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Hluti I: Í upphafi skapaði Guð himin og jörð 
 

1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verða kannaðir tveir fornir textar, annars vegar 

sköpunarsaga Fyrstu Mósebókar og hins vegar babýlónska sköpunarljóðið 

Enuma Elish. Markmið ritgerðarinnar er að svara því hvort textarnir eigi sér 

hliðstæðu og skyldleika. 

Í fyrsta hluta verður fjallað um innihald Fimmbókaritsins almennt og 

stöðu þess í gyðinglegum átrúnaði.  Ritskýring á 1Mós 1.1-2.3 er 

nauðsynleg svo að lesandinn fái grundvallar innsýn í textann, hvað orðin 

þýða á sínu upprunalega máli og hvaða hugmyndafræði liggur að baki. 

Í öðrum hluta verður kannað hvaða áhrif fornleifafræðirannsóknir 

hafa haft á biblíuvísindi og textatúlkun. Í því samhengi er mikilvægt að 

skoða hvernig fornleifafræðin hefur varpað nýju ljósi á Gamla testamentið 

og hvernig sögurýni eykur skilning okkar á textanum.  Texti Enuma Elish 

verður skoðaður, aðstæður textafundarins, aldursgreining hans og 

bakgrunnur. 

Í þriðja hluta ritgerðarinnar verða textarnir bornir saman, kannað 

hvað er líkt með þeim og hvað ólíkt. Megináhersla verður á hugsanlegar 

hliðstæður og skyldleika milli hins hebresk/ísraelska menningarheims 

annars vegar og menningarheim Babýlóníu hins vegar. Greinarmunur verður 

gerður á trúarbrögðum hinna fornu Ísraelsmanna annars vegar og 

Babýlóníumanna hins vegar. 

Að lokum er sett fram niðurstaða út frá samanburðarannsóknum og 

þeim heimildum sem ritgerðin byggir á. 
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2. Fimmbókaritið - grundvöllur gyðingdóms 

 

2.1 Fimmbókaritið 

Engin bók hefur sambærilega stöðu í gyðinglegum átrúnaði og það ritsafn 

sem nefnt er Mósebækur á íslensku eða Tóra (Torah).  Í dag kalla gyðingar 

hana Tanak eftir upphafsstöfum hluta hennar; Torah (lögin), Nevi´im 

(spámennirnir) og Ketuvim (sögurnar).1 Flestir lesendur í dag líta á Gamla 

testamentið sem fyrsta hluta hinnar kristnu Biblíu. Þótt kristnum mönnum 

finnist Gamla testamentið ófullkomnað án kristna framhaldsins, þá er aldrei 

hægt að skilja það að fullu ef það er skoðað eingöngu í gegnum kristin 

gleraugu. Margir kjósa að tala um hebresku ritninguna eða hebresku 

biblíuna.  

Gamla testamentið er í eðli sínu safn ritverka frá mismunandi 

tímaskeiðum með fjölbreyttum áherslum. Á einhverjum tímabilum settust 

menn niður til þess að ritstýra og flokka ritverk Gamla testamentisins og 

móta samhangandi frásögn af lífi og þjóð Ísraelsmanna.  

Oft hefur verið talið að elsta efni hebresku ritningarinnar hafi verið 

safnað saman í konungatíð Davíðs og Salómons sem héldu uppi stöðugleika 

og efnahagslegri hagsæld sem var nauðsynleg til þess að slíkt framtak gæti 

blómstrað. En fornleifafræðirannsóknir hafa hrakið þær kenningar og fært 

þá aldursgreiningu að minnsta kosti tveimur öldum síðar eða til loka áttundu 

aldar fyrir Krist.2  Þar til menn fóru að rita niður sögur þjóðarinnar er talið 

að þær hafi verið varðveittar með munnlegri geymd, áratugum og öldum 

saman áður en þær voru skrifaðar niður.3 Bækur Gamla testamentisins eru 

fjölbreyttar og ólíkar sé aðeins litið á þær sem bókmenntaverk.  

Fimmbókaritið tengjum við samkvæmt hefðinni við Móses. Það 

inniheldur frásagnir af upphafi mannkyns, sögu forfeðra Ísraels og frásagnir 

af flótta Ísraelsmanna frá Egyptalandi og ferðalagi þeirra til fyrirheitna 

landsins. Það inniheldur einnig lög Ísraelsmanna sem eru að mestu leyti 
                                                 
1 Bernhard W. Anderson. The  living world of the Old Testament 1988, s. 3 
2 Israel Finkelstein og Neil Asher Silberman. The Bible Unearthed 2001, s. 22 
3 Claus Westermann, Genesis 1987, s. 3 
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andleg leiðsögn um það hvernig menn skulu haga trúar- og félagslegu lífi 

sínu í samræmi við siðferðislög sem byggja á boðorðunum tíu.4 Við lestur 

bókanna koma fljótlega í ljós ýmis bókmenntaleg vandkvæði eins og 

endurtekningar, mismunandi stílbrögð og ósamræmi sem gefa til kynna að 

ekki sé hægt að eigna þær einum höfundi heldur hafi augljóslega fleiri 

höfundar staðið að ritinu.5  

 Fimmta Mósebók (Deuteronomy) aðgreinir sig innan 

Fimmbókaritsins hvað varðar stíl og efni. Textinn einkennist af löngum 

setningum og orðasamböndum sem er ólikt hinum fjórum bókunum. 

Innihald textans felst aðallega í því að hvetja menn til þess að vera trúir 

sáttmála Guðs.   Ríkjandi hluti hinna fjögurra bókanna er prestlegt efni sem 

tengist ættfræði, hvíldardeginum, fórnum og umskurði og öðru sem snýr að 

helgihaldinu. Afgangurinn virðist vera gamlar „epískar“ sögur í líflegum 

frásagnarstíl sögumanna og hafa að geyma einkennandi orðaforða þar sem 

áhuginn beinist á hið mannlega. Ríkjandi kenning gyðinga, mótmælenda og 

kaþólskra fræðimanna er sú að Fimmbókaritið sé samsett verk þar sem ólíkir 

bókmenntaþræðir hafa verið settir saman í gegnum kynslóðir Ísraelsþjóðar.  

Samkvæmt þessu má áætla að Fimmbókaritið hafi verið komið í þá mynd 

sem við þekkjum það nú á u.þ.b fjórðu öld fyrir Krist.6  

 

 

2.2 Hugmyndir um heimildir og hin prestlega arfleifð 

Á tímum upplýsingaaldarinnar (sautjánda öldin) fóru fræðimenn að kanna 

heimildir sem notaðar hefðu verið við samsetningu Mósebókanna. Julius 

Wellhausen7 (1844-1918) setti fyrstur manna fram heilstæða 

heimildakenningu sem kennd er við hann árið 1878 og vakti hún miklar 

                                                 
4 Bernard W. Anderson, The living world of the Old Testament 1988, s. 11 
5 Bernard W. Anderson, The living world of the Old Testament 1988, s. 19 
6 Bernard W. Anderson, The Living World of the Old Testament 1988, s. 20-21 
7 Þjóðverjinn Julius Wellhausen hafði mikil áhrif á gamlatestamentisfræði okkar tíma. 
Útgáfa bókar hans Geschichte Israels sem kom út árið 1878 var tímamótaverk í 
gamlatestamentisfræðum og má segja að það hafi markað upphaf í sögulegum 
biblíurannsóknum. 
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umræður og deilur innan biblíufræðanna. Kenningin gerir ráð fyrir að 

fyrirmyndir Mósebókanna samanstandi af heimildum sem eru auðkenndar 

með bókstöfunum J, E, D og P.  

J-heimildin er talin elsta hefðin innan kenningarinnar (950-850 f. Kr) 

þar er Jahve-nafnið notað frá byrjun og Júda sýndur mikill áhugi. Þar er 

Guði lýst á „anþrópómórfískan“ hátt.8 E-heimildin, dregið af Elóhím, sem 

merkir Guð á hebresku (850-750 f. Kr). E-heimildin er talin koma frá 

norðurríki Ísraels og þar er Guð minna „anþrópómorfískur“ en í J-

heimildinni. Þar birtist Guð manninum í brennandi runna, í skýjum eða í 

draumi. E-heimildin leggur áherslu á spádómlegan leiðtoga, guðsótta og 

sáttmálann. D-heimildin tekur nánast eingöngu til Fimmtu Mósebókar 

(Deuteronomy). D-heimildin er rituð um 700 f. Kr. Síðust er P-heimildin 

eða prestlega heimildin líklega frá tíma babýlónsku herleiðingarinnar (550-

450 f. Kr).9  

Ef við tökum gömlu epíkina (J og E) og D úr Fimmbókaritinu, 

tilheyrir afgangurinn prestlegu hefðinni. Stíll og guðfræðileg viðhorf 

heimildarinnar endurspegla að mestu litúrgíu og guðfræði innan musterisins 

í Jerúsalem. Að hluta til geymir P-heimildin þó margar fornar hefðir sem 

ritararnir settu saman af prestlegu efni sem geymst hafði innan 

musterisins.10 

 Samkvæmt kenningu Wellhausens taldi hann næstum alla hluta sem 

tengdust helgihaldi í Ísrael frá P-hefðinni komið, seint á tímabili babýlónsku 

herleiðingarinnar (586—538 f.Kr).11 Sú hugmynd var öfugt við það sem 

fræðimenn höfðu áður haldið fram, að P-efnið væri elsta efnið innan 

                                                 
8 Orðið þýðir að Guði er lýst á mannlegan hátt, t.d gengur Guð um og talar við menn. 
9 Bernhard W. Anderson, The living world of the Old Testament 1988, s. 453 
10 Bernhard W. Anderson, The Living World of The Old Testament 1988, s. 452 
11 Babýlónska herleiðingin, eða Babýlónska útlegðin er tímabil þar sem Ísraelsmenn voru í 
útlegð eftir að Jerúsalem var sigruð. Gyðingdómur mótaðist í 70 ára útlegðinni í Babýlon. 
Samkvæmt Gamla testamentinu voru Ísraelsmenn yfirleitt nefndir Gyðingar eftir 
herleiðinguna.  
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ritsafnsins og hinar heimildarnar því byggðar á P.12  Í dag er aftur á móti 

talið að eitthvað af P efniviðnum sé eldra eða frá tímaskeiðum fyrir útlegð.13  

Wellhausen setti mál sitt fram á sannfærandi hátt og tilgáta hans var 

notuð af flestum fræðimönnum upp úr aldarmótum tuttugustu aldar. 

Kenning Wellhausens var ríkjandi í fræðunum frameftir síðustu öld þar til 

nýrri aðferðir á borð við textarýni fór að ryðja sér til rúms í biblíufræðum á 

sjöunda áratugnum.14 Þótt heimildakenning Wellhausens sé ekki lengur 

notuð á vettvangi biblíurannsókna15 má segja að aðferðir sem hafa verið 

notaðar í seinni tíð byggjast að grunni til á kenningu hans.16  

 Þekking okkar á heimi Austurlanda nær til forna hefur breyst 

umtalsvert frá því Wellhausen var uppi.  Þar má til dæmis þakka framförum 

í fornleifafræði sem hafa gert okkur kleift að skoða texta í ljósi 

samfélagslegra aðstæðna en ekki eingöngu að skoða Biblíuna sem 

guðfræðilega heimild.17  

 

2.3 Sköpunarsaga 1Mós 1 - Í upphafi skapaði Guð himin og jörð 

 
ָהָאֶרץ. ְּבֵראִׁשית, ָּבָרא ֱאִהים, ֵאת ַהָּׁשַמִים, ְוֵאת א    

 
be·re·shit ba·ra e·lo·him et ha·sha·ma·yim ve·'et ha·'a·retz. 
 

„Í upphafi skapaði Guð himin og jörð“ er á meðal þekktustu texta 

biblíulegrar hefðar og á þeim orðum hefst framsetning heimsmyndunarfræði 

(cosmology) Austurlanda nær til forna.18 Þessi hluti ritgerðarinnar er 

tileinkaður ritskýringu á 1Mós 1.1-2.3 sem er ljóðræn sköpunarfrásaga og 

                                                 
12 Bernhard W. Anderson, The Living World of The Old Testament 1988, s. 452 
13 Bill T. Arnold, Genesis 2009, s. 30-31  
14 Bill T. Arnold, Genesis 2009, s. 12-13 
15 Bill T. Arnold, Genesis 2009, s. 13 
16 John Bright, The Bible and the Ancient Near East „Modern Study of Old Testament 
Literature“ 1961, s. 19-22; Bill T. Arnold, Genesis 2009, s. 16-17 
17 Bernard W. Anderson, The living world of the Old Testament 1988, s. 135 
18 Heimsmyndunarfræði voru tilraun til að útskýra upphaf alheimsins. Í Austurlöndum nær 
til forna skipaði það stórt hlutverk í trúarbrögðum, til dæmis þegar kom að helgihaldinu. 
Það er vitað að nágrannaþjóðir Ísraels til forna fluttu sköpunarljóð eða sögur, með söng og 
leikrænum hætti á nýárshátíðum. Þórir Kr. Þórðarson. Sköpunarsagan í fyrstu Mósebók 
1986, s. 12 
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líklega mótuð fyrir litúrgískt helgihald. Taktfastur hljómblær og hrynjandi 

lýsa upphafi alheimsins, upphafi tíma og rúms, upphafi alls sem er nema 

Guðs, en hann á sér ekkert upphaf. Frásögnin er almennt sögð tilheyra 

prestlegu hefðinni.19 Hún er yfirgripsmikil allt frá því að Guð kemur reglu á 

kaosöflin (1.2) þar til kyrrð ríkir yfir heiminum og Guð getur hvílst eftir að 

sköpunarverki hans er lokið. (2.3) 

Þegar kemur að túlkun 1Mós 1 er mikilvægt að hafa í huga að 

textinn á sér bakgrunn í fornri heimsmyndunarfræði nágrannaþjóða Ísraela 

til forna. Upphafskafi Fyrstu Mósebókar var skrifaður sem inngangur fyrir 

þá kafla sem á eftir koma. Honum var líklega ætlað að koma sem undanfari 

fyrir frásagnirnar í 1Mós 2.4-4.26.20 Það sem er mest áberandi við stíl og 

form 1Mós 1 er uppbyggingin og endurtekningar textans sem virðast vera til 

að hefja upp hinn sjöunda dag, hvíldardaginn. 

1. Inngangur – „Þá sagði Guð...“ 

2. Skipun – „Verði ljós...“ 

3. Afleiðing – „og það varð svo“ eða „Guð gerði...“ 

4. Yfirlýsing Guðs – „Guð sá að það var gott.“ 

5. Nafngift þess sem skapað er – „Guð nefndi...“ 21 

6. Dagsverki lokið -  „Það varð kvöld og það varð morgunn.“ 

7. Upptalningar yfirlit – Guð blessar sköpunina. 22 

 
Markmiðið hér er að skoða textann með tilliti til babýlónskra áhrifa með 

stuðningi skýringarita Gerhards Von Rads, Victors P. Hamiltons og Walters 

Brueggemanns.  Einstaka orð sem tengjast samanburði textanna verða 

útskýrð sérstaklega. Textanum er skipt niður í hluta til þess að auðvelda 

greiningu.  

Saman verða tekin vers: 1.1-8, 1.14-19, 1.26-30, 1.31-2.3.  

                                                 
19 Bill T. Arnold. Genesis 2009, s. 29 
20 Bill T. Arnold. Genesis 2009, s. 30 
21 Í fornum menningarheimum var talið að eitthvað varð til um leið og það fékk nafn og 
hluverk. Guð gefur nafn og sýnir það völd hans yfir sköpuninni. John H. Walton. Ancient 
Near Eastern Thought and the Old Testament 2006, s. 92 
22 Bill T. Arnold. Genesis 2009, s. 31 
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1Mós 1.9-13 og 1.20-25 eru að mestu leyti tekin saman. Ástæðan er sú að 

stef þeirra eru eins og er tekin fram yfir tímaröð versanna. Ritskýring á 

frásögninni í 1Mós 1:1-2:3 mun hjálpa lesandanum við að skilja textann og 

hjálpa til við skilning á samhengi textanna þegar textar 1Mós 1.1-2.3 og 

Enûma Eliš eru bornir saman  síðar í þessari ritgerð. 

 

1Mós 1.1-8 
1Í upphafi skapaði Guð himin og jörð. 2Jörðin var þá auð og tóm. Myrkur 

grúfði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum.  

Fyrsta orð 1Mós „Í upphafi“,  berēšît, ְּבֵראִׁשית - er hebreska heiti bókarinnar. 

Í bókmenntum Austurlanda nær til forna fengu bækur titil sinn frá 

upphafsorðum sínum. Eðlislæg tvíræðni hebreskunnar í þessu versi gefur 

færi á tveimur möguleikum á þýðingu. Önnur þeirra bendir til þess að Guð 

hafi komið að sköpuninni áður en eitthvað varð til, þar sem Guð skapaði 

heiminn úr engu, ex nihilo. Margir fræðimenn, eins og Westermann, hallast 

að því að nota þessa hefðbundnu þýðingu án málvísindalegrar hlutlægni. 

Hin þýðingin bendir til þess að Guð hafi skapað himin og jörð, þ.e. allan 

heiminn, úr „auðninni og tóminu“, tōhû wābōhû á hebresku: תֹהּו ָובֹהּו, þar 

sem hann kemur á reglu úr óreiðu (kaos).  

Hamilton svarar þeim fræðimönnum sem fullyrða að 1Mós 1 sé 

byggð á goðsagnakenndri heimsmyndunarfræði, eins og hún birtist í Enûma 

Eliš, með því að benda á að 1Mós sé strípuð goðsagnakenndum 

eiginleikum.23  

Samkvæmt Von Rad gengur seinni túlkunin upp setningafræðilega 

og málfræðilega en ekki gagnvart guðfræði P-heimildarinnar þar sem P-

ritararnir leggja áherslu á algjört vald Guðs yfir sköpun sinni.24 

Vers 2: Fræðimenn hafa í auknum mæli verið tregir til að túlka 

hugtök í þessu versi með hliðsjón af goðafræði nágrannalandanna. Hebreska 

                                                 
23 Victor P. Hamilton, The book of Genesis chapters 1-17 1990, s. 105 
24 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 48  
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orðið ְתהֹום (tehôm) gæti hugsanlega átt málvísindalegan skyldleika með 

Tíamat. En ekki má gera ráð fyrir því að hugtökin tengist beint.   

Bohu er nafnorð, sem er alltaf tengt Tohu en Bohu þýðir tómleiki eða auðn.  

Tohu tengist meira hugmyndinni um óbyggðir, eða óbyggðirnar sjálfar 

(5.Mós 32.10; Slm 107.40 ofl). Því er ekki hægt að ætla, eins og lengi hefur 

verið gert, að P-ritarar hafi þurft að leita til goðsagnakenndrar 

hugmyndafræði til að útskýra uppruna kaosaflsins.25   

Hamilton finnst fráleitt að halda það sé skyldleiki með þessum 

hugökum.  Djúpið í 1Mós 1 er svo langt frá því að gegna sama hlutverki og 

Tíamat í Enûma Eliš, hugsanlegt samband á milli þessara tveggja hugtaka er 

nánast með öllu óþekkjanlegt. Djúpið í 1Mós 1 er ekki persónugert, það 

kemur ekki fyrir í textanum sem ólgandi, fjandsamlegt kaosafl.26 

 
3Þá sagði Guð: „Verði ljós.“Og það varð ljós. 
4Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. 5Guð nefndi 

ljósið dag en myrkrið nótt. 

Það varð kvöld og það varð morgunn, hinn fyrsti dagur. 

Vers 3-5: Orð Guðs er nógu máttug til að kalla sköpunina fram. Hann er 

almáttugur höfundur sköpunarverksins alls. Án nokkurra ummerkja um 

valdahneigð, ólíkt því sem kemur fram í babýlónskri goðafræði.27 

Hugmyndin felur í sér að heimurinn og náttúran öll tilheyri Guði 

fullkomlega, því sköpunin er hans vilji. Gamla testamentið vitnar um 

sköpunarkraft orða Guðs á nokkrum stöðum. (Jes  9.7; Jer 23.29)  

Með tilliti til trúarbragða nágrannaþjóða Ísraelsmanna, er erfitt að 

líta framhjá hugsanlegum tengslum á milli framangreindrar hugmyndar, að 

Guð kalli fram sköpunina með orðinu einu, og göldróttra orða Mardúks, eins 

og kemur fram í Enûma Eliš. 

Ritarar P-hefðarinnar hafa þó hreinsað hugtakið allri goðfræðilegri 

merkingu. Ekki er ólíklegt að trúarleg hugtök eigi sér einhvern skyldleika, 
                                                 
25 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 50 
26 Victor P. Hamilton, The book of Genesis chapters 1-17 1990, s. 111 
27 Walter Brueggeman. Genesis 1982, s. 24 



 10

þar sem menn voru vel kunnugir hugmyndafræði trúarbragða þjóðanna í 

kring, en þótt hugtökin séu lík getum við ekki gert ráð fyrir að 

merkingafræðilega séu þau eins.28 Höfundur lætur sköpunarverkið byrja á 

því að ljós streymir inní kaos. Ljósið er himneskasta náttúruaflið, því án 

ljóssins er engin sköpun.29 

 
6Þá sagði Guð: „Verði festing milli vatnanna og hún greini vötn frá 
vötnum.“ 7Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru 
undir festingunni og vatnanna sem voru yfir festingunni. Og það varð svo. 
8Og Guð nefndi festinguna himin.  
Það varð kvöld og það varð morgunn, hinn annar dagur. 

Vers 6–8:  Á öðrum degi var himnafestingin sköpuð, hugmyndafræðin til 

forna var að hún væri gerð úr kúlulaga málmplötu sem sólin og stjörnurnar 

væru hamraðar í. (Job 37.18)   

Raqia´ er af sögn sem merkir að hamra, en orð af sömu rót á 

fönikísku þýðir „málmdiskur.“ Merking sagnarinnar rq´ felur í sér að 

hamra/negla í himinhvelfinguna til að festa hana. Í Vúlgötu er raqia´ þýtt 

sem „firmamentum“ eða festing og það þykir enn besta þýðingin. Hin 

himneska málmplata sem er sett yfir vötn kaosaflanna, þar aðskilur hún 

vötnin að ofan og neðan.30 

 

1Mós 1.9-13, 20-25 
9Þá sagði Guð: „Vötnin undir himninum safnist saman í einn stað og 

þurrlendið komi í ljós.“ Og það varð svo. 
10Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnanna nefndi hann haf. Og Guð 

sá að það var got. 11Þá sagði Guð: „Jörðin láti gróður af sér spretta, 

sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum jarðar sem bera ávöxt með sæði.“ 

Og það varð svo.12Jörðin lét gróður af sér spretta, alls kyns sáðjurtir og 

aldintré af öllum tegundum sem bera ávöxt með fræi. 

                                                 
28 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 52 
29 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 51 
30 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 53 
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Og Guð sá að það var gott. 
13Það varð kvöld og það varð morgunn, hinn þriðji dagur. 

Á þessum tímapunkti eru helstu eiginleikar heimsins að mestu 

ákvarðaðir. Guð gefur því sem hann skapar heiti til aðgreiningar með tilliti 

til eiginleika þeirra.31 Hönnun sköpunarinnar er þannig gerð að bæði plöntur 

og tré fá þann eiginleika að fjölga sér sjálf. Hér gætu fornar hugmyndir um 

móðurgyðjuna verið til staðar að mati Von Rads.32 Þegar Guð sagði orðið 

var jörðin tilbúin að fylgja fyrirskipunum hans.33 Hæfileiki jarðarinnar til að 

skapa gefur einnig til kynna sérstaka umhyggju Guðs fyrir smáatriðum 

sköpunarinnar.34 

  

1Mós 1.14-19 
14Þá sagði Guð: „Verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá 

nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár 15og þau 

skulu vera ljósgjafar á festingu himins til þess að bera jörðinni birtu.“ Og 

það varð svo. 16Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósið til að ráða degi og 

minna ljósið til að ráða nóttu, og einnig stjörnurnar. 17Og Guð setti þau á 

festingu himinsins til þess að bera jörðinni birtu 18og ráða degi og nóttu 

og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það var gott. 
19Það varð kvöld og það varð morgunn, hinn fjórði dagur. 

Í heimsmyndunafræði Austurlanda nær til forna voru himintunglin guðleg í 

eðli sínu og hlutverk þeirra samkvæm því. Himintunglin voru því 

mikilvægir þættir í guðsdýrkuninni. Í sköpunarfrásögn 1Mós 1 skapar Guð 

himintunglin en hlutverk þeirra er einfalt og hversdagslegt. Sólinni og 

tunglinu eru ekki gefin nöfn, jafnvel þótt að á öðrum stöðum í hebresku 

biblíunni sé þeirra getið sem himintungla.35 

                                                 
31 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 55 
32 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 56 
33 Victor P. Hamilton, The book of Genesis chapters 1-17 1990, s 126; Gerhard Von Rad, 
Genesis 1972, s. 56 
34 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 56 
35 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 55 
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Í Enûma Eliš kemur fram að Mardúk gefur tunglinu hlutverk á 

nóttinni og hvað varðar tímatali. Þar er heldur ekki talað um sköpun 

„himinljósanna“ vegna þess að þau eru guðleg. Þeim er einungis gefin staða 

í alheiminum.36 

P-ritarinn er með þessu að sýna að Guð hafi skapað himintunglin og 

gefið þeim það hlutverk að stjórna degi og nótt en að þau hafi engan 

guðlegan mátt. Með því sýnir hann fram á almætti hins eina Guðs til 

aðgreiningar frá guðum babýlónskra menningarþjóða.37 

 

1Mós 1.20-25 
20Þá sagði Guð: „Vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúgi yfir 

jörðinni undir hvelfingu himins.“ 21Og Guð skapaði hin stóru sjávardýr 

og alls kyns skepnur, sem lifa og hrærast og vötnin eru kvik af, og alla 

fleyga fugla eftir þeirra tegundum. 

Og Guð sá að það var gott.22 Guð blessaði þau og sagði: „Frjóvgist og 

fjölgið ykkur og fyllið vötn sjávarins og fuglum fjölgi á jörðinni.“ 
23Það varð kvöld og það varð morgunn, hinn fimmti dagur. 
24Þá sagði Guð: „Jörðin leiði fram lifandi skepnur, hverja eftir sinni 

tegund, búfé, skriðdýr og villidýr, hvert eftir sinni tegund.“ Og það varð 

svo.2 5Guð gerði villidýrin, hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund 

og hvers konar skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund. Og Guð sá að það 

var gott. 

Á þessum tímapunkti er heimurinn tilbúinn dvalarstaður þar sem allar 

aðstæður eru til staðar fyrir lifandi verur.38  

Vers 9-13 og 20-25 kallast á, þar sem Guð gefur plönturíkinu þann 

eiginleika að geta af sér líf (9-13) og í 20-25 skipar Guð dýrunum að fjölga 

sér.39 

                                                 
36 Victor P. Hamilton, The book of Genesis chapters 1-17 1990, s. 128 
37 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 55 
38 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 56 
39 Victor P. Hamilton, The book of Genesis chapters 1-17 1990, s. 129 
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Í fyrsta sinn í sköpunarfrásögunni talar Guð við einhvern og í fyrsta 

sinn leggur hann blessun yfir sköpunarverk sitt, yfir fugla himinsins og dýr 

sjávarins og dýr jarðarinnar. Hvert og eitt með sitt hlutverk. Þetta sýnir 

athafnarsemi Guðs í og með sköpuninni en ekki bara yfir henni. Guð tekur á 

allan hátt þátt í sköpuninni jafnvel þegar öðrum verum er úthlutað 

verkefnum.40 

 

1Mós 1.26-30 
26Þá sagði Guð: „Vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. 

Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, 

villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á 

jörðinni.“ 
27Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir 

Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu. 
28Guð blessaði þau. Og Guð sagði við þau: „Verið frjósöm, fjölgið ykkur 

og fyllið jörðina, gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum 

sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni.“ 
29Og Guð sagði: „Nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll 

aldintré sem bera ávöxt með fræi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. 30Og 

öllum dýrum jarðarinnar, öllum fuglum himinsins, öllum skriðdýrum 

jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til 

fæðu.“ Og það varð svo. 

Orðun „vér viljum“ í versi 1.26 hefur vakið upp umræður í gegnum aldirnar. 

Sumir kristnir trúfræðingar hafa túlkað þetta sem tilvísun í þrenninguna. 

Hamilton heldur fram að þetta sé ekki tilvísun í þrenninguna, heldur að 

þarna sé Guð að tala við sjálfan sig í fleirtölu eins og þegar einstaklingur 

talar við sjálfan sig41 né sé þetta tilvísun í guðlega hirð eins og þekkt var í 

goðafræði nágrannaþjóðanna.42 

                                                 
40 Victor P. Hamilton, The book of Genesis chapters 1-17 1990, s. 131 
41 Victor P. Hamilton, The book of Genesis chapters 1-17 1990, s. 133 
42 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 59 
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Önnur orð sem eru guðfræðilega mikilvæg er „í mynd Guðs“.  

Hugtakið er það merkinga hlaðið að ekki verður fari mikið út í 

skilgreiningar hér enda er það efni í heila ritgerð.43 

Það er nokkuð ljóst að sköpun mannsins skipar stórt hlutverk í 

sköpunarsögunni. Þar virðist koma í ljós hugmyndir um það að mannkynið 

sé skapað í mynd Guðs sem þýðir að mannkyn hefur sérstöðu innan 

sköpunarinnar. Það sem aðgreinir frásögnina í 1Mós 1 um sköpun mannsins 

í mynd Guðs ólíka frásögnum um sköpun mannsins í öðrum 

sköpunarsögum, eins og í Mesapótamíu og Egyptalandi er að þar voru það 

æðstu menn ríkjanna, konungurinn og Faraó, sem voru í líkingu eða mynd 

Guðs. Í 1Mós er það mannkynið allt sem er í mynd Guðs, ekki bara 

hæstráðandi ríkisins.44 Í textanum virðist hlutverk mannsins samt hafa meira 

vægi í textanum en það að hann sé guðleg eftirmynd.45  

Brueggemann vill líkja hlutverki mannsins við hirðinn sem gætir 

dýra sinna og sér fyrir þeim.  Eins má setja konunginn upp sem hirði þjóðar 

sinnar sem annast þegna sína og vill vernda þá og hugsar um hag þeirra.46 

 

1Mós 1.31-2.1-3 
31Og Guð leit allt sem hann hafði gert, og sjá, það var harla gott. 

Og það varð kvöld og það varð morgunn, hinn sjötti dagur. 
1Himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði. 
2Á sjöunda degi lauk Guð verki sínu og hvíldist hinn sjöunda dag frá öllu 

því er hann hafði unnið. 
3Og Guð blessaði sjöunda daginn og helgaði hann því að þann dag 

hvíldist Guð frá öllu sköpunarverki sínu sem hann hafði unnið að. 

Hebreska hugtakið tob er notað til að sýna velþóknun Guðs á því sem hann 

hafði skapað, hugtakið hefur bergmálað í lok hvers dags sem Guð skapar. 

                                                 
43 Gunnlaugur A. Jónsson hefur í doktorsritgerð sinni; The Image of God. Genesis 1:26-28 
in a Century of Old Testament Research, 1988, fjallaði um rannsóknarsögu þessa texta. 
44 Victor P. Hamilton, The book of Genesis chapters 1-17 1990, s. 135 
45 Gerhard Von Rad, Genesis 1972, s. 59 
46 Walter Brueggeman. Genesis 1982, s. 32 
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Orðalagið í 1Mós 1.31 sýnir stíl prestlegu hefðarinnar mjög vel, stuttort og 

hógvært. Réttilega vísar það frekar til samhljóms ólíkra hlutverka innan 

sköpunarinnar frekar en fegurðarinnar. 

Uppbygging sköpunarsögunnar nær hámarki á sjöunda deginum,  þar 

sem menn hvílast frá vinnu. Upphaflegi hvíldardagurinn í Ísrael var ekki 

dagur helgihalds heldur dagur hvíldar. Á útlegðartímanum hafði það 

sérstaka þýðingu fyrir Ísraelsmenn að virða hvíldardaginn. Í því gátu þeir 

sýnt Guði trú sína, virðingu og hlýðni og afneitað öllum öðrum guðum, og 

trúarbrögðum. Bæði í sköpunarljóði Enûma Eliš og Atrahasis hvílast 

guðirnir eftir sköpun mannsins.47 

Það var yfirlýsing á trausti til Guðs að halda hvíldardaginn heilagan. 

Hvíldardagurinn segir okkur að Guð eyddi ekki sjöunda deginum í 

örmögnun heldur í friði og ró. Hann er nógu sjálfsöruggur til að hvílast sem 

er andstætt við guði Babýlóníu. Þessi Guð er ekki óþreyjufullur yfir sköpun 

sinni heldur er hann afslappaður og sáttur við hana.48 

 
 

2.4 Samhengi Tórunnar í fornri menningarhefð 

Til þess að skilja samfélagið sem Biblían er skrifuð í og samfélagið sem hún 

var skrifuð fyrir er mikilvægt að skoða alla þætti er varða hið forna samfélag 

Austurlanda nær eins og bókmenntir, sögu, félagsmál, trúarbrögð og 

stjórnmál. Í þessu samhengi er nauðsynlegt að kynna sér þjóðir og 

menningarheildir umhverfis hið forna Ísrael. Forsaga þessara þjóða, 

goðafræði þeirra, sagnir og heimsmynd eru þættir í því að móta mynd af 

þeirri liðnu tíð sem Biblían sýnir. 

Fræðimenn hafa náð að greina tungumál hins forna heims, flokka 

bókmenntir hans og skilgreina þær munnlegu og skriflegu heimildir sem 

textar Biblíunnar eru byggðir á. Heimur Biblíunnar er loks aðgengilegur og 

hafa menn rækilega rannsakað líf og starf Ísraelsmanna og nágrannaþjóða 

                                                 
47 Victor P. Hamilton, The book of Genesis chapters 1-17 1990, s. 143 
48 Walter Brueggeman. Genesis 1982, s. 35 
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þeirra. Við vitum til dæmis hvað Ísraelar og nágrannar þeirra ræktuðu,  hvað 

þeir borðuðu, hvernig þeir byggðu borgir sínar og við hverja þeir versluðu. 

  Fjölmargar borgir og þorp sem minnst er á í Biblíunni eru nú þekkt og 

staðfest að hafi verið til og í nokkrum tilfellum hafa fundist áletranir nafna 

fólks sem minnst er á í textum Biblíunnar. Það er þó ekki þar með sagt að 

fornleifafræðin hafi sannað frásagnir Biblíunnar. Heldur hefur hún hjálpað 

til við að endurbyggja söguna að baki Biblíunnar á grundvelli konungsríkja 

og einnig daglegs lífs.49  

 Fornleifafræði hefur alltaf leikið mikilvægt hlutverk í umræðunni um 

sagnfræðilegan áreiðanleika Biblíunnar. Við vitum að sögur Biblíunnar voru 

skrifaðar löngu eftir atburðina sem þær lýsa en margir fræðimenn telja þær 

skrifaðar á grunni nákvæmlega varðveittra minninga.50  

 

Ekki eru nema um rúm hundrað ár síðan sagnfræðingar komust að því að 

Súmerar hefðu verið til. Súmer hafði verið strokað út úr minningu og 

hugsun mannsins í meira en tvö þúsund ár. Fundurinn kom til mjög óvænt 

þegar fornleifafræðingar voru á slóðum Assýringa og Babýloníumanna við 

uppgröft í Norður-Mesapótamíu á stöðum eins og Nineveh, Khorsabad og 

Nimrud.51 Þar fundust leirtöflur í þúsundatali sem að rekja má aftur til u.þ.b. 

2400 fyrir Krist. Við nánari rannsókn kom í ljós að einhverjar af þeim 

töflum sem fundust í Nineveh voru að hluta til skrifaðar á öðru tungumáli en 

akkadísku. Árið 1869 var maður að nafni Jules Oppert fyrstur til að kalla 

þetta tungumál súmersku.52  

Skriflist Súmera var svo flókin að sérmenntun í ritlistinni var 

nauðsynleg og tók nokkur ár. Um 2500 f. Kr blómstruðu ritlistarskólar um 

alla Súmer. Flestir nemendur voru karlkyns og komu frá efnuðum 

                                                 
49 Israel Finkelstein og Neil Asher Silberman. The Bible Unearthed 2001, s. 4-5 
 
50 Fræðigrein sú er rannsakar minnistækni og hugsun.  Þjóðfræðingar hafa mikið rannsakað 
þetta og byggja þeir rannsóknir sínar á margvíslegum fræðigreinum t.d fornleifafræði, 
sagnfræði, bókmenntafræði svo eitthvað sé nefnt. Israel Finkelstein og Neil Asher 
Silberman. The Bible Unearthed 2001, s. 14-15 
51 William Foxwell Albright. The Bible and the Ancient Near East 1961, s. 249 
52 William Foxwell Albright. The Bible and the Ancient Near East 1961, s. 250 
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fjölskyldum. Súmerska skólakerfið var fyrirmynd í menntakerfi 

mesapótamískrar menningar þar sem m.a Akkadíumenn og Babýlóníumenn 

aðlöguðu sig að iðju þeirra og tækni. Ritarar voru mikilvægir innan 

samfélagsins og fengu stjórnunarstöður innan musterisins eða hallarinnar.  

Með tilkomu verslunar  og viðskipta varð þörf á að skrá 

viðskiptasamninga, vörutalningar og annað sem snýr að viðskiptum. Upphaf 

ritmenningar má því segja að hafi verið viðskiptalegs eðlis, en það er ekki 

allt og sumt sem Súmerar skráðu. Þegar súmerska fleygrúnaletrið 

(Cuneform)53 hafði náð ákveðinni fágun var kominn grundvöllur fyrir því að 

skrifa frásagnir fyrir almenning. Ritlistarskólarnir voru einnig miðstöðvar 

menningar og fræðimennsku. Þar voru skráðar goðsagnir, sálmar, lagabálkar 

og söguljóð svo eitthvað sé nefnt.54 

Á einhverjum tímapunkti fengu nágrannar Súmera fleygrúnirnar 

lánaðar í einhverjum skilningi til þess að skrá sína sögu eða vegna viðskipta 

t.d Babýlóníumenn, Assýríngar, Kanverjar og Persar.55 Aðlögun súmerska 

ritletursins að öðrum tungumálum krafðist þess að þessar þjóðir þurftu að 

tileinka sér rithefðir og mállýskur Súmera sem varð til þess að fræðimenn 

ferðuðust til Súmer til að kynnast hefðum þeirra og tungumáli. Þar af 

leiðandi breiddist súmersk menning út um nærliggjandi svæði. Uppgötvanir 

og framfarir Súmera í stjörnufræði, siðfræði, stærðfræði og lærdómskerfi 

almennt var akademískara á margan hátt en í nágrannaríkjunum á þessum 

tíma. Sú menningararfleið hafði einnig áhrif á Biblíuna.56 

Elstu goðsagnir sem við þekkjum voru skráðar af Súmerum. Ein 

þeirra elstu og merkilegust er Gilgamesh-kviða57 sem þykir nauðalík 

sögunni um Nóa og syndaflóðið (1Mós 6-9.17). Elstu ritaðu útgáfur 
                                                 
53 Fleygrúnir er talið eitt elsta þekkta skriftarformið sem Súmerar fundu upp í kringum 3000 
f. Kr. Táknin líta út eins og skarpir fleygar. Hvert tákn stendur venjulega fyrir eitt atkvæði. 
Menn notuðu rakar leirtöflur til að marka fleygrúnir í. Leturtáknin voru þrykkt í mjúkan 
leirinn með trépinnum sem voru síðan sólþurrkaðar. William Foxwell Albright. The Bible 
and the Ancient Near East 1961, s. 50 
54 Mckay, Hill, Buckler, Ebray, Beck. History of world societies 2007, s. 8 
55 James K. Hoffmeier. The Archaeology of the Bible 2008, s. 15 
56 William Foxwell Albright. The Bible and the Ancient Near East 1961, s. 258 
57 E.A Speiser, ANET 1969,  s.72-99 
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kviðunnar eru frá um 3000 f. Kr.58 Súmerska söguljóðið segir frá ráfandi 

Gilgamesh sem er sagður hafa verið konungur í Úrúk og félaga hans Enkidu 

og þegar fundum þeirra og gyðjunnar Ishtar bar saman á örlagaríkan hátt. 

Enkidu deyr og Gilgamesh hefur leit sína að eilífu lífi. Á meðan að leit hans 

stendur lærir Gilgamesh að líf eftir dauðann er svo ömurlegt að hann snýr 

aftur til Úrúk þar sem hann verður góður konungur og lifir sínu lífi 

hamingjusamlega til æviloka. Þar kemur einnig fram saga af liðnum 

atburðum af spilltri borg þar sem menn og guðir gengu saman hlið við hlið. 

Guðirnir komust að þeirri niðurstöðu að sköpunarverk þeirra væri miður vel 

heppnað og best væri að byrja á því alveg uppá nýtt. Einn guðinn varaði 

konunginn Útnapisþím og hann smíðaði þá örk og fyllti hana af dýrum og 

góðum mönnum. Það rigndi í sjö daga og sjö nætur en svo sleppti 

Útnapisþím dúfum út þegar hættir að rigna til að leita lands, eins og í 

sögunni af Nóa.59 

Söguljóðið af Gilgamesh er ekki bara frábært bókmenntaverk heldur 

sýnir það líka hvað Súmerar voru að hugsa varðandi spurningar um líf og 

dauða, mannkyn, guði og ódauðleika. Þrátt fyrir háan aldur söguljóðsins þá 

tekst það á við spurningar sem við spyrjum ennþá í dag. Sagnfræðingar geta 

notað epísk ljóð til að læra um margs konar sjónarmið samfélags hins forna 

tíma. Að því leyti geta sagnfræðingar notað söguljóð sem sagnfræðilegar 

heimildir.60  

Önnur hliðstæða er sagan um Atrahasis 61 hún segir frá því að í 

upphafi hafi guðirnir þurft að vinna svo mikið að þeir hafi skapað manninn 

til að taka við erfiðinu. Fyrsti maðurinn var búinn til úr leir með blóði frá 

einum guðanna. En mennirnir trufluðu guðina með hávaða sínum og látum. 

Guðinn Enlil ákvað að eyða mannkyninu með miklu flóði. Guðinn Ea varaði 

Atrahasis við áformum Enlils og sagði honum að byggja bát til þess að 

bjarga sjálfum sér frá flóðinu. Atrahasis gerði það og fór um borð ásamt 

                                                 
58 John H. Walton. Ancient Near Eastern Thought and the Old testament 2006, s. 51 
59 Helmer Ringgren. Religions of the Ancient Near East 1973, s. 71-75 
60 Mckay, Hill, Buckler, Ebray, Beck. History of World Societies 2007, s. 9 
61 E.A Speiser, ANET 1969,  s.104-106 
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fjölskyldu sinni og dýrum og innsiglaði dyrnar. Þá hófst flóðið sem var svo 

ægilegt að það eyddi öllu. 62  

Fleiri syndaflóðasagnir hafa fundist frá Miðausturlöndum til forna og 

virðast þær vera hluti af þjóðararfi þeirra. Þær eru allar eldri en 

Biblíufrásögnin af syndaflóðinu. Það er mjög áhugavert að skoða þessar 

hliðstæður og bera saman þessa texta. Margar sögurnar eru sláandi líkar en 

ekki er hægt að segja að einhver þeirra eigi sér algjöra samsvörun við texta 

Tórunnar.  

 

Hluti II: Þegar himnarnir ofan báru enn ekki nafn 
 

3. Enuma Elish og fornar sköpunarmýtur 

 
3.1 Fornminjar frjósama hálfmánans og túlkun texta 

Á seinni hluta nítjándu aldar varð mikil breyting í rannsóknarsögu 

gamlatestamentisfræða þegar fornleifafræðingar uppgötvuðu bókasafn 

assýrska konungsins Ashurbanipals (u.þ.b 668- 630 f. Kr) í Nineveh.63  

 Áhugi fræðimanna á Ashurbanipal beinist aðallega um 

bókmenntalegt gildi valdatíma hans þrátt fyrir að hann stæði fyrir miklu 

herveldi. Hann setti á fót og hélt við hinu mikla bókasafni í Nineveh þar sem 

hann lét gera endurgerðir af öllum babýlónískum bókmenntum og 

steintöflum sem voru fáanlegar á hans valdatíma. Það má segja að mest öll 

þekking okkar á babýlónískum bókmenntum sé að þakka bókasafninu hans í 

Nineveh. Áður en bókasafn Ashurbanipals uppgötvaðist var lítið vitað um 

nágrannaríki Ísraels til forna né um átrúnað í þeim. Í þessu bókasafni 

fundust meðal annars tilvísanir til nokkurra konunga sem nefndir eru í 

Biblíunni. Þessar tilvísanir gerðu fræðimönnum kleift að sjá sögu Biblíunnar 

í víðara samhengi og ráða tímatal konungsveldanna af nokkurri nákvæmni, 

                                                 
62 Helmer Ringgren. Religions of the Ancient Near East 1973, s. 74 
63 Nineveh var höfuðborg Assýríu til forna, í dag tilheyrir þetta landsvæði Írak 
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þar á meðal tímatal konungsveldanna í Júda, Ísrael, Assyríu, Babýlon og 

Egyptalandi. 64 

  Fornleifauppgötvanir, sérstaklega í Assýríu og Babýlon, sýndu fram 

á hliðstæðar hefðir og átrúnað ríkjanna, sem varð til þess að menn fóru að 

skoða Gamla testamentið með tilliti til samanburðarrannsókna.65 Á meðal 

þeirra fjölda taflna sem fundust í bókasafni Ashurbanipal í uppgreftrinum í 

Nineveh, voru sjö töflur sköpunarljóðsins Enûma Eliš.66 

 

 

3.2 Babel Bibel: Hvernig túlka beri babýlónsk áhrif 

Miklir umrótatímar urðu í fræðum Gamla testamentisins á síðari hluta 

nítjándu aldar þegar leirtöflur fundust með textum sem virtust keimlíkir 

textum Biblíunnar.  Áhugi fræðimanna á samanburðarrannsóknum Gamla 

testamentisinst við forna texta Austurlanda nær jókst til muna.  

Assyríufræðingurinn Friedrich Delitzsch (1850-1922) var upphafsmaður 

“Babel-Bibel” stríðsins svokallaða (1902). Delitzsch hélt því fram að 

Assýríufræðin myndu sanna að bókmenntir Gamla testamentisins háðar 

textum nágrannaríkja Ísraels til forna eða jafnvel stolnar frá þeim. 

Niðurstaða hans var sú að ekki væri hægt að líta framhjá því að Gamla 

testamentið væri ekki af guðlegum toga heldur mennskum, þar af leiðandi 

ætti kristin trú rætur sínar að rekja til heiðinnar goðafræði. Fyrirlestrar 

Delitzsch vöktu upp deilur meðal fræðimanna þar sem 

gamlatestamenntisfræðingar vildu meina að þrátt fyrir augljósan skyldleika 

textanna þá væri ekki hægt að líta fram hjá sérstöðu Gamla testamentisins. 

Fyrirlestar Delitzsch gátu af sér hreyfingu sem kallaðist 

„Panbabýlónisminn“ og varð síðar viðurkennt að með kenningu hans urðu 

vatnaskil í samanburðarrannsóknum innan Gamla testamentisins.67  

                                                 
64 Israel Finkelstein og Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed 2001, s. 18 
65 James B. Pritchard. ANET 1969, s. xix 
66 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 1 
67 John H. Walton, Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament 2006, s. 16-17 
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Aukin þekking á hefðum og bókmenntum Austurlanda nær til forna gaf 

tilefni til að setja ríkjandi kenningar undir smásjánna. Þegar fleiri fornar 

bókmenntir urðu aðgengilegar, lærðu fræðimenn meira um bókmenntalegar 

hefðir og gerð texta í hinum forna heimi. 68 

 

3.3 Enuma Elish 

e-nu-ma e-liš la na-bu-ú šá-ma-mu  
šap-liš am-ma-tum šu-ma la zak-rat  
 
When on high the heaven had not been named, 
Firm ground below had not been called by name. 
 
Enûma Eliš dregur titil sinn af akkadískum upphafsorðum ljóðsins 

samkvæmt venju í bókmenntum Austurlanda nær til forna.69 

Sköpunarljóðið fjallar um baráttu milli kosmos og kaos, sem var 

fyrir Mesapótamía til forna, örlagaríkur atburður sem þurfti að endurtaka 

árlega með helgihaldinu til að endurnýja árið. Það var flutt með hátíðleika á 

fjórða degi nýárshátíðarinnar í musterinu Esagila sem var musteri Mardúks í 

Babýlon frá sjöundu öld fyrir Krist eða jafnvel fyrr. Tilgangurinn var að 

lofsyngja ríkisguðinn Mardúk. Áherslan var meira á sigur Mardúks á Tíamat 

en minna á sköpunina eða sköpun mannsins. Það var Mardúk sem viðhélt 

skipulagi heimsins og því var hann æðstur guða.   

Bæði Jahvistinn (J) og Prestlegu ritararnir (P) sem og höfundur Job 

og margir höfundar sálmanna gætu hafa þekkt til þessarar babýlónsku 

heimsmyndunarfræði.70  

Söguljóðið, sem var allt mjög brotakennt, var fyrst gefið út árið 

187671 en skyldleiki sköpunarsögunnar Enûma Eliš og sköpunarsögunnar í 1 

Mós var augljós. Þess vegna höfðaði efnið samstundis til víðari markhóps 

fræðimanna. Síðan þá hefur sköpunarljóðið verið fjölfaldað og þýtt af 

mörgum Assýríufræðingum, sérstaklega þegar nýjar töflur eða hluti taflna 

                                                 
68 John H. Walton, Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament 2006, s. 30 
69 E.A Speiser, ANET 1969,  s. 60 
70 Walter Beyerlin. Near Eastern Texts Relating to the Old Testament 1978, s. 81 
71 George Smith gaf út bókina „The Chaldean Account of Genesis“ sem innihélt þýðingu og 
umræður um öll þau textabrot sem þá voru auðkennd. 
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hafa komið fram í dagsljósið.72  Fundist hafa fleiri brot þannig að hægt að 

setja ljóðið saman nánast í heild sinni í dag fyrir utan eina töflu, V. sem enn 

vantar stóran hluta í. 73 

Það er enn ekkert almennt samkomulag um aldursgreiningu verksins. 

Þær töflur og brot sem hafa fundið í Ashur hafa verið aldursgreindar og eru 

taldar vera frá því  u.þ.b 1000 fyrir Krist. En þær sem fundist hafa í Kish og 

Úrúk, og frá óvissum upprunastöðum er frá um það bil sjöttu öld fyrir Krist 

og síðar. Allar þessar töflur eru afrit af eldri töflum, sem vitnað er um í lok 

hverrar töflu, og því á töflunum frá Assýríu hafa ritararnir haldið eftir nafni 

Mardúks, í staðinn fyrir að setja nafn Ashur. Það bendir til þess að þeir hafi 

verið að afrita frá babýlónískri frumheimild.74  

Hins vegar hafa sumir fræðimenn sýnt fram á ástæðu til að ýta 

aldurgreiningunni enn aftar. Áletrunin Agum II, sem var níundi konungur 

Kassíta,75 virðist sýna að sköpunarljóðið Enûma Eliš var þegar til um 1500 

fyrir Krist. Í þessari áletrun segir m.a frá því að Agum endurreisir styttur af 

Mardúk og maka hans, Sarpanitu.76 

Það eru önnur rök sem fræðimenn benda á til þess sýna fram á eldri 

aldursgreiningu söguljóðsins. Tilgangur söguljóðsins er að staðfesta yfirráð 

Mardúks yfir öðrum babýlónskum guðum og styrkja stöðu Babýlons og 

upphefja hana yfir allar aðrar borgir í ríkinu. Við vitum að Babýlon reis upp 

til stjórmálalegra yfirráða undir stjórn hins mikla konungs Hammúrabí 

(1792-1750).77 Það var í valdatíð hans sem Mardúk varð gerður að ríkisguði. 

Flest bendir til þess að ljóðið hafi haldist nokkurn veginn óbreytt í gegnum 

aldirnar frá frum útgáfu þess. 78  

 

                                                 
72 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 2 
73 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 1 
74 Alexander Heidel, The Babylonian Genesis 1942, s. 13 
75 Kassítar stofnuðu konungsríkið Assýríu í kringum 1350 f. Kr.  Fyrsta höfuðborg Kassíta 
var Ashur og síðar Nineveh. 
76 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 13 
77 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis1942, s. 14 
78 Helmer Ringgren. Religions of the Ancient Near East 1973, s. 66 



 23

Útdráttur úr Enuma Elish 

Tafla 1: Fyrsta taflan opnar með heimsmyndunarfræðum og kynnir til 

sögunnar Tíamat. Apsú og Tíamat geta af sér frumstæð öfl og guði. Apsú 

snýst gegn afkvæmum sínum, og er myrtur af þeim. Tíamat verður reið yfir 

dauða Apsú og undirbýr hefndir. 

Tafla 2: Sagan stigmagnast á töflu tvö þegar Mardúk, einn af guðum annarar 

kynslóðar, er kosinn til að berjast við Tíamat gegn því samkomulagi að hann 

verði gerður mestur guða ef hann vinnur. 

Tafla 3: Guðirnir koma saman og úrskurða úrslit baráttunnar og dýrð 

Mardúks. 

Tafla 4: Samningaviðræður og undirbúningur nær hámarki á töflu fjögur 

þegar hvort þeirra velur sér sjö aðstoðarmenn til að hjálpa þeim. Mardúk 

vinnur baráttuna og sker í sundur líkama Tíamats. 

Tafla 5: Mardúk notar líkama Tíamats til að búa til himinn og jörð. Tunglið 

og stjörnurnar fá það hlutverk að stjórna árstíðum. 

Tafla 6: Næstráðandi á eftir Tíamat er Kingú (ástmaður hennar) sem er 

drepinn og úr blóði hans skapar Mardúk manninn. 

Tafla 7: Mardúk er gerður æðstur guða í Pantheoni Babýlons. Hann fær 

fimmtíu nöfn sem hvert og eitt er tákn fyrir mismunandi guðseðli.79 

 

 

                                                 
79 John H. Walton. Ancient Near Eastern thought and the Old testament 2006, s. 46-47 
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Hluti III: Sköpunar epík eða epísk sköpun 
 

4. Enuma Elish & Bereshit bara 

4.1 Um samanburð fornra texta 

Textatengsl eða intertextuality hjálpar okkur að svarar spurningum eins og: 

Hvernig eru textar skyldir? Textatengsl er hugtak sem nær yfir öll möguleg 

tengsl sem hægt er að finna á milla texta. Samband þeirra gæti verið byggt á 

grundvelli tilvitnana, beinnar eða óbeinnar tilvísunar, um algeng orð eða 

stafi sem eiga sér sögu innan tungumálsins, þar sem höfundur er ávallt háður 

menningarumhverfi sínu og samtíma. Samband milli tveggja texta er tvírætt. 

Á sama tíma felur það í sér bæði samþykki og höfnun, viðurkenningu og 

afneitun, skilning og misskilning, byggir upp og grefur undan.80 

Textatengsl (intertextuality)  er aðferðarfræði sem á vel við þegar við 

skoðum fornra samsettra texta eins og 1Mós. Textatengsl vitna um það 

hvernig síðari textar byggjast upp í kringum eldri texta.81 Þegar við 

rannsökum forna texta getum við ekki gert ráð fyrir að orðin þýði það sama 

fyrir áheyrendur hins forna tíma eins og þeir gera fyrir áheyrendur nútímans. 

Tungumál er í sjálfu sér menningarleg venja, sem er sífellt að breytast.82  

Þetta þekkjum við sjálf þegar við lesum t.d Íslendingasögurnar. 

    Rannsóknir á hliðstæðum textum, Ísraelsþjóðar til forna og 

nágrannaþjóða þeirra, hefur  hjálpað okkur bæði í Biblíurannsóknum og 

einnig til að fá innsýn í menningarheim Austurlanda nær til forna. Það ætti 

ekki að koma á óvart að bókmenntir Ísraelsþjóðar skuli endurspegla bæði 

menningu Ísraelsþjóðar og mörg sjónarmið stærri menningarkerfa umhverfis 

Ísrael.83  

  

                                                 
80 Peter D. Miscall, Reading between texts. Intertextuality and the Hebrew Bible 1992, s. 41  
81 Bill T. Arnold, Genesis 2009, s. 13-14 
82 John H. Walton. Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament 2006, s. 20 
83 Johh H. Walton. Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament 2006, s.22 
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Nýlegar framfarir í fornleifafræði hafa loksins leyft okkur að brúa 

bilið á milli biblíulegra textafræða og fornleifafunda.  Fornleifafræðingar og 

mannfræðingar um allan heim hafa vandlega rannsakað samhengi fornar 

ritmenningar og samfélagsins sem þær eru skapaðar í. Í næstum öllum 

tilfellum virðist ritmenning blómstra þar sem er ríkisátrúnaður eða 

konungsveldi er miðlægt. 84  

 

 
4.2 Rannsóknarsaga samanburðar Enuma Elish við 1Mós 1 

Rannsóknarsaga samanburðar á Enûma Eliš og 1Mós 1 hófst þegar 

babýlónska sköpunarljóðið var gefið út 1876. Þá varð sprenging í 

fræðunum, margir fræðimenn, sérstaklega Assýríufræðingar og 

trúarbragðafræðingar, töldu hebresku biblíuna eiga beinar rætur að rekja til 

babýlónskrar menningar og goðafræði. Upp frá þessu var 

hugmyndafræðilegur aðskilnaður á milli þeirra sem litu til samanburðar-

rannsókna til þess að styrkja trú sína og þeirra sem horfðu á 

samanburðarrannsóknir á vísindalegan eða veraldlegan hátt. Hinir 

síðarnefndu sögðu að þar sem Biblían kom síðar í bókmenntaheiminn hafði 

hún líklega aðlagað sig að eldra efni goðafræði Austurlanda nær til forna.85 

Ritskýringarrit voru gefin út sem gerðu grein fyrir mögulegum tengslum 

1Mós 1 við Enûma Eliš. Þar var 1Mós 1 meðal annars skilgreind sem 

samsetning goðsagnar og þjóðsögu. 86  

Þegar fleiri skjalasöfn fundust eitt af öðru frá 1920-1970, var hverju 

þeirra fagnað þar sem fræðimenn fullyrtu að það myndi hafa mikil áhrif á 

Biblíuna. Í flestum tilfellum var þessum fullyrðingum hafnað.87 Það tók 

nokkrar kynslóðir að betrumbæta aðferðafræðina sem leggur grunn að  

                                                 
84 Israel Finkelstein og Neil Asher Silberman. The Bible Unearthed 2001, s. 22 
85 Johh H. Walton. Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament 2006, s.17 
86 Bill T Arnold. Genesis 2009, s. 1-2 
87 Johh H. Walton. Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament 2006, s.17-18 
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samanburðarrannsóknum, eins og að sýna fram á hættuna við að hunsa 

annað hvort hliðstæður  eða musmun fornra texta.88 

Í kringum 1970,  fóru að ryðja sér til rúms aðrar nálganir en 

heimildarkenningin sem hafði verið ríkjandi í fræðunum, þessar nýju 

nálganir hafa haft mikil áhrif á hvernig við lesum textann í dag.89 Þar mætti 

nefna nýjar áherslur í bókmenntafræðilegri nálgun, femínískar nálganir, 

félagsfræðilegar og fornleifafræðilegar nálganir. 90  

 

4.3 Samanburður 

Eiginlegur samanburður á sköpunarsögu 1Mós 1 (Genesis) og Enûma Eliš 

ef við lesum textabrotin hlið við hlið. 91 

 

Enuma Elish 1Mós 1 - Genesis 
Guðlegur andi og efniviður í 
heiminn 
eru til staðar samtímis 

Guð skapar efnivið í heiminn og er 
sjálfur óháður honum. 

Frum-Kaos: Tíamat hulinn í myrkri Jörðin er auðn og myrkur yfir 
djúpinu (tehom) 

Ljós kemur frá guðunum Ljós skapað 
Sköpun festingarinnar Sköpun festingarinnar 
Sköpun þurrlendisins Sköpun þurrlendisins 
Sköpun himinljósanna Sköpun himinljósanna 
Sköpun mannsins Sköpun mannsins 
Guðirnir hvílast og musteri er reist 
handa Mardúk 

Guð hvílist og helgar sjöunda 
daginn 

92 

Hér á undan hefur verið farið yfir texta 1Mós 1 og gefinn útdráttur úr 

Enûma Eliš. Næst verða textarnir skoðaðir hlið við hlið og sameiginlegu 

þættir þeirra dregnir fram, einnig það sem er ólíkt með þeim.  

                                                 
88 Johh H. Walton. Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament 2006, s.19 
89 Bill T Arnold. Genesis 2009, s. 13 
90 Bill T Arnold. Genesis 2009, s. 22-24 
91 Þeir textar sem eru til samanburðar úr Enûma Eliš úr bókinni Near Eastern Religious 
Texts Relating to the Old Testament. Ritstj. Walter Beyerlin. S. 82-84, í viðauka. 
92 Gunnlaugur A. Jónsson, Kirkjuritið, Hvíldardagur í stað musteris 1993, s. 6 



 27

Þótt að söguþráður Enûma Eliš og sköpunarsögu 1Mós 1 sé mjög ólíkur er 

hægt að sjá að sjá grundvallar tengingu á milli þessara tveggja frásagna. 

Strax verður ljóst að 1Mós 1 hefst á svipaðan hátt og Enûma Eliš.  Í báðum 

sögunum Enûma Eliš og 1Mós 1 er upprunalegi heimurinn tómur og án 

forms.  Kaosið eða vatnskennda hyldýpið var til fyrir sköpunina í báðum 

frásögum. Munurinn á kaosaflinu í sögunum tveimur er að í Enûma Eliš er 

kaosið lifandi afl, en í 1Mós er það líflaus massi.93   

Orðin tehom (tehôm) „djúpið“ og Tíamat hafa menn velt fyrir sér 

hvort séu skyld málvísindalega. Flest bendir til þess að svo sé ekki. Heidel 

bendir á að orðin eru ekki af sama kyni og því verði að teljast ólíklegt að um 

skyldleika sé að ræða.94 

Ljós er skapað á undan himnafestingunni í báðum frásögunum.  Í 

Enûma Eliš er talað um hlutverk dags og nætur sem virðist vera til áður en 

Apsú gerir uppreisn gegn hinum guðunum, börnum sínum. Í 1Mós kemur 

einnig fram að dagur og nótt urðu til á undan himintunglunum en þar kemur 

sterklega fram að það er Guð sem skapar ljósið. 95  

Í bæði Enûma Eliš og 1Mós finnst hliðstæða í sköpun himinhvolfsins. Báðar 

frásagnir segja frá því að himinhvelfingin var sköpuð með aðgreiningu 

frumvatnanna. Mardúk sigraði vötnin (Tíamat) og bjó til himinn og jörð úr 

líki hennar. Í 1Mós skapar Guð himinhvelfinguna úr miðju vatnanna til að 

aðgreina vötnin að ofan og neðan við himinhvelfinguna. Frásögn Biblíunnar 

virðist benda til þess að vatn jarðarinnar og það sem er ofan 

himihvelfingarinnar hafi eitt sinn blandað saman, eins og vötn Apsu, 

Mummu og Tíamat í Enûma Eliš frásögunni. Um efni himinhvelfingarinnar 

er ekki tekið fram í Biblíufrásögninni. 96 

Sköpun himintunglanna í Enûma Eliš er samofin babýlónskri goðafræði þar 

sem himintunglinn voru guðleg. Aftur á móti í frásögn 1Mós er áberandi að 

himintunglin fá ekki nafn. Líklegt er að það sé til þess að aðgreina 

                                                 
93 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942 s. 96 
94 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 100 
95 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 101-102 
96 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 114-115 
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algjörlega sköpun Guðs frá goðafræði nágrannaríkjanna. 97 Í Enûma Eliš 

ráðgast guðirnir við áður en maðurinn er skapaður en í 1Mós kemur fram að 

Guð vill skapa manninn í sinni mynd, en athygli vekur að hann talar í 

fleirtölu. Mardúk,  sem er guð af sjöttu kynslóð, skapar manninn sem þræl 

svo að hann og aðrir guðir geti hvílst. Guð skapar mannin á sjötta degi og 

svo hvílist hann sjálfur. Í báðum sögum fylgir guðleg hvíld á sjöunda degi 

eftir sköpun mannsins. 98 Esagila, musteri Mardúks, er byggt eftir sköpun 

mannsins á sjöunda degi þar sem guðirnir lýsa yfir fimmtíu nöfnum 

Mardúks. Söguljóðið nær hámarki hérna, og er með öllu ólíkt 

sköpunarfrásögn 1Mós þar sem hápunkturinn virðist vera þegar maðurinn er 

skapaður, og hvíldin sem skaparinn nýtur.99 Þannig að dýpsta merking 

sköpunarsögunnar er lofgjörð til skaparans. Hvíldardagurinn varð nýtt 

sameiningartákn fyrir hina herleiddu í Babýlon, þegar þeir stóðu frammi 

fyrir því að musteri þeirra var eyðilagt. Hvíldardagurinn fékk því aukna 

þýðingu fyrir Ísraelsmenn.100 

                                                 
97 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 116-117 
98 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 120-121 
99 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 127 
100 Gunnlaugur A. Jónsson. Kirkjuritið, „Hvíldardagur í stað musteris“ 1993 s. 6-9 
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Hér má sjá vafalausar hliðstæður Genesis og Enûma Eliš 

1. Báðar frásagnir vísa til vatnskennds kaos (óreiðu), sem var 

aðskilið í himinn og jörð.  

2. Í báðum frásögum höfum við uppruna orða sem jafngildir 

merkingu nafngift þessa óreiðu. 

3. Báðar vísa í tilvist ljóssins áður en himintunglin eru sköpuð 

Báðar frásagnir hafa svipaða röðun á atburðarrás 

sköpunarinnar.101
 

Það sem er frábrugðið í frásögunum: 

1. Enûma Eliš er mjög fjölgyðistrúarlegt á meðan Genesis frásagan er 

eingöngu eingyðistrúarleg. 

2. Enûma Eliš frásagan talar um kaosið sem lifandi afl en í Genesis er 

kaosið líflaus massi. 

3. Þá greinir fræðimenn á um hvor 1Mós 1.1 greini frá sköpun úr engu 

(Creatio ex nihilo). 

Þrátt fyrir augljósar hliðstæður á milli 1Mós og Enûma Eliš er einnig 

þýðingarmikill mismunur. Eftirtektarverðast er fjarvera hins guðlega 

bardaga þar sem guðirnir berjast við Tíamat sem tryggir stöðu Mardúks sem 

konung heimsins. Jahve er lýst sem konungi á öðrum stöðum innan Gamla 

testamentisins þar sem bardagastefið kemur við sögu til dæmis í Slm 74.12-

17, Slm 89.9-12 og Jes 27.1.102 

Speiser vill meina að höfundar Biblíunnar höfðu nægilegar ástæður til 

þess að vera kunnugir mesapótamískum átrúnaðar- og menningarvenjum. 

Ljóst þykir, eins og taflan hér að ofan sýnir, að Ísraelsmenn voru undir 

áhrifum nágrannaþjóða sinna og fengu ýmislegt að láni þaðan.  

Sköpunarfrásögur Gamla testamentisins eru tvær og eru þær algjörlega 

aðskildar, sú sem er til skoðunar í þessari ritgerð er talin vera P-heimild, en 

                                                 
101 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 82 
102 Alexander Heidel. The Babylonian Genesis 1942, s. 102-104 
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hin J-heimild. Hvorugar heimildirnar gætu hafa verið lánaðar beint frá hvor 

annarri, þar sem frásögurnar eru ólíkar að innihaldi. En innihald þeirra 

beggja benda til þess að þær eigi uppruna sinn í fornum hefðum. Það er ljóst 

að Babýlóníumenn tóku ekki þessa hugmyndafræði frá Ísraelum þar sem 

fleygrúnatöflurnar með Enûma Eliš eru eldri texti.103 Speiser telur engan 

grunn fyrir því að það sé til önnur „milli“ heimild þaðan sem Ísraelsmenn og 

Baýlóníumenn hafi efnivið sinn frá. Það virðist því vera að opnunarlínan í 

(P) sköpunarsögunni eigi rætur sínar að rekja til babýlónskra frumheimilda. 

Speiser þykir lítilvæglegt hvort að útsetningunni var náð beint eða í gegnum  

millitexta. Við getum allavega ekki reitt okkur á (J) sköpunarfrásöguna sem 

brú á milli textanna.  Það er erfitt að segja til um hvenær (P) frásagan var 

skrifuð, því þótt margt í (P) sýni fram á eldri efni, þá er líka yngra efni frá 

sömu heimild.  Að mati Speiser skipir aldursgreining ekki eins miklu máli 

og mikilvægi þess að skoða sköpunarsöguna með tilliti til eldri textans og 

hvað hún hefur fengið að láni. Einnig að hafa í huga umhverfi þess sem 

Biblíulegar hefðir sameinast eldri frásögu.  Speiser álítur að í þessu tilfelli 

megi rekja uppruna sköpunarsögunar til babýlónskra vísinda. Framlag 

Mesapótamíu til vísinda var mjög þróað, virt og áhrifamikið. Í fornöld var 

hins vegar vísindum oft blandað saman við trú, , og þessi tvö fyrirbæri voru 

ekki sundurskilin þegar kom að heimsmyndarfræðum og uppruna mannsins. 

Speiser þykir því ekki fjarstæðukennt að gera ráð fyrir hliðstæðum 

hugmyndum um tengsl sköpunar og trúar. Sköpunarhugmyndafræðin sem 

kemur fram í Enûma Eliš og 1Mós eiga sér hliðstæður í Austurlöndum nær 

til forna. Það er hægt að fara útí smáatriði í samanburðarrannsóknum á 

þessum tveimur textum en þá má heldur ekki gleyma að skoða það sem er 

ólíkt með textunum sem er einnig áberandi. Sterkasti munurinn liggur í 

eingyðis hugmyndafræði 1Mós textans andspænis fjölgyðis hugmyndafræði 

í Babýlónsku útgáfunni. Þrátt fyrir augljósan skyldleika, er einnig margt 

ólíkt með textunum.104 

                                                 
103 E.A Speiser. Genesis 1983, s. 9 
104 E.A Speiser. Genesis 1983, s. 9-12 
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Í greininni Isaiah: New Heaven, New Earth, New Book svarar Mascall 

röksemdum Speisers með tilliti til textatengsla. Mascall segir Speider 

öruggann um að höfundar Biblíunnar hafi verið undir áhrifum Mesapótamíu 

að fyrirmynd, eins og sést augljóslega í  uppröðun fyrsta kafla Biblíunnar, 

einnig að einhverju leyti í efnisatriðum.  Niðurstaða Speisers er aðallega sú 

að það hafi verið náið samband á milli texta 1Mós og hefðbundinnar 

Mesapótamískar trúarbragða, en ekki á milli texta Ísraelsmanna og 

Babýlóníumanna.105 

Þar sem að Babýlóníumenn komu á undan, er hægt að sanna að þeir 

tóku ekki yfir hugmyndafræði Ísraelsmanna. Upphafslína 1Mós 1 er að 

finna í babýlónskri frummynd. Það virðist lítilvægt hvort að útsetningin kom 

beint frá þeirri frummynd eða hvort að það sé eitthvað millistig. Aftur 

gagnrýnir Mascall, Speiser fyrir að minnast ekkert á möguleg textatengsl.  

Uppruni textans frá Mesapótamíu þýðir í þessu tilfelli að þegar 

kemur að sköpunarfrásögunni, virðast Biblíu hefðir vera undir kenningum 

og vísinda Babýlón til forna, komin. Því hafi verið eðlilegt að fá textann að 

láni.  

Að lokum bendir Speiser á að trúarbrögðin eru ólík, því sé ekki 

óeðlilegt að sköpunarfrásagnirnar séu mismunandi.  Frásagan í Biblíunni 

bæði viðurkennir hugmyndafræði og uppruna babýlónsku sköpunarsögunnar 

á sama tíma og hún tekur stöðu gegn henni, með sinni breyttu mynd. 

 Marscall bætir við að mismunurinn felst í því að Ísraelsmenn fengu 

textann að láni og hagræddu textanum og uppbyggingunni að sinni 

hugmyndafræði!106 Mascall veltir fyrir sér ef það er staðreynd að 

Ísraelsmenn hafi fengið lánuð orð, uppbyggingu, tilvísanir og fleira frá 

Babýlon, hvaða fleiri bókmenntir fengu þeir lánaðar? Hvenær? Af hverju? 

Hvernig hefur hebreska Biblían breytt þessum lánuðu heimildum og í hvaða 

tilgangi? 

                                                 
105 Peter D. Miscall., Reading between texts. Intertextuality and the Hebrew Bible 1992, s. 
42  
106 Peter D. Miscall, Reading between texts. Intertextuality and the Hebrew Bible 1992, s. 
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Svarið þykir Mascall einfalt og áreiðanlegt. Heimildirnar sem 

höfundur hafði til umráða, hvort sem þær voru munnlegar eða ritaðar, voru 

einfaldlega til staðar honum til notkunar, ef hann vildi það.107 Því fær 

einhver texti lánað úr öðrum texta? Fær textinn aukna merkingu eða stöðu 

með því að fá lánað frá öðrum? 

Að viðurkenna að texti er skyldur öðrum texta er bæði staðfesting og 

afneitun á yngri textanum. Hann er viðurkenndur sem viðmið á öðrum texta 

og sem heimild, en honum er líka hafnað, því hann verður annars flokks í 

samanburði við eldri texta. Til dæmis viðurkennir ritskýrandi textavald 

hans, með því að sýna fram á að hann sé verðugur ritskýringar. Á sama tíma 

dregur hann úr valdi hans með því að sýna fram á að textinn útskýri sig ekki 

sjálfur.  

Frá sjónarhóli textatengsla er textaheimild og staða hennar alltaf 

miðpunkturinn, því textar eru sjálfstæðir og nota hvorn annan. Upprunalega 

textaheimildin hefur ekki fyrra vald sitt og stöðu sem miðpunkt né vettvang 

til að beita því valdi. En við megum ekki gleyma því í umræðunni að enginn 

texti er eyland.108 

 
4.4 Hin prestlega arfleifð og hugmyndir um epík 

Hver einstaklingur á sína persónulegu sögu. Hún er það sem skilgreinir hver 

maður er og gerir mann einstakan. Í stærri skilningi á þetta líka við um 

samfélög mannsins, sérstaklega þau samfélög sem fólk er bundið saman á 

sameiginlegri reynslu.  Endurminningar atburða móta með þeim einingu og 

þjóðar sjálfsvitund. 

 Eitt helsta einkenni gyðinga eru hefðir þeirra. Gyðingdómur er trú fólksins 

sem á einstakar minningar og langa hefð af áhrifamiklum atburðum sem 

Biblía þeirra lýsir. 

Fyrsta Mósebók veltir upp mörgum dýpstu spurningum mannlífsins. Hver 

erum við? Hver er tilgangur okkar hér?  Hver er Guð og hvernig tengist 
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108 Peter D. Miscall, Reading between texts. Intertextuality and the Hebrew Bible 1992, s. 
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hann alheiminum? Margir menningarheimar hafa velt upp sömu 

heimspekilegu vangaveltunum um eðli Guðs, mannkyns og uppruna 

alheimsins.109 

 

Babýlóníska söguljóðið um Gilgamesh var samansett úr fjölda hetjusagna, 

af súmerskum uppruna, og þeim breytt í siðferðislegar og heimspekilegar 

sjálfskoðanir um hlutverk og tilgang mannlegrar tilvistar. Líklegt er að 

ljóðið hafi verið búið til snemma á tímabili babýlónska heimsveldisins og 

náð hámarki áhrifamátts síns í stjórnartíð Hammúrabís. 

Mannsandinn og siðferðileg gildi voru hátt upp hafin meðal babýlónskra 

stjórnvalda, eins og sést í greipum lagabálka Hammúrabís. 

Mögulegt er að það sem varð epísk frásaga babýlónsku þjóðarinnar, hafi 

verið skapað í listrænni tjáningu sameiginlegra gilda og siðferðisboðskap 

sem endurspeglaði sjálfsmynd fortíma babýlónska heimsveldisins. 110 

 

Prestritin voru einnig skrifuð á tímum herleiðingarinnar. Prestar söfnuðu 

saman þeim ritum og heimildum sem til voru. Þeir notuðu gömlu epísku 

hefðina (J og E) til að auðga og fylla upp í sögu Ísraels sem byrjar í 1 

Mós.111 Ólíkir textar frá ólíkum tímabilum voru settir saman í þeim tilgangi 

að leggja drög að endurbyggingu undirstöðu samfélagsins sem var í 

útlegð.112 Fall Norðurríkisins 720 fyrir Krist, eyðing Jerúsalems 587 fyrir 

Krist, og útlegðin í Babýlon, voru allt atburðir sem urðu til þess að brjóta 

niður sjálfsmynd Ísraelsþjóðar. P- ritin eru skrifuð í guðfræðilegum tilgangi 

til að draga saman söguna frá tíma sköpunarinnar þar til Ísraelsþjóð var 

valin til þjónustu trúarinnar.113  

Ísraelsþjóð fékk lánuð lög frá nágrannaþjóðum sínum og breyttu þeim í 

samræmi við eigin þarfir og trúarlegar nálganir. Hliðstæður í uppbyggingu 

                                                 
109 Bill T Anderson, Genesis 2009, s. 1 
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lagabálks Hammúrabís og laga Ísraelsmanna benda til þess að Ísraelar hafi 

fengið lánað úr sjóði lagahefða sem voru þekktar í ríkjum frjósama 

hálfmánans. Einkennandi fyrir lög Ísraelsmanna er mannúð og áhersla á 

siðferði og samband við guð. 114 

Saga þeirra er kannski ekkert óvenjulegri en sögur annarra lítilla þjóða sem 

lent hafa í hringiðu pólitískra hörmunga. Að vissu leiti er saga Ísraels 

minniháttar í annars stærra samhengi sögu Austurlanda nær til forna, 

menning hennar lendir í skugga mikilfenglegra menningarheima 

nágrannaríkjanna.   

Inntak Gamla testamentisins er trúarleg saga á upplifunum 

Ísraelsmanna sem varpar ljósi á merkingu og tilgang mannlegs lífs. Frá 

sjónarmiði Ísraels er þessi saga ekki bara venjuleg saga af átökum, 

fólksflutningum, menningarlegum framförum eða hnignunum, heldur 

vitnisburður Ísraelsmanna á kynnum þeirra við Guð.   

Á sama hátt og söguljóðið um Gilgamesh varð epísk frásögn babýlónsku 

þjóðarinnar, má segja að Tóran hafi verið tilraun til uppbyggingar stoltrar og 

trúfastrar þjóðar með brotna sjálfsmynd. Þannig mætti leiða til lykta þá 

skoðun að sköpunarsaga Fyrstu Mósebókar sé inngangur að epík 

ísraelsþjóðar, þjóðar í leit að nýrri sjálfsmynd. 

 

4. Lokaorð 

Á tæpri einni og hálfri öld hafa ýmis rit og textar fundist sem veita 

okkur frekari skilning á textum Biblíunnar.  Allir textar eru mótaðir af 

umhverfi sínu, þess vegna er mikilvægt í túlkun fornra rita að skoða öll 

þau atriði sem tengjast tímabilinu sem þau eru rituð í.  Hinn almenni 

lesandi á það nefnilega til að lesa texta án þess að hafa þessa þætti í huga 

og metur efnið á sínum forsendum.  
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Á undanförnum árum hafa verið settar fram nýjar aðferðir í textatúlkun, 

þar sem textaskýrandi velur sér þá aðferðafræði sem hentar best til að koma 

túlkun sinni á framfæri, á sem skilmerkilegastan og afmarkaðan hátt.  

Í upphafi lagði ég upp með þá spurningu, hvort textarnir tveir eigi sér 

hliðstæðu og skyldleika. Þegar babýlónska sköpunarljóðið Enuma Elish 

fannst, vakti það strax athygli fræðimanna þar sem hliðstæður textans virtust 

augljósar. Við nánari skoðun verður þó að teljast ólíklegt að um bein tengsl 

séu að ræða. Það verður ekki litið framhjá því að Ísraelsþjóð var undir 

áhrifum og mótaðir af menningarlegu umhverfi og arfleifð Babýlón. 

Hliðstæðurnar og skyldleikinn er augljós þegar við berum sögurnar saman, 

að uppbyggingu og efni. Þótt að sköpunarsögurnar tvær séu keimlíkar, þá er 

grundvallarmunur á hugmyndafræði textanna.  

Enuma Elish er fjölgyðistrúarbragðatexti, þar sem guðirnir berjast um 

yfirráð heimins og áherslan er lögð á vald Mardúks sem hinn æðsta guðs, 

frásagan nær hámarki þegar musterið hans er byggt á sjöunda deginum. 

  Sköpunarfrásaga 1Mós 1 er augljóslega eingygyðistrúarbragðatexti, þar 

sem höfundur hefur tekið úr honum goðsagnakennda eiginleika. Þar er Guð 

einn að verki og almáttugt vald hans yfir sköpunninni.   

Ef til vill stendur mörgum ógn að því að trúarlegir textar, eins og 

sköpunarfrásaga Fyrstu Mósebókar, missi gildi sitt ef við viðurkennum hann 

ekki sem frumheimild. Líklega hefur babýlónski sköpunartextinn verið 

þekktur á meðal manna sem vísindaleg staðreynd. Með samanburði þessa 

tveggja texta sem hér hafa verið kannaðir, má leiða til lykta að höfundur 

sköpunarfrásögu Biblíunnar hefur nýtt sér eldra efni sem hann hafði til 

umráða til þess tengja söguna um uppruna sköpunarinnar að hugmyndafræði 

trúar Ísraelsmanna. 

Það bendir allt til þess að þungamiðja texta sköpunarsögu 1 Mós 1 er 

þessi nýja áhersla á hvíldardaginn sem sameiningartákn fyrir ísraelsþjóð í 

útlegð, þar sem hvíldardagurinn kom í staðinn fyrir musterið.115 Áherslan er 

á lofgjörð til Guðs sem helgast skal á hvíldardeginum og því ekki 

                                                 
115 Gunnlaugur A. Jónsson. Kirkjuritið, „Hvíldardagur í stað musteris“ 1993 s. 9 
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staðbundinn við musterið heldur hjá fólkinu sjálfu og varð til þess að 

gyðinglegur átrúnaður breyttist eftir herleiðingu.   
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Viðauki I: Enuma Elish í enskri þýðingu 

 
Eftirfarandi er hluti af sköpunarljóði Enuma Elish, sá hluti sem notaður hefur verið til 
samanburðar við sköpunarsögu Fyrstu Mósebókar. 
 

Tafla 1 (línur 1-10) – Upphafið 

 
When on high the heaven had not (yet) been named, 

and below the firm ground had not (yet) been given a name, 

when primaeval Apsu, their begetter, 

(and) Mummu – Tiamat who gave them all birth, 

(still) mingled their waters, 

the reed had not yet sprung forth nor had the marsh appeared, 

none of the gods had been brought into being, 

they were (still) unnamed and their fortunes were not determined, 

then the gods were created in their midst. 

(When) Lahmu (and) Lahamu (first) appeared and were called by name... 

 
Tafla 4 (línur 129-140)  – Drápið á hinum sigraða Tiamat og sköpun himinsins 

 
The lord trod on the legs of Tiamat, 

with his unsparing mace he crushed her skull, 

(and) when he had severed the arteries of ther blood, 

the north wind bore it to unknown fields. 

When his fathers saw this, they were joyful and rejoiced, 

they brought him gifts of homage. 

Then the lord rested and contemplated her corpse, 

intent on dividing the form and doing skilful works, 

he split it like a dried fish, 

set up one half and made it the firmament, 

drew a skin over it, posted guards 

and instructed them not to let its water escape... 
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Tafla 5 (línur 1-18) – Sköpun himintunglanna 

 
He created the heavenly residence for the great gods, 

the stars, their (astral) manifestations, the likeness, he fixed in it, 

he determined the year and gave (it) its zones, 

he assigned three stars to each of the twelve months. 

When he had set up the marks for the year 

ee determined the station of the pole star, in order to establish their 

spheres 

and so that there should be no deviation and no falling short. 

With it (the pole) he set stations for Ea and Enlil, 

he opened doors on both sides (of heaven), 

(and) strenghtened the doors on the left and the right. 

In her (Tiamat´s) body he established the height of heaven, 

he caused the moon god to shine and entrusted the night to him, 

he chose him as the emblem of night, to signify the days (of the month), 

and marked off every month without ceasing by means of his crown 

When the new moon appeares over the land, 

you shall shine in the form of growing horns to signify six days, 

and then on the seventh day as the half of a crown; 

so shall the fifteen-day periods be like one another – two halves for 

each month. 

 
Tafla 5 (línur 49-51) – Ákvörðun veðurs 

 
He joined the clouds together and made them overflow with water. 

To unleash the wind, to make the rain, to bring cold, 

to draw the clouds (and) to put their vapour in layers, 

all this he planned himself and took it in hand. 

 

Tafla 6 (línur 31-40) – Sköpun mannsins sem þjónar guðanna 

 
They bound him (Kingu), brought him before Ea, 

imposed punishment on him (and) severed his arteries. 

From his blood he formed mankind. 
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He imposed on him service for the gods and (thus) freed them. 

After Ea, the wise, had created men (thus) 

and imposed on them the service of the gods 

the work went beyond all understanding. 

According to Marduk´s skilful plan, Nudimmud accomplished it –  

Marduk, the king of the gods, divided 

all the Anunnaki into those above and those in depths... 

 

Tafla 7(línur 151-155) – Endalok hins guðlega 

 
Abiding is his command and unchangeable his word, 

what his mouth spoke no god will change. 

If he looks (in anger), he does not turn his neck, 

when he is provoked, no god can withstand his anger. 

His heart is unfathomable and his purpose is broad.116 

 
 

 

 
 

                                                 
116 Walter Beyerlin, Near Eastern Religious Texts Relating To The Old Testament, 1978 s. 82-84 


