi þess sem á eftir kemur. Fólkið rifjar 

upp sögu þjóðar sinnar og í ljósi hennar hefði sigur átt að vinnast þennan 

tiltekna dag en sú varð nú aldeilis ekki raunin.
268

 Að mati Kraus eru hér 

tekin upp hefðin um útvalningu þjóðarinnar og það í ljósi einkenna hins 

sögulega hugtaks sem stendur fyrir verk Guðs. Það er greinilegt að hans 

mati að stefið um útvalninguna er hér til umfjöllunar þar sem vísað er til 

þess að feðurnir hafi sagt börnum sínum sögu þjóðarinnar (Slm 78.34; 2 

Mós 10.1; 12.26; 5 Mós 6.20). Þessi túlkun Kraus gengur því út frá því að 

ekki sé hér vísað til kúltískrar hefðar heldur fjölskyldu- og ættbálka 

hefðanna. Í þeirri hefð eru verk () Jahve grundvallandi þáttur (Slm 64.9; 

77.12; 90.16; 92.4; 95.9; 111.3; 143.5).
269

 Weiser er á annarri skoðun en 

Kraus í þessu samhengi og telur víst að hér sé skírskotað til kúltískra þátta 

og túlkar hann sálminn því eftir hefðbundnum meðulum The History-of-

Redemption School (þ. Heilsgeschichte). Það felur í sér að hjálpræðissagan 

hafi verið lesin upp í musterinu og því er  upphafið viðbrögð safnaðarins 

gagnvart verkum Guðs í sögu þjóðarinnar sem hann hefur upplifað í 

helgihaldinu. Í þessu tiltekna samhengi telur Weiser að átt sé við landnámið 

og úthlutun landsins helga. Að mati Weiser er þetta grundvöllurinn til að 

skilja sálminn á réttan hátt þar sem að fólkið upplifði nærveru Guðs í 
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musterinu þegar hjálpræðissaga þeirra var sett fram sem á sama tíma er 

forsenda tilvistar fólksins sem á í sáttmálssambandi við Guð sinn.
270

 

Það er í öllu falli rauður þráður í upphafi sálmsins að þjóðin minnist 

verka Guðs síns sem það á tilverurétt sinn að þakka og þar hefur 

mannshöndin hvergi komið nærri (v. 4).
271

 Þegar Ísrael yfirtók landið rak 

Jahve hinar þjóðirnar á flótta og plantaði Ísrael í staðinn (Slm 80.8; 2 Sam 

7.10; Jer 11.17; 12.2). Vegna þeirra aðstæðna sem þjóðin stendur nú frammi 

fyrir er fyrri hjálpræðisverka Guðs minnst þar sem allt virðist nú breytt (sbr. 

v. 10). Ísrael er hér að minnast verka Guðs í samhengi heilags stríðs, en eins 

og komið hefur fram skv. kenningu von Rad þá var það Guð einn og 

óstuddur sem lagði landið í hendur sinni útvöldu þjóð. Það er þess vegna 

sem þjóðin rifjar upp liðna atburði þegar allt er svo gjörbreytt.
272

 

Hugsanlega er þetta endurlit til landnámsins í Kanaan tilkomið af þeirri 

ástæðu að eign landsins er nú í hættu þegar óvinveittir andstæðingar sækja 

til atlögu.
273

 

5.3.2 Slm 44: Hluti II 

Traustið á Guði sem lýst er í þessum hluta graundvallast á verkum hans sem 

lýst er í v. 1-3. Fólkið er öruggt um að með samfylgd Guðs þ.e. með styrk 

opinberunar hans, muni hann líkt og ungnaut (5 Mós 33.17) fella óvini sína 

og traðka á þeim í kjölfarið (Slm 60.12).
274

 Þetta er líkast til algeng 

myndlíking um stríðsrekstur og þannig vísaði Shalmaneser III til 
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hernaðarlegra hetjudáða með því að segja: „Á landi hans traðkaði ég líkt og 

villtur tarfur.“
275

 

Skiptar skoðanir eru á því meðal fræðimanna hvort fulltrúi þjóðarinnar í 

v. 5 og 7 sé konungurinn eða ekki. Kraus telur að í samhengi v. 7 sé 

mögulegt að einhverju sinni hafi það verið konungurinn en að sama skapi 

gæti það verið annar talsmaður þjóðarinnar.
276

 Það er oft skemmtilegur 

áherslumunur í túlkunum fræðimanna og í huga Craigie er það hér 

konungurinn sem talar. En í v. 6 lýsir fólkið því yfir hvað ætti að vera 

núverandi raunveruleiki í ljósi fortíðarnnar og sigurs á óvinum. Yfirlýsing 

konungsins í v. 7 gefur til kynna að álit þjóðarinnar sé rétt. Konungurinn 

veit að það eru ekki hans eigin hæfileikar sem sigra í slíkum aðstæðum 

heldur á sigurinn sér stað í gegnum inngrip Guðs (Slm 20.8; 33.16). Því 

tekur fólkið við sér og lofar Guð einan fyrir liðna sigra,
277

 á grundvelli 

heilags stríðs.
278

 

5.3.3 Slm 44: Hluti III   

Nú breytast sannarlega aðstæður sálmsins og það í gríðarlegu ósamræmi við 

v. 2-4, en hér fer fram lýsing á þeirri skömm sem lýður Drottins má nú þola 

(v. 9-16).
279

  

Ástæðan fyrir því að illa hefur farið í stríðsátökum er sú að Guð hefur 

ekki tekið þátt í stríði þjóðarinnar og áhrifin minna á frásögn 5 Mós t.d. 

28.15-69 þar sem því er lýst hvernig fara muni fyrir þjóðinni óhlýðnist hún 

sáttmálanum.
280

 Tilvísunin um að Guð hafi ekki farið út með hersveitunum í 

v. 10 endurómar mjög forna hefð sem fól í sér að fylgdi 

hersveitum Ísraels til orrustu (1 Sam 4.3-11; 4 Mós 10.35),
281

 en í slíkum 

tilfellum var örkin tákn um nærveru Guðs.
282
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Neyð þjóðarinnar er lýst á mjög almennum nótum þar sem lýður Guðs 

þarf að flýja undan óvinum sínum í hrópandi mótsögn við v. 3 og farið var 

með hann eins og sláturfé (Sak 11.4; Jer 12.3).
283

 Einnig er talað um að 

Ísrael hafi verið tvístrað meðal þjóðanna og mætti ætla að það væri 

skírskotun til útlegðarinnar (Esk 5.10, 12; 12.14; 20.23; 22.15; 29.12). Það 

er einnig eftirtektavert að Jahve seldi þjóð sína (Dóm 2.14; 3.8; 4.2, 9; 10.7; 

1 Sam 12.9) en án þess að græða nokkuð á því (v. 13) og þetta er erfiður biti 

fyrir þjóðina að kyngja.
284

 Þetta er algeng lýsing í ræðum í Gamla 

testamentinu (Anderson bætir 5 Mós 32.30 við listann hér að ofan í þessu 

semhengi) en tilgangurinn er að hans mati sá að lýsa þjóðinni á þann hátt að  

óvinirnir ráði algerlega yfir þeim líkt og þrælum. Slíkar hörmungar 

endurspegluðu gjarnan óhlýðni fólksins.
285

 Smán fólksins er mikil, 

niðurlægingin algjör í kjölfar ósigursins (v. 14-15) og nágrannar þjóðarinnar 

lítillækka hana (Edómítar, Móabítar o.fl. koma til greina). Afdrif 

þjóðarinnar voru gerð að orðtaki meðal þjóðanna og gæti það verið einhvers 

konar áminning fyrir aðra (5 Mós 28.37; 1 Kon 9.7; Jer 24.9). Auk þess 

hrista þjóðirnar höfuðið yfir Ísrael sem er látbragð er kemur fyrir viða í 

Gamla testamentinu (t.d. Slm 22.7; 64.8; 109.25).
286

 Weiser bendir á að hér 

birtist mikil trú á Guð þar sem dregið er úr verkum manna, sem hann telur 

frásagnir Biblíunnar gera með vilja. Þetta er mjög ólíkt t.d. Assýringum sé 

litið til áletrana þeirra og hugmynda því þar var áhersla lögð á konunginn og 

völd hans.
287

 

Það má hins vegar ekki gleyma því að konungurinn þurfti líka að líða 

smán í orrustu en ekki einungis þjóðin (v. 16-17) því hann var fulltrúi Guðs 

og var því sérstaklega niðurlægður í ósigri þar sem Guð átti sannarlega að 
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vera sigurvegari. Sem fulltrúi þjóðarinnar þurfti hann að axla ábyrgð og bera 

krossinn.
288

 

Í v. 17-22 veltir þjóðin vöngum yfir ástæðum þess að hún beið ósigur í 

stríðinu. Það er líkt og hún skírskoti til sáttmálans sem hefur að hennar mati 

ekki verið rofinn og fer með einhvers konar hreinsunareið (Slm 7.3).
289

 

Í lokahluta sálmsins kemur fyrir stormasamt ákall sem markar niðurstöðu 

hans. Þjóðin biður til Guðs síns um að hann grípi nú í taumana og snúi 

taflinu við.
290

 

5.4 Hinn himneski hermaður í Slm 44 

Í Slm 44 er ekki mikið um afdráttarlaus hugtök sem skírskota til hins 

himneska hermanns skv. því viðmiði sem Ballard setur sér í rannsókn sinni. 

Engu að síður má greina að í v. 3-4 fer greinilega fram lýsing á Guði sem 

himneskum hermanni og stefið virðist vera undirliggjandi í öllum sálminum 

og er það gefið til kynna á þrennan máta (v. 2-9; 10-23; 24-27). Stefið 

kemur þannig greinilega fyrir í upphafi þ.e. v. 3-4 og raunar eiga v. 2-9 við 

um hinn himneska hermann þar sem honum er lýst í gegnum hjálpræðisverk 

í sögu Ísrael. Það er því mjög spennandi að skoða v. 4 í ljósi yfirlýsinga 

þjóðarinnar og konungsins um að Guð veitti þeim sigurinn í hlutverki hins 

himneska hermanns sem grundvallar sjálfstraust þeirra, er segir: „Ekki unnu 

þeir landið með sverðum sínum og ekki hjálpaði armur þeirra þeim heldur 

hægri hönd þín og armur...“ Hér er greinilega átt við stríðsátök í upphafi 

sögu Ísraelsþjóðarinnar þar sem Guð veitti sigurinn og því treystir hún ekki 

á eigin styrk né vopnaburð þar sem enginn getur hjálpað nema Guð,
291

 en 

það samræmist vel kenningu von Rad um heilagt stríð. Anderson telur þó 

ólíklegt að í sálminum sé því haldið fram að Ísrael hafi hvergi komið nærri í 

landnáminu sjálfu. Eftir á að hyggja vörpuðu hins vegar hjálpræðisverk 

Jahve skugga á öll hetjuleg afrek ættfeðranna. Það endurspeglar líklega að 

þegar horft er tilbaka á sögu fólksins út frá sjónarhóli trúarinnar, þá renna 

                                                           
288

 Craigie 1983, s. 333-334. 
289

 H. J. Kraus 1993a, s. 448. 
290

 Ibid. 
291

 Ballard 1999, s. 48-49. 



94 
 

mannanna verk saman við hjálp og verk Guðs. Á stundum verða mennirnir 

vísvitandi að leggja áherslu á önnur gildi til að forðast þá freistingu að verða 

hrokafullir og stoltir (5 Mós 8.17; Jós 24.17).
292

 Í v. 7-8 kemur fram svipuð 

lýsing og í v. 4 „Ég treysti ekki boga mínum og sverð mitt veitir mér ekki 

sigur heldur veittir þú oss sigur á óvinum vorum og lætur þá sem oss hata 

verða til skammar.“ Það er augljóst að trú fólksins endurspeglast hér í 

þessum sálmi í hernaðarlegu samhengi, það er engin von á hjálpræði án 

leiðsagnar hins himneska hermanns.
293

 Það var aðeins með dyggum 

stuðningi Guðs sem Ísrael upplifði sigur í hernaði (Slm 20.6; 33.16; 60.10; 1 

Makk 3.18).
294

 

Síðan breytist allt eins og þegar hefur komið fram þ.e.a.s. í v. 10 og allt 

til loka sálmsins. Þannig birtist annar þáttur sem tengist hugmyndinni um 

hinn himneska hermann, þ.e. hann bregst ekki við þegar neyðin er sem mest. 

Líklega endurspeglast hér trúin á sáttmálann sem fólkið hefur ekki rofið. 

Þriðja skírskotunin til hins himneska hermanns er svo bæn fólksins um að 

Guð rísi upp á nýjan leik og bjargi þjóðinni úr greipum óvina sinna, en það 

stef kemur fyrir í v. 24-27. Öll umgjörð sálmsins gefur til kynna að fólkið 

sárbæni Guð um að grípa í taumana og það í hernaðarlegu samhengi. 

Sálmurinn birtir því ólíkar myndir af hinum himneska hermanni sem mótar 

að mörgu leyti hernaðarlega umgjörð sálmsins. Guð hefur staðið með 

þjóðinni og veitti því þýðingarmikla sigra m.a. í landnáminu og þess vegna 

er óskiljanlegt að hann sé fjarri nú þegar hættan er svo mikil sem raun ber 

vitni.
295

 

5.4.1 Önnur hernaðarleg stef í Slm 44  

Eitt forvitnilegt atriði í samhengi stríðs og Saltarans sem reglulega er minnst 

á er hægri hönd Guðs. Í báðum þeim sálmum sem eru til umfjöllunar í 

ritgerðinni kemur hægri höndin einmitt fyrir (Slm 44.4; Slm 18.36), en hver 

skyldi merking hægri handarinnar vera?  

                                                           
292

 A. A. Anderson 1983a, s. 338-339. 
293

 Ballard 1999, s. 49. 
294

 A. A. Anderson 1983a, s. 340. 
295

 Ballard 1999, s. 49-51. 



95 
 

Hægri höndin er vanalegast virkari og því má telja hana mikilvægari en 

af því leiðir að hún er iðulega táknmynd krafta eða styrks (2 Mós 15.6, 12; 

Hlj 2.3). Hægri höndin getur einnig táknað Guð sjálfan líkt og í Slm 20.7 

þ.e. sem hluti sem gefur heildina til kynna. Höndin getur einnig staðið í 

merkingunni sem kraftur ákveðinnar persónu (Slm 89.25; 118.15) eða fólks 

(Slm 89.42).
296

 

Í Slm 44 koma vopn töluvert við sögu og því er vert að minnast örlítið á 

þau. Hernaðarlegur útbúnaður samanstóð af nokkrum þáttum í  

Austurlöndum nær til forna, þannig var notast við hesta, hervagna og 

múrbrjóta í árásum og umsátrum. Fyrir utan slíkan útbúnað höfðu 

hermennirnir vopn sem aðgreina má í tvo flokka. Annars vegar voru það 

árásarvopn s.s. sverð, spjót og bogi. Hins vegar voru það vopn sem notuð 

voru í varnarskyni eins og hjálmur, skór, brynja og skjöldur.
297

   

Boginn var yfirleitt gerður úr viði eða horni meðan að hinn svokallaði 

bronsbogi var líkast til aðeins til í ljóðrænu tungutaki (2 Sam 22.35; Job 

20.24; Slm 18.35). Bogi og sverð voru álitin hefðbundin vopn (1 Mós 

48.22) en boginn var innleiddur á tímabili konunganna. Sverðið var hins 

vegar algengasta vopnið í Ísrael og í hebresku orðtaki var það oft notað í 

táknrænni merkingu fyrir stríð (Jer 14.15; 24.10; Esk 7.15; 33.6). Sverð 

voru yfirleitt gerð úr bronsi eða járni og voru af mismunandi stærð og formi 

en það algengasta var líkast til stutt með beinu blaði.
298

 

5.4.2 Bæn um inngrip Guðs 

Því var haldið fram hér að framan að Slm 18 skeri sig nokkuð úr sálmasafni 

Saltarans í hernaðarlegu samhengi þar sem ekki kemur fyrir bæn eða 

hreinlega hvatning um að Guð skerist í leikinn. Slm 44 er hins vegar gott 

dæmi um sálm þar sem slík bæn skipar veigamikinn sess í hernaðarlegu 

samhengi en í v. 24-27 má greina þrjár sagnir í boðhætti sem leggja áherslu 
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á hversu aðkallandi aðstæður fólksins eru og nauðsyn þess að hinn himneski 

hermaður láti til sín taka, en þannig segir í þessum versum:  

 

Vakna ()! Hví sefur þú, Drottinn?  

Rís upp (), útskúfa oss eigi um aldur.  

Hví hylur þú auglit þitt,  

gleymir neyð vorri og þrengingu?  

Sál vor er beygð í duftið,  

líkaminn loðir við jörðu.  

Rís upp (), veit oss lið,  

frelsa oss sakir miskunnar þinnar. 

 

Í ljósi umgjarðar sálmsins eru þessi vers sannarlega dæmi um að fólkið 

sárbæni Guð sinn um að bregðast við og það á hernaðarlegum nótum.
299

 

Líklega endurspeglast hér í niðurstöðu sálmsins og lokabæn að fólkið 

kunni engin ráð við vanda sínum og eina lausnin er að biðja til Guðs um að 

hann útskúfi þeim ekki að eilífu. Tungutakið endurspeglar að mati Craigie 

enn eina ferðina hernaðarlegt samhengi sálmsins og bendir á Dóm 5.12 og 4 

Mós 10.35 fyrir samskonar notkun á tungutaki í hernaðarlegu samhengi. 

Þrátt fyrir að sáttmálssambandið við Guð virðist hafa rofnað veit fólkið að 

það er þeirra eina von um endurlausn.
300

 

Tryggve N. D. Mettinger (f. 1940) fjallar m.a. um svefn Guðs í bók sinni, 

In search of God: The Meaning and Message of the Everlasting Names. 

Hann telur að Ísraelítarnir hafi þekkt slíka hugtakanotkun þ.e. um svefn hans 

og hvatningu um að rísa upp á nýjan leik frá þeim þjóðum sem dýrkuðu 

Baal. Líklega hafa Ísraelítarnir yfirfært hugmyndirnar um Baal en í þeirra 

tilfelli skírskotar tungutakið ekki til frjósemi jarðarinnar heldur til allt 

annars samhengis. Gott dæmi er að finna í Slm 78.65: „Þá vaknaði Drottinn 

eins og svefni, eins og bardagamaður sem vaknar af ölvímu.“ Þessi sálmur 

er einhvers konar sögulegt yfirlit sem birtir andstæðurnar á milli tryggðar 

Guðs og trúarleysis Ísraelsþjóðarinnar. Fólkið ögraði Guði sínum aftur og 

aftur, að lokum gekk það of langt með þeim afleiðingum að hann yfirgaf lýð 

sinn og jafnvel örkin fellur í hendur óvina þeirra og þegnar landsins eru 
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hnepptir í ánauð (Slm 78.55-64). Þess vegna eru í þessum versum kynntar til 

sögunnar nýjar aðstæður og því lýst hvernig allt snýst við þegar Guð hefur 

vaknað. Slm 44 birtir þannig svipað stef og það í hernaðarlegu samhengi, 

eins og þegar hefur komið fram biður fólkið nú til Guðs um inngrip hans í 

hrikalegum aðstæðum.
301

  

Það má einnig greina í bænum þjóðarinnar annað sjónarhon á forsendum 

þeirra þar sem það var vegna reiði Guðs sem Ísrael var lögð að velli (Slm 

60.1) og því má segja að óvinirnir séu hluti af sögulegum dómi sem Jahve 

hefur lýst yfir. Þegar ásetningi óvinanna er lýst verða þeir samstundis óvinir 

Jahve (Slm 83.2), vilja leggja undir sig land hans (Slm 83.12) og því eru 

stríðin sem þeir há stríð gegn honum. Andstæðingarnir hæða nafn Guðs 

(Slm 74.10, 18) og því biður þjóðin á grundvelli sambands síns við Guð sem 

hin útvalda þjóð um að hann grípi inn í aðstæðurnar vegna heiðurs síns og 

nafns síns. Óþolinmóð spyr þjóðin „hversu lengi“ (Slm 74.10; 79.5) og í 

kjölfarið biður hún til Guðs: „Líkna oss, Drottinn, líkna oss“ (Slm 123.3) og 

„Rís upp, Guð, berstu fyrir málstað þínum, ...“ (Slm 74.22).302  

5.5 Hernaðarlegt málfar í samhengi Slm 44 sem heildar 

Það má segja með nokkurri vissu að umgjörð Slm 44 endurspeglar hernað 

að miklu leyti. Þjóðin stendur frammi fyrir skelfilegri lífsreynslu og veltir 

vöngum yfir ástandinu. Guð hefur breytt gangi mála í sögu þjóðarinnar og 

gripið inn í sögu hennar á mjög afgerandi hátt m.a. í hernaðarlegu samhengi. 

Þjóðin treystir því á samfylgd Drottins og rifjar upp gömlu góðu dagana. En 

nú virðist Guð hafa verið víðsfjarri svo landið minnir á brunarústir og 

heimkynni sjakala (v. 20). Slíkt gæti verið hefðbundin lýsing á eyðingu og 

örvæntingu (Jes 34.13; 35.7; Jer 9.11; 10.22; 49.33; 51.37). Merking þessa 

vers gæti jafnframt táknað að Guð hafi troðið niður Ísraelítana í 

eyðimörkinni þangað sem þeir höfðu leitað athvarfs (Jer 4.29; 1 Makk 2.29) 

eða að hann hafi íþyngt þeim með hrikalegum ósigri og afleiðingarnar slíkar 
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að landið er orðið að auðn og athvarfi fyrir villt dýr. Það kemur líka fyrir 

forvitnileg myndlíking í Slm 44 um að þjóðin sé hulin niðamyrkri () 

(Slm 23.4). Sú staðreynd að þjóðin sé hulin myrkri er líkast til myndlíking 

fyrir mikla neyð (Slm 107.10, 14).
303

  

Vegna þess að allt breytist leitar þjóðin að svörum og sársaukinn er 

mikill hafa sumir fræðimenn túlkað sálminn sem einhvers konar 

þjóðarútgáfu af Jobsbók
304

 þar sem spurningunum um illskuna, þjáninguna 

og réttlætið er velt upp. Að þessu sögðu er t.d. athyglisvert að  í v. 25 segir: 

„Hví hylur þú auglit þitt...“ Atburðurinn að hylja auglit sitt getur táknað að 

hundsa aðra persónu (Slm 13.2; 22.25; 88.15), eða staðið fyrir óánægju (Jes 

54.8) og jafnvel refsingu (5 Mós 31.17, 18; 32.20; Job 13.24; Jes 57.17). 

Þetta er svo áberandi stef í Jobsbók og því er forvitnilegt að það komi hér 

fyrir í sálmi sem stundum er líkt við Jobsbók. Endurgjaldslögmálið virðist 

einnig koma fyrir því þjóðin hefur að sínu mati ekki gert neitt sem 

verðskuldar þessa útreið (sbr. Job 31). Það er einnig hægt að fá svipaða 

niðurstöðu út úr þessum sálmi og Jobsbók, nefnilega að vegir Guðs eru 

órannsakanlegir og margt í skikkan skaparans er hreinlega ofar skilningi 

mannsins. Það breytir því ekki að manninum er eðlislægt að glíma við slíkar 

spurningar ekki síst þegar neyðin er mikil eins og bersýnilega kemur í ljós í 

Slm 44. Eitt einkenni slíkra angurljóða er bænin til Guðs sem einn getur 

breytt gangi mála og sé trúin nægjanlega sterk mun allt blessast að lokum.
305

 

5.6 Tengsl Slm 44 við aðra sálma með hernaðarlegu málfari 

Þegar Slm 44 er skoðaður í samhengi hernaðar og tilraun gerð til að tengja 

hann við aðra sálma Saltarans koma hugmyndirnar um heilagt stríð og hinn 

himneska hermann fyrst upp í hugann. Þær hugmyndir virðast hér einkenna 

sálminn að miklu leyti. Það er því afskaplega skemmtileg og spennandi 

tilviljun að eitt forvitnilegt stef sem hægt er að greina í sálminum tengist 

einmitt þessum hugmyndum. Á tveimur stöðum kemur sama stefið fyrir, í 
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fyrsta lagi er það v. 4: „Ekki unnu þeir landið með sverðum sínum...“ og í 

öðru lagi v. 7: „Ég treysti ekki boga mínum og sverð mitt veitir mér ekki 

sigur.“ Þetta stef kemur nokkrum sinnum fyrir í Saltaranum og endurspeglar 

hugmyndina um hinn himneska hermann, þá staðreynd að Guð veiti 

konunginum sigur sbr. Slm 18; 20 o.fl. og heilagt stríð. Þess vegna verða nú 

birt fjögur athyglisverð dæmi um þetta stef og reynt að komast til botns í 

merkingu þess. 

Þau fjögur dæmi úr Saltaranum sem metin verða til samanburðar koma 

fyrir í Slm 20.8-10, 33.16-20, 60.12-14 og 147.10-11 og er tilgangurinn að 

sýna fram á hversu sterk þessi hugsun kemur fyrir þegar hernaður er annars 

vegar. Fyrsta dæmið er að finna í Slm 20.8-10: 

  

Aðrir treysta á hervagna og hesta 

 en vér áköllum nafn Drottins, Guðs vors.  

Þeir kiknuðu í hnjánum og féllu  

en vér rísum og stödnum uppréttir.  

Drottinn, veit konunginum sigur.  

Bænheyr oss er vér hrópum. 

 

Slm 20 er yfirleitt flokkaður sem konungssálmur og Mowinckel telur hann 

lýsa fyrirbæn þjóðarinnar áður en konungurinn heldur til orrustu og því gæti 

hann hafa þjónað þeim tilgangi að vera einhvers konar undirbúningsathöfn 

fyrir stríð. Þrátt fyrir að sumir fræðimenn álíti að sálmurinn eigi ekki 

uppruna sinn í hernaðarlegu samhengi,
306

 kemur stefið um að Guð veiti 

sigurinn en ekki styrkur mannsins né vígbúnaður hans sterkt fram.  

Annað athyglisvert dæmi er að finna í Slm 33.16-20:  

 

Eigi sigrar konungurinn fyrir gnótt herafla síns, 

 eigi bjargast kappinn fyrir ofurafl sitt.  

Svikull er víghestur til sigurs,  

með ofurafli sinu bjargar hann ekki.  

En augu Drottins vaka yfir þeim sem óttast hann,  

þeim er vona á miskunn hans.  

Hann frelsar þá frá dauða,  

                                                           
306

 Grundvöllur þess að hér sé ekki fjallað um stríð er sá að hér sé skírskotað til herdeildar á 

hervögnum (Slm 68.17) eða riddaraliðs, en þar sem fáar þjóðir beittu slíku í hernaði er talið 

ólíklegt að sálmurinn endurspegli hernaðarlegar aðstæður. Sjá: A. A. Anderson 1983a, s. 

173-174; 178. 
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heldur lífinu í þeim í hungursneyð.  

Vér vonum á Drottinn,  

hann er hjálp vor og skjöldur. 

 

Sálmur 33 er yfirleitt flokkaður með hymnum Saltarans. Ýmsar túlkanir 

hafa verið settar fram um þennan sálm en að mati Anderson er frekar 

ólíklegt að hann hafi verið saminn í minningu hjálpar Guðs á neyðarstundu í 

lífi þjóðarinnar þó sumir fræðimenn líti svo á.
307

 Í þessum tilteknu versum 

kemur berlega í ljós að konungurinn sigrar ekki fyrir eigin styrk (sbr. 1 

Makk 3.19). Kappinn () gæti skírskotað til manns sem gat undirbúið sig 

og aðra fyrir stríð en sama orð er notað fyrir atvinnuhermenn í 1 Kon 1.10, 

það getur ennfremur átt við mann í sérstakri stöðu innan hersins s.s. leiðtoga 

(1 Kron 5.24).
308

 

Þar sem minnst er hér á hestinn () eða vígahestinn er forvitnilegt að 

skoða hann örlítið. Hér gæti verið skírskotað til ríðandi riddaraliðs 

konungsins eða herdeild hervagna en getur einnig verið táknræn merking 

fyrir hernaðarlegan mátt sbr. Slm 20.8; Jes 31.1; Esk 17.15.
309

 Í Jobsbók er 

forvitnilega lýsingu á hestinum að finna eða í fyrri ræðu Guðs (Job 39.19-

25). Þegar hesturinn birtist í ljóðinu er ímyndunaraflinu beitt til þess að 

draga fram mynd af honum sem gefur til kynna mikilfenglega guðlega veru.  

Þegar stríðshesturinn er í stuði er eins og um guðsopinberun sé að ræða, 

hann er eins og stríðsmaður á leið til orrustu. Eins og Guð, ræður hann yfir 

miklum mætti (Job 12.13, 26.14) stríðsmanns (Dóm 8.21). Líkt og hann sé 

umlukinn stormi og háls hans sé prýddur þrumum. Hnegg hans er ekkert 

fnæs lengur heldur er það tignarlegt, en það er einmitt eitt einkenna Guðs 

þegar hann birtist í dýrð sinni (Slm 104.1). Hnegg hans vekur ótta líkt og 

nærvera Guðs (Job 9.34, 13.21). Ógnandi máttur sem fylgir Guði til orrustu 

er skynjaður þegar hesturinn lætur vita af komu sinni (2Mós 23.27; Jós 2.9). 

Kvíðin sem skelfir Job (Job 3.25, 23.15, 31.23) angrar ekki hestinn, hann er 

algerlega laus við ótta. Vopnin eru fjarri því að vera honum þvingandi 
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heldur æsa hann til frekari spennu. Hesturinn er tilbúinn til orrustu þegar 

lúðurinn gellur líkt og öflugur hermaður.
310

 Þetta er mjög forvitnileg lýsing 

á hestinum og mætti hans í hernaðarlegu samhengi þar sem hún líkist 

opinberun Guðs og því gott dæmi um ólíkar hugmyndir um kraft Guðs og 

opinberunar hans þegar stríð er annars vegar í Gamla testamentinu.  

Þriðja dæmið er að finna í Slm 60.12-14 (sbr. Slm 108.7-14): 

 

Hefur þú útskúfað oss, Guð,  

og ferð eigi út með hersveitum vorum?  

Veit oss lið gegn fjandmönnunum  

því að hjálp manna er einskis nýt.  

Með Guðs hjálp vinnum vér afrek  

og hann mun troða óvini vora fótum. 

 

Sálmur 60 er gott dæmi um harmljóð þjóðarinnar sem sungið var á tímum 

mikilla hörmunga og degi föstu
311

 þ.e.a.s. keimlíkur Slm 44. Stefið er 

bersýnilega til staðar hér því ekki er það styrkur manna heldur hjálp og 

inngrip Guðs sem veitir þjóðinni sigur í hinum hræðilegu aðstæðum sem 

stríð eru. 

Að lokum er mjög áhugavert dæmi um þetta sama stef að finna í Slm 

147.10-11 þar sem segir:  

Hann hefur ekki mætur á styrk hestsins,  

hrífst ekki af fráum fótum mannsins.  

Drottinn hefur þóknun á þeim sem óttast hann,  

þeim sem setja von sína á miskunn hans.   

 

Sálmur 147 er jafnan flokkaður með hymnum Saltarans og hliðstæða 

hugsun má greina í Slm 33; 104; Jes 40-55. Í þessum versum sálmsins sem 

hér eru tekin út kemur fyrir hugmyndin um heilagt stríð. Hér er aftur minnst 

á hestinn og líkast til vísar það til stríðshestsins eða ríðandi stríðsmanns.  

Það er hins vegar greinilegt að Jahve hefur ekki mætur á þeim sem setja 

traust sitt á menn og hesta heldur er vænlegra að leita til hans (Slm 20.8; 
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33.16-17). Einnig breytir það litlu hversu fráir fætur stríðsmannsins eru 

heldur þarf að óttast og virða Guð.
312

 

Þessi dæmi sýna fram á hversu mikil trúin var á Guð í stríðum og 

orrustum. Þar er skjólið og skjöldinn að finna, hann einn er forsenda sigurs 

og hjálpræðis í ýtrustu aðstæðum lífsins eins og stríð sannarlega hljóta að 

vera. 

6. Lokaorð 

Markmiðið með þessari ritgerð var að rannsaka hernaðarlegt málfar í 

Saltaranum. Eins og kom fram í inngangi þurfti að setja skýr viðmið og 

takmarkanir þar sem um yfirgripsmikið verkefni er að ræða. Eftir á að 

hyggja var rannsóknin gríðarlega spennandi og lærdómsrík. Þegar Saltarinn 

er lesinn með það fyrir augum að greina hernaðarleg stef kemur margt á 

óvart. Myndlíkingar sóttar í hernað á íslensku voru hluti af upphafi 

rannsóknarinnar. Þess háttar myndmál kemur við sögu í Saltaranum eins og 

fjallað hefur verið um og nægir að nefna Slm 2.9: „... mylja þær eins og 

leirker.“ Þar sem greinilega er vísað til helgisiða konungsins og Slm 18.43 

„... tróð þá fótum sem skarn á stræti.“ Þar sem algerum yfirburðum 

ljóðmælandans er lýst í hernaði. Eins og greint var frá í inngangi er ekki 

alltaf auðvelt að skýra myndmálið og átta sig á því hvort sálmarnir vísi til 

hernaðar, veiða eða réttarfars. Gott dæmi er Slm 27 sem hefur verið túlkaður 

sem sálmur þar sem málfar veiða, hernaðar og réttarfars kemur fyrir,
313

 en 

ekki er hægt að segja með nokkurri vissu hvort umgjörðin sé stríð eða að sár 

neyð ljóðmælandans komi til af einhverju allt öðru. Þessi óvissuþáttur setti 

strik í reikninginn sem hafa þurfti í huga.  
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Næsta skref rannsóknarinnar fólst í lestri Saltarans og hvort finna mætti 

sálma sem lýsa hernaði á ákveðnum forsendum. Í ljósi þess markmiðs verða 

nú birt nokkur dæmi um sálma þar sem slíkt má finna. Í fyrsta lagi eru það 

sálmar sem fjalla um stríð eða herflokka  (Slm 2; 3; 44; 118), hvort í þeim 

sem sé minnst á leiðtoga í her (Slm 18; 20; 21; 27; 118) eða Guð (Slm 3; 18; 

44; 89; 144). Einnig voru sálmar þar sem fjallað er um vopn til athugunar 

þar sem algengt er að annars vegar vopn manna komi fyrir (Slm 22; 44; 45; 

91; 144; 149) og hins vegar vopn Guðs jafnt veðurfræðileg sem mennsk 

vopn hans (Slm 7; 18; 21; 78; 105; 120). Oft getur verið hægara um vik að 

greina sverð Guðs eða boga heldur en verðurfræðileg vopn s.s. hagl en af 

umfjöllun um Guð og vopn hans að dæma er vopnabúr hans öflugt í 

hernaðarlegu samhengi. Þar sem hann getur einnig stuðst við menn sem 

einhvers konar vopn sbr. niðurlæging Ísrael í stríðum (Slm 44). Jafnframt 

má nefna sálma sem þar sem óvinir koma við sögu (Slm 3; 60; 68). Í 

mörgum tilfellum eru skírskotanir til hernaðar á of almennum nótum og 

gætu verið táknrænar fyrir neyð ljóðmælandans. Eftir að hafa metið marga 

sálma út frá myndmáli þeirra og umgjörð kom þó í ljós að Guð og 

konungurinn eru mikilvægir þættir í samhengi hernaðar. Athyglisverðir 

þættir í þessu samhengi eru að Guð er oft hvattur til þess að eyða óvinum 

ljóðmælandans (Slm 58), hjálpi konunginum og þjóðinni í stríði (Slm 18; 

44) og meira ber á persónu konungsins en hermönnum hans (Slm 2; 18; 20; 

21). Þess vegna var rannsóknin takmörkuð við sálma þar sem bæn til Guðs 

kemur fyrir, hjálp hans lýst og sigri konungsins lofað. Síðan voru sálmar 18 

og 44 valdir sem dæmi um sálma er standast þessi viðmið og gefa góða 

mynd af hernaðarlegu málfari í Saltaranum og í kjölfarið var reynt að leita 

svara við þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi. 

Þáttur bænarinnar til Guðs í erfiðum aðstæðum og mótlæti eins og stríði 

var mikill í Ísrael sé tekið mið af Saltaranum. Bænin getur þó verið tvíþætt 

annars vegar þar sem ljóðmælandinn eða þjóðin lýsa neyð sinni (Slm 18.7). 

Hins vegar getur hún verið með þeim hætti að beðið er um inngrip Guðs í 

hernaðarlegu tilliti sbr. Slm 44. Því er forvitnilegt að slík bæn kemur ekki 
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fyrir í Slm 18. Bænin um að Guð rísi upp og láti til sín taka skiptir miklu 

máli enda byggir hún á því sáttmálssambandi sem Ísrael átti við Guð. Það 

samband skýrir raunar marga fleti hernaðar í heimi þar sem 

endurgjaldslögmálið og skarpar andstæður milli hinna réttlátu og ranglátu 

áttu sér stað.  

Hjálp Guðs í hernaði var einnig veigamikill hluti í átökum Ísrael og 

skilningi þjóðarinnar á Guði sínum. Helstu hugmyndirnar tengdar því eru 

heilagt stríð og hinn himneski hermaður. Það eru vissulega síðari tíma 

kenningar en margt í þeim er sannfærandi og virðist opna luktar dyr inn í 

heim Saltarans. 

Mikið hefur verið fjallað um konunginn og persónu hans enda 

fyrirferðamikill í hernaðarlegu samhengi. Þannig skýra ýmsir helgisiðir 

konungsins myndlíkingar og fleira úr hernaði en konungurinn var einhvers 

konar fyrirmynd og andlit samfélagsins í stríðum eins og þegar hefur komið 

fram. Þannig endurspeglar fyrirheitið sem kemur fyrir í Slm 2 um að Guð 

lofi konunginum sigri í orrustu mikilvægi hans.
314

 Náið hefur verið fjallað 

um það en svo virðist sem mynstur þess efnis komi fyrir í Saltaranum þó 

auðvitað þyrfti að rannsaka það mun nánar, því hér er einungis velt upp 

forvitnilegri hugmynd. 

Það má því segja að helsta niðurstaða ritgarðarinnar sé sú að Guð hafi 

gegnt mikilvægu hlutverki í hernaði konungsins og þjóðarinnar og bera 

lýsingar á hjálp hans því merki. Guð sigraði ekki einungis óvini þjóðarinnar 

heldur lagði hann grundvöllinn að tilvist hennar, skapaði þeim landssvæði 

og kom á fót reglu í heiminum með því að sigra kaosöflin. Þannig virðast 

fjölmargar hefðir blandast saman þegar hernaður er annars vegar og það er 

fróðlegt að hugmyndirnar eru jafnt sóttar til trúarlífsins, helgisiða 
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 Ýmsar ástæður gátu verið fyrir því að þjóðir gripu til hernaðar s.s. stjórnmálalegar þar 
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konungsins, menningar annarra landa, stjórnmála og tilvistarlegra 

spurninga. 

Það er algerlega ljóst í mínum huga að hernaðarlegt málfar endurspeglar 

gríðarlega fjölbreyttar áherslur og hefðir. Á sama tíma, eins undarlega og 

það kann að hljóma, brýst trúin á Guð sterkt fram í þess háttar málfari enda 

sjaldan sem manneskjan stendur frammi fyrir annarri eins ógn og stríði. 

Andstæður lífs og dauða, trúar og ótta, koma sannarlega fram í Saltaranum í 

samhengi hernaðar. Guð birtist á sérstakan hátt sem herforingi sem hvetur til 

stríðs, sá sem æfir hermann fyrir orrustu og sá sem lofar konunginum sigri. 

Guði er líka reglulega líkt við vígi, athvarf og klett í hernaðarlegu samhengi. 

Þessar lýsingar eiga þó flestar eðlilegar skýringar þar sem þær eru sóttar til 

hernaðarlegra átaka þar sem Guð er eina skjólið sem manneskjan getur 

leitað til, sem endursepglast vel víða í sálmum Saltarans eins og þessi vers  

og lokaorð sýna fram á: 

 

Eigi þarft þú að óttast ógnir næturinnar 

eða örina sem flýgur um daga, 

drepsóttina sem læðist um í dimmunni 

eða sýkina sem geisar um hádegið. 

Þótt þúsundir falli þér við hlið 

Og tíu þúsund þér til hægri handar 

Þá nær það ekki til þín. (Slm 91.5-7). 

 

 

Drottinn er ljós mitt og fulltingi, 

hvern ætti ég að óttast? 

Drottinn er vígi lífs míns, 

hvern ætti ég að hræðast? (Slm 27.1). 

 

 

 

 

Reykjavík, 13. September 2009 

_________________________ 

Alfreð Örn Finnsson. 
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