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1. Inngangur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef allt þetta fólk fær í gullsölum himnanna gist, 

sem gerir sér mat úr að nugga sér utan í Krist, 

þá hlýtur sú spurning að vakna hvort mikils sé misst 

ef maður að síðustu lendir í annarri vist. 

Jón Helgason (1899 – 1986) 
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1.1 Vandamálið 

Ein umdeildasta og dularfyllsta persóna kristindómsins er Satan. Tilvist hans ein og sér 

veldur bæði verufræðilegum og tilvistarlegum vandamálum. Kenningar um Satan og 

helvíti eru svo mikið á skjön við það hvernig vindar blása í pólitískri rétthugsun okkar 

tíma að segja má að þær séu það sem margt fólk með trúarþörf finnur kristindómnum 

einna helst til foráttu.  

Þversögnin, sem í þessum kenningum felst, blasir enda við hverjum sem kærir sig um 

að sjá hana. Hver skapaði Satan? Hafi Satan það hlutverk að spilla og afvegaleiða, 

hvernig getur þá algóður Guð hafa skapað slíka veru? Hver skapaði Helvíti? Ef öllum er 

ætlað að frelsast, ef við erum öll undir náð, ef himnaríki bíður allra manna, hvaða 

tilgangi þjónar þá helvíti? Er það ekki mannlaust? Eða erum við kannski innst inni ekki 

reiðubúin til að kvitta undir að helvíti hljóti að vera mannlaust? Trúum við í hjarta okkar 

á fyrirgefningu syndanna? Allra synda? Eða finnst okkur hugsanlega, þegar okkur 

verður hugsað til níðingsverka sögunnar, eitthvað réttlæti í því að helvíti sé til, að sök 

bíti sekan þótt síðar verði? Fullnægja hugmyndir okkar um helvíti einhverri mannlegri 

þörf fyrir réttlæti, fyrst það er ekki að finna í jarðlífinu þá hljóti það að bíða hinu 

megin? 

Við þetta má bæta að tilvist yfirnáttúrulegs óvinar Guðs virðist stinga í stúf við það 

grundvallaratriði eingyðistrúar að aðeins einn guð sé til og gefa einhverju undir fótinn 

sem kalla mætti „mónólatríska tvígyðistrú“. Þá er átt við að tilvist annarra guða er ekki 

hafnað, en aftur á móti beinist öll hollusta og tilbeiðsla að einum ákveðnum guði, ekki 

ólíkt því og þegar haldið er með öðru liðinu í fótboltaleik. 

Þegar atriðisorðaskrár kennslubóka og fræðslurita í guðfræði eru skoðaðar kemur í 

ljós að oft eru Satan og helvíti þar hvergi að finna.
1
 Eins er fátítt að finna þar ýmis 

samheiti helvítis í ritningunni, s.s. Gehenna, Sheol og Hades. Þó kemur Sheol rúmlega 

                                                
1 Meðal rita um guðfræði almenns eðlis, sem notaðar eru eða hafa verið notaðar við kennslu í ýmsum 

greinum guðfræði við H.Í. og hafa hvorki Satan né helvíti í atriðisorðaskrá, má nefna: Anderson, Bernard 

W., 1988: The Living World of the Old Testament. (Fourth edition.) Essex, Longman Group; Fortress 

Introduction to Contemporary Theologies. 1998. (Ritstj. Ed L. Miller og Stanley J. Grenz.) Minneapolis 

MN, Fortress; Gerhardsson, Birger, 1989: En Bok om Nya Testamentet. (Annað upplag.) Kristianstad, 

Liber; Gyldendals Religions Historie. 1994. (Ritstj. Tim Jensen, Mikael Rothstein og Jøgen Podemann 

Sørensen.) Kaupmannahöfn, Gyldendal; McGrath, Alister E., 1998: Historical Theology – An 

Introduction to the History of Christian Thought. Oxford, Blackwell; Reconstructing Christian Theology. 

1994. (Ritstj. Rebecca S. Chopp og Mark Lewis Taylor.) Minneapolis MN, Fortress. 
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60 sinnum fyrir í Gamla testamentinu og er einatt þýtt sem Hades í Septúagintu, grískri 

þýðingu þess. Gehenna kemur tólf sinnum fyrir í Nýja testamentinu. 

Hvort sem okkur líkar betur eða verr þá eru Satan og helvíti hluti af heilagri ritningu. 

Það er ekki einfaldlega hægt að ritskoða þessi hugtök burt og láta eins og þau séu ekki 

þarna, þótt það geti verið freistandi. Mörgum finnst eflaust vandræðalegt að sitja uppi 

með svona forneskju. Það er auðveldara að líta í hina áttina, skauta yfir erfiðu kaflana 

og benda á eitthvað fallegt sem stendur í Biblíunni og er ekki eins umdeilt – eins og það 

að best sé að haga sér almennilega og láta gott af sér leiða. 

Á meðan það viðhorf er ríkjandi verða Satan og helvíti eins og fíllinn í stássstofu 

guðfræðinnar. Hann blasir við og þvælist fyrir, en það ríkir þegjandi samkomulag um að 

láta eins og hann sé ekki þarna. 

1.2 Spurningin 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er Satan og híbýli hans í boðskap Jesú frá Nasaret. Þetta 

er mjög mikið efni og spannar vítt svið. Því er nauðsynlegt að gera grein fyrir því strax í 

upphafi við hvað rannsóknin takmarkast og að hverju hún beinist ekki. 

Hér verður ekki reynt að rekja 2000 ára þróunarsögu kristinna hugmynda um umbun 

eða refsingu eftir dauðann. Ekki verður gerð kerfisbundin grein fyrir skrifum fyrstu 

guðfræðinganna og kirkjufeðranna um Satan, helvíti og lífið eftir dauðann. Marteinn 

Lúther og Satansótti hans verða ekki til umfjöllunar. Púkafræði Rómarkirkjunnar og 

hugsmíðar hennar um stigveldi herskara illra anda með nöfn úr apókalyptískum ritum, 

sem oft eru aðeins guðaheiti grannþjóða Ísraelsmanna, s.s. Beelzebúl og Baal (sem 

merkir „Drottinn“ á úgarítísku), eru ekki heldur á dagskrá. Saga Satans og helvítis í 

menningu og listum sl. 2000 ár kemur efninu ekki við. Þess vegna verður ekkert minnst 

á Lykla-Pétur eða Gullna hliðið. Smáatriðin í landafræði og hegningarlögum helvítis í 

Guðdómlega gleðileiknum eftir Dante Alighieri varpa engu ljósi á viðfangsefnið og 

liggja því einnig óbætt hjá garði. 

Ástæða þess að ekkert af þessu fær hér pláss er einkum sú að öll meginatriði 

klassískra hugmynda um hið tvöfalda hlutskipti manna eftir dauðann eru kunnar hverju 

mannsbarni. Þá er átt við þá hugmynd að með lífi sínu hér á jörð ávinni maðurinn sér 

annað hvort það hlutskipti að fá vængi á bakið og spila á hörpu á skýi í himnaríki eftir 

dauða sinn eða að vera steiktur yfir hægum eldi í helvíti um alla eilífð. Þessi 

eskatólógía, þ.e.a.s. kenningakerfi um endalokin og afdrif sálarinnar, hefur verið notuð 
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til að hræða fólk til réttrar breytni og sem hótun ef fólk vogaði sér að rísa gegn hvers 

konar ójöfnuði og óréttlæti sem klerkastéttin, dyggilega studd af valdhöfum, kallaði 

„skikkan skaparans“ í gegn um aldirnar. Óþarfi er að útlista nánar þessa hugmynda-

fræði, sem einkum hefur verið notuð sem grimmilegt kúgunartæki. Tilurð hennar, þróun 

og útfærsla fram á þennan dag er ekki viðfangsefni þessarar ritgerðar.  

Rannsóknin, sem hér fer fram, beinist einkum að fyrri hluta fyrstu aldar okkar 

tímatals. Þar er starfstími Jesú frá Nasaret í brennidepli, þau orð sem eftir honum eru 

höfð og ritin sem hafa þau eftir honum. Til að varpa ljósi á þetta viðfangsefni verður þó 

að byrja á að rekja forsögu lykilhugtakanna í bókmenntum og menningu heimshlutans 

og skoða hvernig þau birtast í fyrsta vitnisburðinum um kristinn boðskap, einkum 

guðspjöllum Nýja testamentisins. Það sem gerist í kjölfarið er kirkjusaga. Þetta er ekki 

ritgerð í kirkjusögu.  

Rannsóknarspurninguna kýs ég að orða svona: 

Hvaða merkingu lagði Jesús frá Nasaret í tal sitt um Satan og helvíti og hvernig 

ætlaðist hann til að viðtakendur boðskaparins skildu það, að því gefnu að orðin, sem 

höfð eru eftir honum í guðspjöllum Nýja testamentisins, eigi raunverulegan uppruna 

sinn á vörum hinnar sögulegu persónu sjálfrar? 

1.3 Aðferðafræðin 

Þegar fjallað er um hlutverk Satans og helvítis í guðspjöllum Nýja testamentisins þarf 

einkum að skoða þrennt: 

a) Innra samhengi frásagnarinnar. Hvernig er þessum fyrirbærum stillt upp? Við 

hvað ríma þau. Andspænis hverju standa þau?  

b) Heildarsamhengi ritsins. Hvað einkennir guðfræði þess? Hvernig hefur hún áhrif 

á það hvernig sagt er frá? Hvaða tilgangi þjónar einmitt þessi frásögn í þeirri 

stóru sögu sem ritinu er ætlað að segja?  

c) Samhengi ritsins við umheiminn. Í hvað vísar texinn sem viðtakendur hans 

þekktu? Hvernig virkjar höfundurinn táknheim og menningarlegan 

tilvísunarramma viðtakenda textans til að koma boðskap sínum á framfæri? 

Til að rannsaka þetta þarf að fara eins nálægt sögulegu upphafi helstu hugmyndanna, 

sem varða viðfangsefnið, og unnt er. Síðan þarf að rekja ferðalag þeirra, í þeim myndum 

sem þær taka á sig hverju sinni og þeim hugtökum sem þær voru búnar í, til alþýðu 

Palestínu á fyrstu öldinni. Aðeins þannig er hægt að gera sér einhverja grein fyrir því 
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hvaða myndir komu upp í huga venjulegs fólks í Júdeu þegar því var hótað með 

Gehenna eða einhverju álíka. Óhugsandi er að fyrir hugskotssjónir fólks hafi borið 

aðriði úr Guðdómlega gleðileiknum, einfaldlega vegna þess að enn áttu eftir að líða 

þrettán aldir þangað til hann yrði færður í letur.  

Aðferðafræðin byggir á svokölluðum textatengslum (e. intertextuality). Þá er gert ráð 

fyrir því að flókin tengsl séu á milli hinna ýmsu texta. Höfundar hljóta ávallt að verða 

fyrir áhrifum frá menningarumhverfi sínu, menningarsögu og bókmenntaarfi og vísa, 

meðvitað eða ómeðvitað, til almennrar eða sértækrar þekkingar í samtíma sínum. Texti 

sprettur úr öðrum textum, er endurunninn upp úr hefðum eða tekur upp þráð sem þar var 

ofið úr. Sé texti skoðaður frá þessu sjónarhorni öðlast hann í raun merkingu sína með 

sambandi sínu og samspili við aðra texta sem varpa á hann ljósi og hann varpar ljósi á. 

Það er eðli tungumálsins að orð hafa aðeins þá merkingu sem samkomulag ríkir í 

málsamfélaginu um að þau hafi. Þess vegna getur Jesús ekki hafa tekið upp á því að 

nota orð á borð við Satan, Gehenna og Hades í allt annarri merkingu en umhverfi hans 

lagði í þau og ætlast til þess að vera skilinn. Aftur á móti er ekki loku fyrir það skotið að 

hann hafi notað þau í framandi samhengi, t.d. stillt þeim upp gegn áður óþekktu 

mótvægi. Þannig kynni hann að hafa skælt, bjagað, skekkt, víkkað og jafnvel dýpkað 

merkingu þeirra í huga áheyrenda. 
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2. Andskotinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allir þekkja Andskotann, 

einkum þó af tvöfeldninni. 

Þeir eru líkir, Hólmgrímur og hann, 

nema Hólmgrímur er aðeins minni. 

 

Skagfirskur húsgangur (höfundur ókunnur) 
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2.1 Satan og Beelzebúl 

Eftir því sem næst verður komist hefur ávallt gætt tilhneigingar meðal hugsandi manna 

til að persónugera hið illa. Öllum óvinum manna og ógnum, sem steðja að þeim, hefur 

verið hnoðað saman í einhvers konar skrímsli eða ófreskju sem guðhetjan, lausnarinn 

eða frelsarinn, þarf að bera sigurorð af svo mannkyninu sé óhætt. Kristnir menn geta 

ekki látið eins og sagan af átökum Krists og Satans sé frumleg hugmynd einskorðuð við 

kristindóminn. Elsta dæmi heimsbókmenntana um þess konar átök er sennilega 

Gilgameskviða,
2
 akkadískt hetjuljóð sem byggir á súmerskum arfsögnum sem rekja má 

aftur til þriðja árþúsundsins f.Kr, um það bil 1300 árum áður en Hómerskviður voru 

færðar í letur.
3
 En kannski er þessi saga svona gömul einmitt vegna þess að í grunninn 

er hún svo sönn. 

Trúarleg tákn sem hinar fornu þjóðir frjósama hálfmánans deila eru fjölmörg. 

Tengslin eru víðtæk og óvéfengjanleg. Tilraunir höfunda Gamla testamentisins til að 

teikna granna Ísraelsmanna upp sem svarna óvini Guðs útvöldu þjóðar og menningar-

legar andstæður hennar í hvívetna eiga sér rætur í gyðinglegum rétttrúnaði ritunartímans 

mun fremur en að þar sé á ferðinni áreiðanleg mannfræði. Mörgum trúarlegra tákna 

sinna hafa Gyðingar kynnst hjá herraþjóðunum í aldanna rás, fyrst Babýlóníumönnum 

og Persum, en síðar Grikkjum og Rómverjum. Flest eiga þessi tákn sér þó rætur í 

kanverskum trúarbrögðum, þaðan sem þau bárust inn í heilaga ritningu Gyðinga.
4
 Með 

þessu er ekki fullyrt að Gyðingar hafi tekið þessar hugmyndir traustataki frá öðrum, að 

Biblían sé dæmi um stórfelldan ritstuld eða hugmyndaþjófnað til forna. Sennilegra er að 

þjóðirnar hafi gengið í sjóð hefðar sem þekkt var í ýmsum myndum og tilbrigðum um 

allt menningarsvæðið. Óvinurinn skipar veglegan sess í þessari hefð.  

Nafnið Satan er hebreskt. Orðstofninn er STN (שטנ). Sem sagnorð merkir það að 

standa á móti eða vinna gegn einhverju. Nafnorðið merkir því „mótstöðumaður“ eða 

eitthvað því um líkt.
5
 Þannig má sjá það notað nokkrum sinnum í Gamla testamentinu, 

t.d. í Sálmi 109 þar sem segir: „Sendið óguðlegan gegn mótstöðumanni mínum og 

ákærandinn standi honum til hægri handar (109.6).“
6
 Hér er satan (ט   ן   ) reyndar þýtt 

„ákærandinn“, en rasha (      ), sem bókstaflega merkir „slæmur”, er þýtt „mótstöðu-

                                                
2 Neil Forsyth, The Old Enemy: Satan & the Combat Myth 1987, s. 11. 
3 Stefán Steinsson, „Inngangur“ (Gilgameskviða) 1996, s. 16. 
4 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 12. 
5 Elaine Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 39. 
6 Íslenskar biblíutilvitnanir eru allar úr biblíuþýðingunni frá 2007 nema annað sé tekið fram. 
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maður”. King James biblían þýðir þetta vers: „Set thou a wicked man over him: and let 

Satan stand at his right hand.“ Þar er þetta hebreska orð því látið standa óþýtt og notað 

nánast eins og um sérnafn væri að ræða. Sú aðferðafræði hefur tíðkast í biblíuþýðingum 

öldum saman. En hér er ekki um sérnafn að ræða heldur nafnorð sem lýsir ákveðnu 

hlutverki eða verkefni. Í guðspjöllum Nýja testamentisins kemur orðið ho satanas (ὁ 

Σαηαλᾶο) alls 16 sinnum fyrir í ýmsum myndum.
7
 Það er augljóslega aðeins grísk 

umritun hebreska orðsins satan.  

Orðið ho diabolos (ὁ δηάβνινο) er notað alls 14 sinnum í guðspjöllum Nýja 

testmentisins.
8
 Að Markúsi

9
 undanskildum virðast guðspjallamennirnir nota ho diabolos 

og ho satanas nokkuð jöfnum höndum, en Markús, sá sem oftast notar ho satanas, notar 

aldrei ho diabolos. Íslenska orðið „djöfull“ er myndað af þessu gríska orði. Það er 

samsett úr forsetningunni dia (δηά), sem getur haft ýmsar merkingar, s.s. „í gegn um“, 

„á móti“ eða „þvert á“, og sögninni ballo (βάιιω) sem merkir „að kasta“. Sá sem kastar 

einhverju gegn manni er þannig diabolos, en í þeirri merkingu er orðið „andskoti“ býsna 

nákvæm, bókstafleg þýðing þess. Það er þó sennilega hugsað þannig að diabolos sé sá 

sem varpi einhverju þvert á veg manns, farartálma eða einhverri hömlun, og því sé 

þannig ætlað að vera bókstafleg þýðing hebreska orðsins satan. Orðið diabolos hafði í 

grísku þessa tíma aftur á móti merkinguna „spottari“, „lygari“ eða „rógtunga“.
10

 Í Síðara 

Tímóteusarbréfi er það t.d. notað um rógbera (3.3). Í forníslensku var til lýsingarorðið 

„kölsugur“ sem merkti „spottgjarn“, en það er álitið liggja að baki orðinu „kölski“.
11

  

Annað nafn Satans er Beelzebúl. Lokasamhljóðið er á reiki, ýmist L (ל) eða B (ב). 

Fræðimenn eru ekki á einu máli um bókstaflega merkingu nafnsins. Fyrri hlutinn er þó 

augljóslega dreginn af nafni kanverska guðsins Baal, sem bókstaflega merkir „höfðingi“ 

eða „drottinn“. Síðari hlutinn gæti verið myndaður af zebul sem merkir „hús“ eða „hár 

staður“. Þannig gæti Beelzebúl verið því sem næst samheiti hebreska orðsins eljón 

ל     ן)   ) sem víða er notað um guð Gyðinga í Gamla testamentinu (t.d. Slm 46.5) og 

jafnan þýtt „hinn hæsti“. Færð hafa verið rök fyrir því að einnig gæti þetta orð þýtt 

                                                
7 Matt (fjórum sinnum): 4.10, 12.26 (tvisvar), 16.23. Mrk (sex sinnum): 1.13, 3.23 (tvisvar), 3.26, 4.15, 

8.33. Lúk (fimm sinnum): 10.18, 11.18, 13.16, 22.3, 22.31. Jóh (einu sinni): 13.27. 
8 Matt (sex sinnum): 4.1, 4.5, 4.8, 4.11, 13.39, 25.41. Lúk (fimm sinnum): 4.2, 4.3, 4.6, 4.13, 8.12. Jóh 

(þrisvar): 6.70, 8.44, 13.2. 
9 „Réttir“ höfundar guðspjallanna eru ekki viðfangsefni þessarar ritgerðar. Þegar hér er talað um 

„Matteus“, „Markús“, „Lúkas“ og „Jóhannes“ er því einfaldlega átt við höfunda viðkomandi guðspjalla 

án þess að afstaða sé tekin til þess hvort þeir séu í raun þessar tilteknu sögulegu persónur eða ekki. 
10 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 4. 
11 Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók, s. 537 
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„mykjuhöfðingi“, en sú skýring þykir ósennilegri.
12

 Hún hefur þó eflaust átt sinn þátt í 

því að í Septúagintu er þetta orðasamband þýtt „Flugnahöfðingi“ (Βααι κπῖαλ). Orðið 

zebub (  ב ב   ) er einmitt notað um flugur bæði í Spádómsbók Jesaja (7.18) og 

Prédikaranum (10.1).  

Talið er að uppruna Beelzebúlheitisins megi rekja til Síðari Konungabókar. Þar segir 

frá því að Ahasía konungur í Samaríu hafi slasast og leitað svars hjá guðinum í Ekron, 

„Baal Sebúb“, um batahorfur sínar (1.2-6). Ekron var ein af fimm meginborgum Filista. 

Hún er einnig nefnd í Fyrri Samúelsbók (6.16-17). Þar segir frá lækningu við kýlapest 

sem Filistar höfðu verið slegnir í refsingarskyni fyrir að hafa náð sáttmálsörkinni. Því 

má leiða líkur að því að guð borgarinnar hafi tengst lækningamætti. Suðurafríski guð-

fræðingurinn F. C. Fensham (1925 – 1989) setti þó fram þá kenningu að Baal Sebúb 

hafi verið eldguð.
13

 

Nafnið Beelzebúl kemur sjö sinnum fyrir í guðspjöllum Nýja testamentisins.
14

 Er þar 

í sex skipti um að ræða hliðstæður, textaknippi sem tilheyra sameiginlegu efni allra 

samstofna guðspjallanna. Þar saka farísearnir Jesú um að reka út illa anda með fulltingi 

Beelzebúls, höfðingja illu andanna. Jesús svarar með þeim rökum að ríki sem er sjálfu 

sér sundurþykkt fái ekki staðist. Í öllum tilfellum er ljóst á svari Jesú, sem umsvifalaust 

notar orðið Satan (ὁ Σαηαλᾶο), að hann leggur Beelzebúl og Satan algerlega að jöfnu.  

Texti í Matteusarguðspjalli sker sig þarna úr. Þar segir Jesús: „Fyrst menn kölluðu 

húsföðurinn Beelsebúl, hvað kalla þeir þá heimamenn hans? (10.25)“ Nafnið Beelzebúl 

kemur þarna fyrir í fyrsta sinn í ritinu. Þó hefur verið ýjað að því í 9.34 þegar farísearnir 

segja: „Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana.“ Þeim texta svipar 

mjög til hins þekktari í 12. kafla og er sennilega leiddur af honum. Þennan texta vantar í 

sum handrit og má því geta sér þess til að hann sé til kominn í endurritun sem eins 

konar „fyrirfram bergmál“ af textanum í 12. kafla. Í 10.25 er Jesús greinilega að vísa í 

ummæli faríseanna í 9.35, en orðasambandið „höfðingi illu andanna“ (ηῷ ἄξρνληη ηῶλ 

δαηκνλίωλ) er einmitt notað til að skilgreina Beelzebúl í 12.24. Myndin af húsinu, 

húsbóndanum og heimilisfólkinu er síðan ein af eftirlætislíkingum höfundar Matteusar-

                                                
12 Donald A. Hagner, Matthew 1 – 13 1993, s. 282. 
13 T. R. Hobbs, 2Kings 1985, s. 8 – 9. 
14 Matt 10.25; 12.24, 27. Mark 3.22. Lúk 11.15, 18, 19. 
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guðspjalls (sbr. 20.1, 11; 21.33).
15

 Textinn á sér hliðstæðu hjá Lúkasi, en þar án 

Beelzebúlheitisins (6.40).  

2.2 Önnur nöfn Satans 

Semihazah, Azazel, Belial, Mastema og Sammael eru meðal fleiri heita sem tengd hafa 

verið við Satan og jafnvel túlkuð sem eins konar auknefni hans. Þau eiga öll rætur í 

ýmsum gyðinglegum opinberunarritum
16

 frá síðustu tveim öldunum fyrir okkar tímatal. 

Rit þessu eru apókrýf, þ.e.a.s. ekki hluti hins viðurkennda helgiritasafns. Jesús tekur sér 

aldrei neitt þeirra í munn og ekkert þeirra er nefnt í Nýja testamentinu.
17

 Þrátt fyrir það 

gæti uppruni þessara nafna og yfirfærsla þeirra yfir á Satan gefið gleggri mynd af 

persónunni, ímynd hennar og tilgangi í vitund fólksins sem skrifaði textann og textinn 

er skrifaður fyrir. 

Shemihazah og Azazel eru mikilvægar persónur í hinni arameísku Enoksbók. Hún er 

safn apókrýfra opinberunarrita. Elsti hluti hennar, sem kölluð er Bók Nóa (e. The Book 

of Noah), gæti verið ritaður á 4. öld f.Kr. Annar og yngri hluti er Bók varðenglanna (e. 

The Book of Watchers). Líklegast er talið að hún sé rituð á 3. öld f.Kr.
18

 Sagan segir frá 

því þegar „synir Guðs“ girntust „dætur mannanna“ og glötuðu með því móti himneskri 

dýrð sinni. Hún er byggð á textaknippi úr Fyrstu Mósebók (6.1-4). Þessi texti er afar 

torráðinn. Gyðingleg apókalyptík túlkaði „syni Guðs“ sem engla, en úgarítískir textar 

benda til þess að orðasambandið geti ekki síður átt við konunga. Ýmis vers Sálmanna 

styðja þá túlkun (s.s. Slm 2.7). Konungar kunna að hafa misboðið siðferðiskennd 

samfélagsins með kynferðislegu óhófi. Staðsetning þessa texta strax á undan frásögninni 

af syndaflóðinu segir ef til vill meira um siðleysið, sem honum er ætlað að lýsa, en hægt 

er að ráða úr orðanna hljóðan einni saman nú á dögum.
19

 

Bók varðenglanna lýsir atburðunum þannig að leiðtogi varðenglanna, Shemihazah, 

hafi talið tvöhundruð engla á að hunsa fyrirmæli Guðs og hafa mök við mennskar 

konur. Saman við þá frásögn tvinnast sagan af Azazel erkiengli sem syndgaði með því 

að kenna mönnunum að vinna málm, með þeim afleiðingum að karlar tóku að gera sér 

                                                
15 Hagner, Matthew 1 – 13 1993, s. 282. 
16 Nánar verður fjallað um opinberunarbækur (apókalyptík) í kafla 2.7. 
17 Hér er „Belíar“ að vísu undantekning (2Kor 6.15), eins og vikið verður að. 
18 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 160. 
19 A. J. Bjørndalen, „Urhistorien 1,1 – 1,26“ (Første Mosebok – En kommentar) 1973, s. 125-126. 
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vopn og konur að skreyta sig með gulli, silfri og skartgripum. Þannig stuðluðu föllnu 

englarnir að ofbeldi, græðgi og losta meðal mannanna.
20

 

Nafn Azazels kemur einnig fyrir í þrígang í Þriðju Mósebók (16.8-10). Þar eru 

leiðbeiningar um fórnarathafnir í eyðimörkinni. Fórna skal tveim geithöfrum. Þá skal 

„kasta hlutkesti um geithafrana og er annar hluturinn fyrir Drottin og hinn fyrir Asasel 

(3Mós 16.8).“ Í íslenskri biblíuþýðingu frá 2007 er neðanmálsgrein þar sem Azazel er 

sagður hafa verið „skrímsli sem talið var að héldi til í eyðimörkinni“. Þarna er eins og 

votti fyrir leifum af eldfornri vætta- eða náttúrutrú þar sem náttúruöflin eru friðuð með 

fórnum. Hliðstæður við fórnarathafnir sem þessar voru þekktar í Úgarít og meðal 

Hittíta.
21

 „Fyrir Azazel“ (ל         ל) gæti merkt bókstaflega „til gereyðingar“. Geta má sér 

þess til að í Bók varðenglanna hafi hugsanleg forsaga þessa fyrirbæris verið samin.  

King James biblían þýðir Azazel með orðinu „scapegoat“ og er það talið uppruni 

orðsins í enskri tungu, en það merkir núorðið „blóraböggull“. Ensk-íslensk orðabók 

gefur einnig upp þýðinguna „syndahafur“. Því er ekki úr vegi að ætla að til Azazels 

megi rekja upphafið af tengingu geithafursins við ytra útlit Satans, þótt þar gæti einnig 

augljósra áhrifa frá svipmóti satýra grískrar goðafræði. Þeirra hlutverk var einmitt að 

tæla mennskar konur. Ensk-íslensk orðabók býður upp á þýðingarnar „flagari“ og 

„kvennabósi“ við orðið „satyr“. 

Nafnið Belíal, með ýmsum stafsetningartilbrigðum, virðist hafa verið viðtekið sem 

hliðstæða við nafnið Satan á 1. öldinni. Um það vitnar texti í Síðara Korintubréfi: 

„Hvað eiga Kristur og Belíar sameiginlegt? Hvað eiga trúaðir sameiginlegt með 

vantrúuðum? (6.15)“ Orðsifjafræði heitisins er á reiki, það er ýmist talið merkja „án 

ágóða“, þ.e. „einskis verður“, eða „án oks“, þ.e. „óhaminn“.
22

 Mest áberandi er heitið í 

sk. Hátíðariti (e. Jubilees) sem ritað var um miðbik 2. aldar f.Kr. Það er apókrýft 

opinberunarrit sem varð til í miðri Makkabeauppreisninni og styður málstað Makkabea 

mjög eindregið. Þar eru óumskornir heiðingjar kallaðir „synir Belíals“. Belíalsheitið 

virðist því einkum tengjast fráhvarfi og trúvillu. Ísraelslýður hafði klofnað í fylkingar, 

þá sem gerðust fráhverfir trúnni í ofsóknunum og þá sem börðust fyrir henni og létu 

jafnvel lífið fyrir hana. Höfundurinn kennir fráhvarfið og klofninginn óvini sem hann 

                                                
20 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 50. 
21 John E. Hartley, Leviticus 1992, s. 218. 
22 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 200 n19. 



12 

kallar mörgum nöfnum, en oftast Satan, Belíal eða Mastema. Hið síðastnefnda er aðeins 

umritun hebresks orðs sem merkir „hatur“.
23

  

Yngsti hluti Enokshefðarinnar nefnist Líkingar Enoks (e. Similitudes of Enoch) og er 

talinn ritaður seint á 1. öld f.Kr. eða snemma á fyrstu öld okkar tímatals. Ritið er ekki að 

finna í Qumranhandritunum, en það fyllir kafla 37 – 71 í hinni eþíópsku Enoksbók. Þar 

hafa varðenglarnir fengið ný nöfn og Eva tekur á sig hlutverk „dætra mannanna“. 

Höggormurinn er hvergi til staðar í frásögninni af syndafallinu
24

, en sá sem tælir Evu er 

engill að nafni Gadreel. Gadreel þessi tekur einnig yfir það hlutverk Azazels í Bók 

varðenglanna að kenna mönnum málmsmíðina sem leiðir af sér stríð og græðgi.  

Í rabbínskum hefðum fékk þessi persóna nafnið Sammael.
25

 Nafnið kemur fyrir í 

apókrýfu opinberunarriti, Píslarvætti Jesaja (e. The Martyrdom of Isaiah), sem fannst 

meðal Qumranhandritanna. Það er talið ritað á 2. öld f.Kr. Þar er það heiti á einum 

fjölmargra af illum öndum sem falsspámaðurinn Belkíra er haldinn. Meðal hinna er 

Satan nefndur alloft.
26

 Þar er hinn afvegaleiddi konungur Manasse ennfremur sagður 

þjóna Belíal, sem styður að Belíal sé einkum notað um Satan þegar villutrú er á döfinni. 

2.3 Satan og Bíleam 

Elsta dæmið, sem vert er að skoða, um nafnorðið satan í hinu afmarkaða helgiritasafni 

Gamla testamentisins, svokölluðum „kanón“, er sennilega í Fjórðu Mósebók. Það er 

sagan af Bíleam og ösnunni. Þessi ritningarstaður kann að varpa einna skýrustu ljósi á 

upphaflegt hlutverk hins svokallaða Satans. Bíleam ákveður að ganga gegn boði Guðs. 

Guð sendir því engil til að stöðva hann. Þar segir: „En Guð reiddist af því að hann fór 

og engill Drottins gekk í veg fyrir hann til að hindra hann þegar hann kom ríðandi á 

ösnu sinni með tveimur fylgdarmönnum sínum“ (22.22). Þarna stendur í frummálinu að 

hlutverk engilsins sé að vera satan (    ל     ט   ן) Bíleams, þ.e.a.s. mótstöðumaður hans eða 

farartálmi á leið hans.
27

  

Erfitt er að ráða í þennan texta, eins og marga af elstu textum Gamla testamentisins. 

Misræmið innan hans blasir við. Í v. 21 leggur Bíleam af stað með tveim „hirðmönnum 

frá Móab“ en í v. 22 er hann með tveimur þjónum sínum. Íslenska biblíuþýðingin frá 

                                                
23 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 53. 
24 Um tengsl höggormsins við Satan í frásögninni af syndafallinu í þriðja kafla Fyrstu Mósebókar er 

fjallað stuttlega í 4.1. 
25 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 223. 
26 Sama rit, s. 208-209. 
27 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 40-41. 
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2007 sneiðir hjá þessu vandamáli með því að tala um „fylgdarmenn“ Bíleams í v. 22, 

eins og vísað sé til hirðmannanna. Þarna er þýðingin frá 1914, sem talar um „sveina“ 

Bíleams, því nákvæmari. Á frummálinu stendur nefnilega nearaw (        נ) sem er fleirtala 

orðsins na‘ar (     נ). Það má einmitt þýða sem „sveinn“ eða „þjónn“. Na‘ar er jafnvel 

enn lægra settur en ebed (  ב    )
28

, sem oftast er notað um þjóna. Óhugsandi er því að 

nearaw sé notað um hirðmennina úr v. 21. Í v. 32 er ljóst að engillinn ætlar að aftra för 

Bíleams þótt leyfi Guðs fyrir henni hafi verið veitt í v. 20. Í ljósi v. 20 virðist einnig 

óskiljanlegt að Bíleam þurfi aftur að fá leyfi til að halda áfram för sinni í v. 35.  

Heimildarýnin skýrir þessa ringulreið. Í v. 2 – 21 er orðið elohim (ם         ) einkum 

notað um Guð og eins er frá og með v. 36. Í v. 22 – 35 er Jahve-heitið (       ) aftur á móti 

ráðandi. Þegar við bætist að textinn frá og með v. 36 myndar eðlilegt og heildstætt 

framhald af v. 21 verður ljóst að v. 22 – 35 er textabútur úr J-heimildinni þar sem sagt 

er örlítið öðruvísi frá atburðunum. Honum hefur verið skotið inn í frásögn úr E-

heimildinni án þess að misræmið, sem við það skapaðist, hafi verið snurfusað burt. Við 

þetta má bæta að eina dæmið um talandi dýr í Gamla testamentinu fyrir utan ösnu 

Bíleams er höggormurinn í 3. kafla Fyrstu Mósebókar. Sá texti ber einnig öll helstu 

einkenni J-heimildarinnar.
29

 Erfitt er að tímasetja hana nákvæmlega, en hún er þó talin 

til elstu meginheimilda Gamla testamentisins.
30

 

Þegar rýnt er sérstaklega í þessa frásögn í Fjórðu Mósebók er ljóst að hlutverk þess, 

sem er satan, er þar aðeins að standa í vegi fyrir og aftra. Orðið má sjá notað á svipaðan 

hátt víðar, t.d. í Fyrri Samúelsbók og Fyrri konungabók. Í Fyrri Samúelsbók segja 

höfðingjar Filista um Davíð, sem átti eftir að verða konungur: „Hann skal ekki fara með 

okkur í orrustuna og snúast gegn okkur í bardaganum (29.4).“ Á frummálinu segir að 

Davíð skuli ekki komast upp með að gerast satan (ן ט    þeirra í stríðinu. Í Fyrri (ל   

Konungabók segir: „Drottinn vakti Salómon upp mótstöðumann (  ן ט    ) (11.14).“ Í v. 25 

segir að Resón Eljadason hafi verið „andstæðingur (ן ט     ) Ísraels á meðan Salómon 

lifði.“ Að vera satan er því aðeins að vera andstæðingur eða mótherji, óháð því gegn 

hverjum andstaðan eða mótspyrnan beinist. 

Í elstu heimildunum um orðið satan virðist því ekki unnt að greina neinn 

siðferðilegan blæ á merkingu orðsins. Það er aðeins notað hlutlægt um það „að hindra“ 

                                                
28 W. E. Barnes, The Psalms with Introduction and Notes 1931, s. 573. 
29 Philip J. Budd, Numbers 1984, s. 257. 
30 Sama rit, s. xxiv. 
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eða „vinna gegn“. Það er algert aukaatriði hverju sá, sem er satan, er að aftra eða hverju 

hann vinnur gegn. Í frásögninni af Bíleam er hann í raun að vinna verk Guðs. Ef 

vegurinn liggur til glötunar er það, að vera farartálmi á þeirri leið, Guðs vilji.
31

 Það 

gerist því síðar að hugtakið satan er persónugert í hinn eina, sanna óvin.
32

  

2.4 Satan og Job 

Þegar leitað er að dæmum þar sem nafnorðið satan með ákveðnum greini (ן ט      ) er 

notað um ákveðna persónu í Gamla testamentinu koma fyrstu tveir kaflar Jobsbókar 

strax upp í hugann. Þar birtist Satan sem hirðmaður Guðs og þjónn hans. Hlutverk 

Satans er óneitanlega hálfdularfullt. Það, hve frjálslega hann virðist geta spjallað við 

Guð, áhrifin sem hann virðist geta haft á Guð og umboðið sem hann fær frá Guði til að 

aðhafast, ber sterkari keim af fornum fjölgyðistrúarbrögðum, t.d. mesópótamískum og 

kanverskum goðsögum eða jafnvel sögum af hinum hellenísku guðum Ólympsfjalls, 

heldur en þeirri einstrengingslegu eingyðistrú sem við eigum að venjast í Gamla 

testamentinu.
33

 

Allt tal um Guð er líkingamál, því ekkert er nákvæmlega eins og Guð. Guð er 

máttugur og hár og því er nærtækt að líkja honum við konung. Þegar talað er um Guð 

sem konung verður þó að grípa til líkingar við jarðneskt konungdæmi og líkingin er þá 

auðvitað miðuð við það konungdæmi sem jarðnesk þekking þess, sem talar, nær til. 

Konungdæmi án hirðar er óhugsandi, jafnvel þótt slík líking vegi að strangri eingyðistrú 

eins og við skiljum hana nú á dögum. Myndir af þessu tagi eiga sér margar hliðstæður í 

Gamla testamentinu, t.d. í Fyrri konungabók þar sem Míka spámaður segist hafa séð 

„Drottin sitja í hásæti sínu og allan her himinsins standa honum til hægri og vinstri 

handar (22.19).“ 

Óþarfi er því að líta á upphaf Jobsbókar sem atlögu að eingyðistrúnni. Mun fremur er 

þar á ferðinni óvenju ítarlegt líkingamál. Engu er líkara en að í Jobsbók sé hlutverk 

Satans beinlínis sniðið eftir persnesku embættismannakerfi. Bendir það til ritunartíma 

eftir 6. öld f.Kr.
34

, þ.e.a.s. eftir að Persar lögðu undir sig Babýlónska heimsveldið og 

leystu Gyðingana þar úr ánauð. Katharine J. Dell gengur að vísu svo langt að álykta að 

                                                
31 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 113. 
32 Jacob Milgrom, Numbers 1990, s. 190. 
33 David J. A. Clines, Job 1 – 20 1989, s. 20. 
34 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 114. 
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bókin hafi verið rituð seint á 4. öld f.Kr. eða jafnvel snemma á þeirri þriðju.
35

 Til hins 

ber að líta að tilurðarsaga Jobsbókar er löng og flókin. Rammafrásögnin, þ.e. upphafið 

(1.1 – 2.10) og niðurlagið (42.10-17), gætu verið töluvert eldri en ræðukaflarnir sem eru 

meginefni ritsins. Þannig kynni Satan Jobsbókar að vera allmiklu eldri en ritið sjálft í 

endanlegri mynd þess.
36

 

Það, sem hve sterklegast bendir til þess að þekking höfundarins á jarðneskum 

konungdæmum hafi einkum verið á Persaveldi, er sú staðreynd að Persakonungur var 

með embættismenn á sínum snærum sem þekktir voru sem „augu“ eða „eyru konungs-

ins“. Þeirra hlutverk var að ferðast um ríkið og þefa uppi ummerki um undirróðurs-

starfsemi eða andspyrnu við einvaldinn.
37

 Í Jobsbók er það hlutverk Satans að vera „á 

ferðalagi hingað og þangað um jörðina“ (1.7). Af spurningu Guðs, „Veittir þú athygli 

þjóni mínum, Job?“ (1.8), má ráða að hann sé einmitt í ferðalögum á vegum Guðs til að 

veita þjónum hans athygli.  

Satan Jobsbókar er því greinilega enginn fallinn engill á borð við þann sem vestræn 

kristni átti eftir að flíka.
38

 Á hinn bóginn má í Jobsbók greina mjög ákveðinn skyldleika 

á milli verkefna Satans og hluta þess sem hann á síðar eftir að fást við í guðspjöllum 

Nýja testamentisins. Hlutverk hans er að freista. Bókstafleg merking grísku sagnarinnar 

peirazo (πεηξάδω), sem jafnan er þýdd „að freista“, er í raun „að reyna“ – í merkingunni 

„prófa“ eða „láta reyna á“. Satan „prófar“ trú Jobs, hann lætur reyna á trúfesti hans. Í 

freistingarfrásögninni í Matteusarguðspjalli (4.3) er Satan kallaður ho peirazon (ὁ 

πεηξάδωλ), þ.e. „freistarinn“ eða „sá sem prófar/lætur reyna á“. Þannig er það þýtt í 

íslensku útgáfunni 1981, en í þýðingunni 2007 er ho peirazon af einhverjum ástæðum 

þýtt „djöfullinn“. 

Í Jobsbók er sagt að Satan hafi verið „á meðal“ (ם        ) sona Guðs sem komu og 

gengu fyrir Drottin (1.6). Það felur ekki í sér að hann hafi ekki verið einn þeirra, þ.e. 

ekki tilheyrt hópi þeirra. Fjöldi dæma styður að það að vera „á meðal“ þýðir að tilheyra 

hópnum (t.d. 1Mós 23.10; 40.20; 2Kon 4.8, 11, 18). Ástæða þess að Satan einn er 

spurður út í gjörðir sínar er því ekki sú að hann hafi verið að smygla sér inn í hópinn, 

eins og haldið hefur verið fram. Hann var ekki yfirheyrður um ferðir sínar, einn við-

                                                
35 Katharine J. Dell, The Book of Job as Sceptical Literature 1991, s. 162. 
36 Clines, Job 1 – 20 1989, s. lvi – lvii. 
37 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 41. 
38 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 114. 
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staddra, af því að hann hafi ekki átt erindi á fund Guðs. Það að Satan skuli vera sá eini 

sem Guð talar við þjónar aðeins tilgangi frásagnarinnar.
39

 Satan tilheyrir greinilega hópi 

„sona Guðs“. Hér merkir „sonur“ líklega „þjónn“ eins og svo víða í Gamla testament-

inu. Hebreska orðið ben (ן   ) merkir bókstaflega „sonur“, en hefur þó í raun mun víðari 

merkingu. Sá sem er sonur einhvers er tengdur andlagi sínu á mjög óljósan hátt, þó 

þannig að hann er undirsettur því, bundinn því einhvers konar þjónustu- eða þegn-

skylduhlutverki. 

Þótt hér hafi sú breyting orðið að Satan hafi embætti innan hinnar guðlegu hirðar og 

skaði vissulega mennska menn, þá er hann samt sem áður hlýðinn þjónn Guðs.
40

 Þótt 

Satan tali við Guð á óvenju kumpánlegan máta af auðmjúkum þjóni að vera, þá er hann 

á engan hátt óvinur hans, hvað þá erkióvinur. Svo kann að virðast sem Satan spili af 

klókindum með Guð og hafi áhrif á hann. En eftir stendur að hann gengur fram fyrir 

hann með öðrum þjónum hans og hefur ekkert umboð til að aðhafast neitt að eigin 

frumkvæði í óþökk Guðs.
41

 

2.5 Satan og Sakaría 

Um svipað leyti og Satan kemur fram í Jobsbók skýtur hann upp kollinum í öðru riti 

Gamla testamentisins, Spádómsbók Sakaría.
42

 Spádómar Sakaría eru torræðir og 

einkennast af stórkostlegum framtíðarsýnum í ætt við apókalyptísku ritin sem síðar litu 

dagsins ljós. Eins og vikið verður að síðar flokkast hún þó strangt til tekið ekki til 

opinberunarbókmennta þótt guðfræðingar eins og Hermann Schulz
43

 og Bernard W. 

Anderson hiki ekki við að kalla hana „apókalyptíska“.
44

 Þar sem ekkert er klippt og 

skorið í þessum efnum má ef til vill segja að hjá Sakaría megi greina fyrstu sprotana að 

þeim frásagnarmáta sem síðar varð að hinum eiginlegu opinberunarbókmenntum. 

Spádómsbók Sakaría greinir frá atburðum sem áttu sér stað í Ísrael á 6. öld f.Kr. Þá 

höfðu Persar borið sigurorð af Babýlóníumönnum og tekið við hlutverki helsta stór-

veldis frjósama hálfmánans. Fjöldi Gyðinga hafði verið herleiddur til Babýlon í kjölfar 

styrjalda á 7. öldinni, en þegar veldi borgarinnar hrundi var Gyðingunum veitt leyfi til 

að snúa heim. Þetta var upp til hópa yfirstétt Ísraels, menntamenn og fyrrum valdastétt 

                                                
39 Clines, Job 1 – 20 1989, s. 19. 
40 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 42. 
41 Clines, Job 1 – 20 1989, s. 20. 
42 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 115. 
43 Ralph L. Smith, Micah – Malachi 1984, s. 173. 
44 Bernard W. Anderson, The Living World of the Old Testament 1988, s. 518. 
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ríkisins. Kýrus Persakonungur vildi gera Gyðinga að bandamönnum sínum og fjármagn-

aði í því skyni endurbyggingu borgarmúra Jerúsalem sem og endurreisn musterisins sem 

Babýlóníumenn höfðu lagt í rúst.
45

 Í Spádómsbók Jesaja er Kýrus Persakonungur fyrir 

vikið kallaður Messías, „hinn smurði Drottins“ (45.1).  

Þeir, sem sneru heim, hugðust endurreisa hina einu, sönnu trú í ríkinu og taka aftur 

við fyrri stöðu sinni í samfélaginu. Gyðingar höfðu verið að tínast heim til Ísraels frá 

Babýlón alllengi, en það var í litlum mæli. Nú fyrst er Jahve sjálfur að snúa heim.
46

 

Útlögunum var aftur á móti ekki tekið opnum örmum af þeim sem höfðu orðið eftir. 

Þeir voru bæði álitnir leiguþý Persakonungs sem og valdagráðugir aðkomumenn sem 

vildu hrifsa aftur til sín völdin sem þeir misstu við herleiðinguna. Líkt og síðar varð, á 

dögum Makkabeanna, var Ísraelslýður klofinn. Sakaría var einarður talsmaður þeirra 

sem sneru aftur, en í hópi þeirra var Jósúa æðstiprestur. 

Þriðji kafli Spádómsbókar Sakaría lýsir sýn:  

 

Þessu næst lét hann mig sjá Jósúa æðsta prest. Hann stóð frammi fyrir engli Drottins 

en á hægri hönd honum Satan til að flytja kæru sína gegn honum. En Drottinn mælti 

til Satans: Drottinn ávíti þig, ákærandi. Er þessi maður ekki sem brandur úr báli 

dreginn? (3.1-2) 

 

Margt er líkt með þessari sviðsetningu og þeirri sem við blasir í upphafi Jobsbókar. 

Við erum stödd við hina himnesku hirð. Á báðum stöðum gengur hasatan (ן ט      ) fram 

fyrir Guð í krafti embættis og Guð ávarpar Satan frammi fyrir hinum englunum. Hér, 

eins og í Jobsbók, er satan með ákveðnum greini (ha-) og orðið því greinilega hugsað 

sem embættisheiti, en ekki persónulegt sérnafn.
47

 Þó er sá reginmunur á að í sýn Sakaría 

er hasatan málsvari óvinarins – og þar með andstæðinga Guðs vilja eins og Sakaría 

túlkar hann. Hér má því í fyrsta sinn greina að Satan hafi sjálfstæðan vilja og geti unnið 

gegn Guði, jafnvel komið fram sem andstæðingur hans. Satan Spádómsbókar Sakaría er 

ákærandi sem ber rangar sakir á þá sem eru Guði þóknanlegir. Ennfremur gerist það að 

Guð setur ofan í við Satan, eins og hann hafi gengið of langt. Neil Forsyth líkir því sem 

hefur átt sér stað við bandarísk stjórnmál: 

                                                
45 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 43. 
46 S. A. Cook, „The Age of Zerubbabel“ (Studies in Old Testament Prophecy) 1946, s. 21. 
47 Smith, Micah – Malachi 1984, s. 199. 
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Þessi opinberi embættismaður, sem hafði það hlutverk með höndum að leita uppi og 

ákæra óréttláta menn, er nú farinn að fara út fyrir starfssvið sitt, eins konar J. Edgar 

Hoover eða yfirmaður leyniþjónustunnar sem er hættur að leita samþykkis forsetans 

fyrir gjörðum sínum heldur fer að laumast til þess að eigin frumkvæði að ofsækja 

mannréttindafrömuði á borð við Martin Luther King Jr. eða skipuleggja lúmskar 

aðgerðir til að eitra vindlana fyrir Fidel Castro.
48

 

2.6 Satan og Davíð 

Þróuðustu myndina af Satan í Gamla testamentinu, þá sem einna helst samsvarar þeirri 

sem birtist í Nýja testamentinu, er vafalaust að finna í Fyrri kronikubók. Þar segir: 

„Satan reis upp gegn Ísrael. Hann æsti Davíð til að láta telja Ísraelsmenn“ (21.1). Hér 

stendur satan (ן ט     ) án greinis. Athyglisvert er að þetta er eina skiptið þar sem slíkri 

persónu bregður fyrir í Kronikubókunum. Hvergi kemur heldur neinn satan við sögu í 

Esra- eða Nehemíabókum, sem oft hafa verið ætlaðar sama höfundi þótt um það séu 

skiptar skoðanir.
49

 

Manntal gegndi því hlutverki að skrá fólk til að auðvelda skattheimtu. Manntal 

Davíðs var því auðvitað aðeins aðdragandi skattheimtu
50

, sem aldrei er líkleg til 

vinsælda. Þetta olli uppnámi og því sem næst uppreisn gegn konunginum, en var þó 

framkvæmt þegar Davíð lét engan bilbug á sér finna þrátt fyrir andspyrnuna. Höfundur 

Fyrri kronikubókar segir verkið hafa verið „illt í augum Guðs. Þess vegna laust hann 

Ísrael“ (21.7). Synd Davíðs kostaði 70.000 Ísraelsmenn lífið og við lá að Guð eyddi 

Jerúsalem (21.14-15).  

Áhugavert er að í Síðari Samúelsbók er sagt frá þessum sömu atburðum (24.1-9). Þó 

er sá reginmunur á frásögnum ritanna tveggja að í Síðari Samúelsbók er hvergi minnst á 

að Satan hafi átt hlut að máli. Reyndar er skuldinn skellt beint á Guð sjálfan: „Enn einu 

sinni blossaði reiði Drottins upp gegn Ísraelsmönnum. Hann espaði Davíð gegn þeim og 

skipaði: Farðu og teldu Ísraelsmenn og Júdamenn (24.1).“ Í báðum bókum þykir þessi 

ákvörðun ljóður á ráði Davíðs. Því hlýtur sú spurning að vakna hvers vegna höfundar 

                                                
48 „This public official entrusted with the duties of seeking out and accusing unjust men now threatens to 

exceed the limits of his office, a J. Edgar Hoover or a CIA director who no longer clears his every move 

with the president but imperceptibly at first begins to act on his own intiative to plan the harassment of a 

Martin Luther King Jr. or to develop subtle stratagems to poison Fidel Castro‘s cigars.“ Forsyth, The 

Old Enemy 1987, s. 115. 
49 Roddy Brown, 1 Chronicles 1986, s. xx. 
50 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 42. 
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annarrar frásagnarinnar sjái ástæðu til að skella skuldinni á Satan á meðan hinir segja 

Davíð hafa hlýtt Drottni. 

Þegar verkin eru borin saman sést áherslumunur höfundanna. Í Samúels- og 

Konungabókunum birtist Davíð einkum sem snjall stjórnmálamaður, í senn framsýnn og 

spilltur. Davíð Kronikubókanna er aftur á móti fyrst og fremst einhvers konar ísraelskur 

frumprestur (e. proto-priest). Hann skipuleggur Ísrael sem tilbeiðslusamfélag, gerir 

Jerúsalem að trúarlegri þungamiðju ríkisins, á frumkvæðið að byggingu musterisins eftir 

„bók sem hann hafði tekið við úr hendi Drottins og skýrði allt verkið sem vinna átti eftir 

uppdrættinum“ (1Kron 28.19), skilgreinir skyldur presta og stofnsetur litúrgíuna.
51

 

Höfundur Kronikubókanna leitast því eindregið við að draga upp jákvæðari mynd af 

Davíð en höfundar Samúels- og Konungabókanna. Þannig lætur hann til dæmis hjá líða 

að nefna margt af því sem einkum mætti telja konungnum til vansa.
52

 Hann minnist til 

dæmis hvorki á hina ljótu sögu af samskiptum Davíðs við Úría Hittíta og Batsebu né á 

uppreisn Absaloms, sem kynni að gefa í skyn að veldi konungsins hefði einhvern 

tímann staðið völtum fótum. Höfundur Fyrri kronikubókar gat aftur á móti ekki vikið 

sér hjá því að fjalla um þann glæp sem manntalið var. Aðferð hans til að fordæma 

manntalið án þess að fordæma konunginn sjálfan var að fullyrða að hirðmaður Guðs 

hefði afvegaleitt konunginn og knúið hann til misgjörðarinnar.
53

 Skuldinni var skellt á 

einhvern annan: Andskotinn hljóp í hann. Þetta kallar vitaskuld fram í hugann hliðstæðu 

úr Lúkasarguðspjalli: „Þá fór Satan í Júdas sem kallaður var Ískaríot og var í tölu þeirra 

tólf (22.12).“  

Hér verður að hafa í huga að Kronikubækurnar eru skrifaðar síðar en Samúels- og 

Konungabækurnar. Kronikubækurnar eru að miklu leyti endursögn þess sem eldri ritin 

greina frá, þau eru meginheimild Kronikubókanna.
54

 Útgáfa Síðari Samúelsbókar gerir 

Guð að uppsprettu hins illa, bæði ber hann ábyrgð á misgjörðinni og útdeilir refsing-

unni. Samkvæmt pólitískri rétthugsun (þ.e. devtronómískum rétttrúnaði) ritunartíma 

Kronikubókanna var það aftur á móti óhugsandi. Þegar ritari Kronikubókanna rakst á 

setninguna „Enn einu sinni blossaði reiði Drottins upp gegn Ísraelsmönnum“ í Síðari 

Samúelsbók var því úr vöndu að ráða, ekki síst vegna þess að tilefni reiðinnar er ekki 

                                                
51 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 119. 
52 A. A. Anderson, 2 Samuel 1989, s. xxxviii. 
53 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 43. 
54 Brown, 1 Chronicles 1986, s. xxiii. 
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gefið upp. Guð hefði aðeins getað réttlætt reiði sína með einhverju af því sem ritarinn 

var þegar búinn að ákveða að minnast ekkert á. Frásögn Fyrri kronikubókar hefst því á 

orðunum: „Satan reis upp gegn Ísrael.“ Nú, þegar Guð er ekki lengur ábyrgur fyrir 

misgjörðinni og heilagleiki Davíðs er óflekkaður, verður eftirleikurinn auðveldur: „Þetta 

verk var illt í augum Guðs.“
55

 Þannig er frásögnin löguð að endurlausnarlögmálinu, 

þeirri kenningu að Guð verðlauni dyggðugt líferni og refsi fyrir syndugt hérna megin 

grafar, sem orðið var miðlægt í trúarkerfi gyðingdómsins og er leiðarstefið í guðfræði 

Kronikubókanna.
56

  

Fyrri kronikubók er sennilega yngsti texti Gamla testamentisins þar sem Satan kemur 

fyrir og sá þeirra sem gefur gleggsta mynd af þeirri stöðu sem hann hafði í gyðing-

dómnum á 1. öld okkar tímatals. Satan Fyrri kronikubókar sýnir lokastigið á þeirri 

umbreytingu sem persónan/hlutverkið/embættið gekk í gegnum í þróun gyðingdómsins 

aldirnar sem ritun Gamla testamentisins stóð yfir.
57

 Þetta er því sá Satan Gamla testa-

mentisins sem kemst næst því að vera ho satanas (ὁ Σαηαλᾶο), ho diabolos (ὁ δηάβνινο) 

og ho periazon (ὁ πεηξάδωλ) Nýja testamentisins. 

2.7 Satan fer til helvítis 

Þegar þessar myndir af persónu Satans, sem hér hafa verið dregnar upp, eru mátaðar við 

hinn klassíska Myrkrahöfðingja vestræns kristindóms blasir eitt atriði við: Hann tengist 

helvíti ekki á nokkurn hátt. Hann gegnir engu eskatólógísku hlutverki. Í Gamla testa-

mentinu, rétt eins og í meginhefð gyðingdómsins fram á þennan dag, birtist Satan aldrei 

sem leiðtogi hins illa veldis.
58

 

Til að finna skýringar á því hvernig þessi persóna fór að tengjast hlutskipti vondra 

manna eftir dauðann verður að leita í svokallaða opinberunarhefð eða apókalyptískar 

bókmenntir sem tóku að blómstra á 2. öld f.Kr. og döfnuðu a.m.k. fram á 2. öld e.Kr.
59

 

Hugtakið apókalyptík er þó ekki aðeins notað um bókmenntategundina. Orðið merkir 

bókstaflega „opinberun“ eða „afhjúpun“ og vísar til hugmynda um heimsslit og endalok 

tímans. Apókalyptík er þannig afmarkað form eskatólógíu. Apókalyptík er þó ekki skýrt 

afmörkuð bókmenntategund, apókalyptískir textar flokkast ekki allir undir hinar 

                                                
55 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 120. 
56 Brown, 1 Chronicles 1986, s. xxxvii. 
57 Sama rit, s. 216. 
58 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 107. 
59 Eduard Lohse, The New Testament Environment 1971, s. 55. 
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eiginlegu apókalyptísku bókmenntir. Í seinni tíð er einkum stuðst við skilgreiningu á 

bókmenntategundinni sem John J. Collins á mestan heiður að. Samkvæmt henni eru 

apókalyptískar bókmenntir: 

 

... tegund opinberunarbókmennta í frásagnarstíl, þar sem vera að handan miðlar 

opinberun til jarðnesks viðtakanda þar sem yfirskilvitlegur sannleikur er afhjúpaður 

sem varðar í senn tíma, að því leyti að hann gerir ráð fyrir eskatólógískri frelsun, og 

rúm, að því leyti að annar, yfirnáttúrulegur heimur kemur við sögu.
60

 

 

Eitt megineinkenni apókalyptískra bókmennta er litskrúðugt mynd- og táknmál. 

Efninu er miðlað með guðlegri opinberun. Höfundurinn er yfirleitt sagður vera þekkt 

persóna, gjarnan trúarhetja (s.s. Abraham, Enok, Daníel, Esra, Adam). Þetta þjónaði 

þeim tilgangi að gera opinberunina trúverðugri. Viðfangsefnið er frelsun mannanna eftir 

að sögu mannkynsins lýkur. Þetta þýðir að þær fjalla um dómsdag og framhaldslíf sem 

felur í sér umbun fyrir góða hegðun eða refsingu fyrir slæma. Englar og púkar eru 

áberandi sem og handanheimar, bæði góðir (himnaríki) og slæmir (helvíti).
61

 

Auðvitað sprettur slík túlkun ekki af sjálfri sér heldur leiðir hún af pólitískri og 

trúarlegri upplausn.
62

 Endurgjaldslögmálið var hrunið. Þetta var kjarni klassísks gyðing-

legs rétttrúnaðar og guðfræðileg kreppa því staðreynd. Það var einfaldlega of augljóst á 

tímum þeirra ofsókna og kúgunar sem Gyðingar sættu á síðustu öldunum fyrir okkar 

tímatal að gott og guðhrætt fólk leið kvalir og beið hryllilega dauðdaga en illmenni og 

ódó lifðu í vellystingum praktuglega til hárrar elli. Trúin á réttlætið hlaut því að fela í 

sér umbun eða refsingu handan grafar og dauða fyrst slíku var ekki til að dreifa í ríki 

lifenda. Apókalyptískar bókmenntir bera slíkri hugmyndafræði vitni.  

Þegar tímabilið, sem ól af sér þessa texta, er skoðað verður í fyrsta lagi að hafa 

hugfast að stjórnmál, trúarbrögð og kosmólógía voru ekki aðeins rækilega samofin 

heldur með öllu óaðskiljanleg í heimsmynd og hugarheimi fornaldar. Þá er ekki átt við 

                                                
60 „... a genre of relevatory literature with a narrative framework, in which a revelation is mediated by an 

otherworldly being to a human recipient, disclosing a transcendent reality which is both temporal, 

insofar as it envisages eschatological salvation, and spatial insofar as it involves another, supernatural 

world.“ John J. Collins, The Apocalyptic Imagination – An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature 

1998, s. 5. 
61 Mitchell G. Reddish, Apocalyptic Literature – A reader 1990, s. 21. 
62 Sama rit, s. 24. 
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að þau hafi verið þrjú aðgreinanleg fyrirbæri fléttuð saman í einhvers konar þríeina 

heild eins og þættir í reipi, heldur voru þau einfaldlega eitt og hið sama.
63

  

Í öðru lagi verður að gera sér grein fyrir því að á síðustu öldunum fyrir okkar tímatal 

hafði pólitísk framvinda í Ísrael einkennst mjög af vaxandi upplausn musterisveldisins. 

Gyðingar höfðu verið undir hæl erlendra heimsvelda öldum saman, Babýlóníumanna, 

Persa og frá 323 f.Kr. Grikkja eftir landvinninga Alexanders mikla.
64

 Loks komu 

Rómverjar. Erlendir valdhafar höfðu gert musterið að verkfæri sínu og leiðtoga Gyðinga 

að þjónum til að treysta veldi sitt, annast skattheimtu og innleiða menningu sína.
65

 

Heródes var gerður konungur Gyðinga af öldungaráði Rómar. Það lét honum í té 

rómverskar hersveitir til að tryggja undirgefni þegnanna. Eftir dauða hans útnefndu 

rómverskir landstjórar æðstuprestana sem lögðust á eitt með Rómverjum að bæla niður 

hvers konar uppþot og óeirðir.
66

 

Rannsóknir á Dauðahafshandritunum, um það bil 1000 handritum af ýmsum toga, 

meðal annars hebreskum biblíuhandritum, sem fundust í hellum við Dauðahafið frá 

1947 – 1979, hafa ennfremur sýnt fram á vaxandi írönsk áhrif, þ.e. zóróastríaníska 

tvíhyggju
67

, í gyðingdómi síðustu aldirnar fyrir okkar tímatal. Þetta er ekki síst áberandi 

í Daníelsbók
68

, sem talin er rituð á annarri öld f.Kr.  

Það var alþekkt í hinum forna heimi að átök á jörðu niðri væru túlkuð sem veraldleg 

birtingarmynd kosmískra átaka.
69

 Jerúsalem féll. Musterið var saurgað. Af því leiðir að 

Guð hlaut að eiga sér öfluga óvini. Satan varð þannig persónugervingur raunverulegra, 

jarðneskra óvina á hinu kosmíska plani.
70

 Fólk, sem bjó við ofsóknir og kúgun, gat því 

litið á heiðna fjendur sína sem jarðnesk handbendi Satans til að ofsækja lýð Guðs.
71

  

Í Makkabeauppreisninni náðu Gyðingar valdi yfir musterinu og Hasmónear náðu 

undir sig æðstaprestsembætti guðveldisins sem komið var á fót. Þeir urðu þó smám 

saman fyrst og fremst að veraldlegum valdhöfum og harðlega gagnrýndir af ýmsum, 

                                                
63 Steven J. Friesen, Imperial Cults and the Apocalypse of John – Reading Revelation in the Ruins 2001, 

s. 9. 
64 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 45. 
65 Richard A. Horsley, Revolt of the Scribes – Resistance and Apocalyptic Origins 2010, s. 26 – 27. 
66 Sama rit, s. 4 – 5. 
67 Um zóróastríaníska tvíhyggju er fjallað í kafla 3.1. 
68 Frederick H. Borsch, The Son of Man in Myth and History 1967, s. 86. 
69 David Aune, Revelation 6 – 16 1998, s. 667. 
70 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 13. 
71 Sama rit, s. 114. 
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fyrst faríseum en síðar fleiri hópum. Þetta var ekki einsleit hjörð, því hún taldi m.a. 

essena, Qumransamfélagið og fylgjendur Jesú frá Nasaret.
72

  

Sagan endurtók sig: Lýður Guðs var klofinn. Eins og á dögum Sakaría og á 

ritunartíma Hátíðaritsins, á annarri öld f.Kr, var Satan ekki langt undan þegar svo bar 

undir. Þessir hópar, sem klufu sig frá meginstraumi samfélagsins, gerðu ákveðna 

ritningartexta að vopnum sínum og huggun í senn. Spámannstextar, þar sem guðlausum 

er hótað grimmilegri refsingu og hinum sanntrúuðu er lofuð umbun fyrir trúfesti sína, 

voru auðvitað í sérstöku uppáhaldi. Þessir hópar skrifuðu auk þess sínar eigin bækur til 

að stappa í sig stálinu.  

Öðru hvoru megin við fyrstu aldamót okkar tímatals var tekið að skrifa apókalýptísk 

rit undir kristnum formerkjum. Ágætt dæmi, ef til vill eilítið öfgakennt, um þetta er 

Opinberun Péturs (e. Apocalypse of Peter). Hún er talin rituð á fyrri hluta annarrar aldar 

e.Kr. Ritunarstaðurinn er ýmist talinn vera Alexandría eða Palestína.
73

 Þar er Jesús 

sjálfur látinn lýsa dómsdegi, kvölum syndaranna og launum trúaðra. Ritið geymir mjög 

myndrænar lýsingar á andstyggilegum pyntingum, einkum frá og með sjöunda kafla. 

Refsing hvers og eins er í stíl við syndina sem hann drýgði. Guðlastarar eru hengdir upp 

á tungunni og hórkarlar á hreðjunum. Varirnar eru skornar af lygurum. Konum, sem eytt 

hafa fóstri, er misþyrmt endalaust ásamt eiginmönnum þeirra af skrímslum sem spretta 

upp úr úldinni móðurmjólk þeirra. Ófædd börn þeirra fá að horfa á og hafa yndi af 

kvölum foreldranna. Ránfuglar munu rífa hold þeirra sem ekki skammast sín fyrir 

syndir sínar og sýna ekki sér eldra fólki virðingu. Stúlkur, sem ekki varðveittu meydóm 

sinn fyrir hjónaband, munu líða það að hold þeirra verði rifið og tætt. Svona mætti lengi 

telja. Í lok þessa hluta, köflum 13 og 14, er því lýst að verðlaun hinna réttlátu verði að fá 

að njóta eilífra kvala syndaranna sem stórfenglegrar afþreyingar, en syndararnir munu 

gera sér grein fyrir því að kvalir þeirra eru sanngjarnar og þeir munu lofa Guð. Kvölum 

þeirra mun samt ekki linna, því það er of seint að iðrast eftir dauðann.
74

  

Sá texti, sem einna helst var notaður til að senda Satan til helvítis, er aftur á móti í 

Spádómsbók Jesaja:  

 

                                                
72 Sama rit, s. 47. 
73 Reddish, Apocalyptic Literature 1990, s. 244. 
74 Sama rit, s. 249 – 252. 
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Hátign þín steyptist niður í helju ásamt hörpuhljómi þínum. Ormar eru breiddir undir 

þig og maðkar eru ábreiða þín. Nú ertu fallinn af himni, ljósberi, sonur morgun-

roðans. Nú ert þú að velli lagður, sigurvegari þjóðríkja. [...]
 
En þér var varpað niður 

til heljar, í hina dýpstu gryfju (14.11-2, 15).  

 

Þessi texti, sem er talinn skrifaður á 6. öld f.Kr, er yfirleitt álitinn uppruni Lúsífers-

goðsagnarinnar um að Satan hafi verið engill og gert uppreisn. Latnesk þýðing orðsins 

„ljósberi“ í Vúlgötu, sem kemur fyrir í textanum, er einmitt „Lucifer“.  

Fallnir englar höfðu verið kynntir til sögunnar í opinberunarbókmenntunum, t.d. Bók 

varðenglanna. Einnig segir frá falli Satans í 1. og 2. Enoksbók
75

 og í apókalyptískri 

rithefð sem kennd er við Adam en aðeins hefur varðveist í hlutum í ýmsum þýðingum.
76

 

Þannig var tekið að túlka þennan texta í 14. kafla Spádómsbókar Jesaja á þann hátt 

að þar segði frá umbreytingu Satans úr því að vera þjónn Guðs í að vera uppreisnar-

seggur og síðan höfuðandstæðingur hans. Þegar að er gáð leikur þó enginn vafi á því að 

þessi texti í Spádómsbók Jesaja segir alls ekki frá neinum engli sem gerir uppreisn gegn 

Guði og er steypt niður til helvítis. Hvergi er minnst á Satan í þessum texta. Í raun er 

þetta ádeila á konunginn í Babýlón, eins og reyndar segir berum orðum í 14.4. Í 14.16-

17 segir ennfremur: „Er þetta maðurinn sem skók alla jörðina, lét konungsríki riða? 

Hann gerði jörðina að eyðimörk, reif niður borgir og sleppti föngum sínum ekki heim?“ 

Þarna rennur því höfðingi þessa heims, Babýlóníukeisari sem hélt Gyðingum í ánauð í 

Babýlon, saman við Satan, óvininn á hinu kosmíska plani.  

Og það sem einkum skiptir máli fyrir þessa ritgerð: Satan var kominn heim – til 

helvítis þar sem syndara bíða makleg málagjöld eftir líkamsdauðann.  

2.8 Jesús og Satan 

Þegar Satan Nýja testamentisins er skoðaður sérstaklega kemur í ljós að fimm textar, 

þar sem honum bregður fyrir, eiga sér ýmist beinar hliðstæður eða greinileg hugmynda-

fræðileg tengsl í fleiri en einni frásögn:
77

 

 

                                                
75 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 246. 
76 Sama rit, s. 237. 
77 a), b) og d) eru beinar hliðstæður. c) er bein hliðstæða hjá Markúsi og Lúkasi, en Matteus segir sumpart 

öðruvísi frá. e) lýsir sömu meginhugmynd, án þess þó að unnt sé að greina beinar hliðstæður í texta.  
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a) Freistingafrásögnin. (Matt 4.1-11; Mark 1.12-13; Lúk 4.1-13) 

b) Faríesar saka Jesú um að reka út illa anda með fulltingi Beelzebúls. (Matt 10.25; 

12.22-29; Mark 3.22-27; Lúk 11.14-22) 

c) Jesús skýrir dæmisöguna um sáðmanninn/illgresið. (Matt 13.36-43; Mark 4.13-20; 

Lúk 8.9-15) 

d) Jesús segir við Pétur: „Vík frá mér, Satan.“ (Matt 16.23; Mark 8.33) 

e) Satan fer í Júdas. (Lúk 22.3; Jóh 13.2, 27)  

 Sjötti textaflokkurinn er:  

f) Textar án hliðstæðu, þ.e. án stuðnings annarra heimilda (Matt 25.41; Lúk 10.18-

19; 16.13; 22.31; Jóh 6.70; 8.44) 

Til að varpa ljósi á Satan og híbýli hans í boðskap Jesú frá Nasaret er sennilega best 

að skoða þessa texta í þessari röð og máta þá einn af öðrum við það sem rakið hefur 

verið um uppruna Satans, þróun hans í Gamla testamentinu og stöðu hans í menningar-

legum tilvísunarramma alþýðu manna fyrir botni Miðjarðarhafsins á fyrstu öld okkar 

tímatals. 

2.8.1 Freistingafrásögnin 

Hin eiginlega freistingafrásögn er í samstofnaguðspjöllunum en ekki hjá Jóhannesi. Þar 

kallast hlutverk Satans á við Satan Jobsbókar. Tilgangur hans er „að freista“, þ.e. að 

„reyna á“ eða „prófa“, annars vegar köllun Jesú, hins vegar trúfesti Jobs.  

Freistingafrásagnirnar eru nánast samhljóða hjá Matteusi og Lúkasi, en þetta er 

afgreitt í einni setningu í Markúsarguðspjalli: „Þá knúði andinn hann út í óbyggðina og 

var hann í óbyggðinni fjörutíu daga og Satan freistaði hans (1.12-13).“ Frásögnin er 

ítarlegri hjá Matteusi og Lúkasi, m.a. sýnir Djöfullinn Jesú öll ríki veraldar og dýrð 

þeirra og býður að allt geti þetta orðið hans falli hann fram og tilbiðji sig.  

Þetta er þó ekki svona einfalt. Í Jóhannesarguðspjalli er Jesú nefnilega sannarlega 

freistað. Freistingarnar eru meira að segja þær nákvæmlega sömu og hjá Matteusi og 

Lúkasi þótt röðin sé önnur. Stóri munurinn er sá að hjá Jóhannesi er djöfullinn ekki að 

verki, heldur taka menn að sér hlutverk freistarans.  

Fyrsta freisting Jóhannesar: Matteus og Lúkas sýna Satan bjóða Jesú völd (Matt 4.8-

9 // Lúk 4.5-6). Í Jóhannesarguðspjalli stendur Jesús frammi fyrir sömu freistingu þegar 
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átti að „taka hann með valdi til að gera hann að konungi.“ Jesús stóðst freistinguna og 

vék „aftur upp til fjallsins einn síns liðs (6.15).“ 

Önnur freisting Jóhannesar: Matteus og Lúkas sýna Satan mana Jesú til að gera 

eigingjarnt kraftaverk og sýna mátt sinn með því að breyta steinum í brauð (Matt 4.3 // 

Lúk 4.3). Í Jóhannesarguðspjalli manar fólkið Jesú til að gera kraftaverk til að það trúi 

(6.30). Hjá Lúkasi og Matteusi svarar Jesús með þekktum ummælum um andlega 

næringu: „Eigi lifir maðurinn á einu saman brauði (Lúk 4.4).“ Matteus lætur hann bæta 

við: „...heldur á hverju því orði sem fram gengur af Guðs munni (4.4).“ Í Jóhannesar-

guðspjalli svarar Jesús með ummælum um „hið sanna brauð“ sem „niður stígur af himni 

og gefur heiminum líf.“ (6.32-33) 

Þriðja freisting Jóhannesar: Matteus og Lúkas sýna Satan fara með Jesú til Jerúsalem, 

setja hann á brún musterisins og skora á hann að sýna yfirnáttúrulega hæfileika sína 

opinberlega (Matt 4.5-6 // Lúk 4.9-12). Í Jóhannesarguðspjalli eru það bræður Jesú, sem 

bregða sér í hlutverk freistarans, þegar þeir segja: „Flyt þig héðan og farðu til Júdeu til 

þess að lærisveinar þínir sjái líka þau verk sem þú gerir. Sá sem vill verða alkunnur 

starfar ekki í leynum. Fyrst þú vinnur slík verk þá opinbera sjálfan þig heiminum (7.3-

4).“ Enn stenst Jesús freistinguna.
78

 

Í Jóhannesarguðspjalli er djöfullinn í þrígang kallaður „höfðingi þessa heims“ (12.31; 

14.30; 16.11). Í freistingafrásögnum Matteusar og Lúkasar er gengið út frá því að 

Djöfulinn geti boðið veraldleg gæði, væntanlega sem þessi höfðingi. Í frásögnunum af 

freistingum Jesú í eyðimörkinni kemur Satan því fram sem persónugervingur allra 

þeirra afla sem bjóða fjársjóði sem mölur og ryð fá grandað, frægð og frama í skiptum 

fyrir sáluhjálp einstaklingsins (Matt 6.19-20 // Lúk 12.33). Þetta stangast á við kjarnann 

í boðskap Jesú: „Hvað stoðar það manninn að eignast allan heiminn en glata sálu 

sinni?“ (Mark 18.36 // Matt 16.26; Lúk 9.25) 

2.8.2 Fulltingi Beelzebúls 

Á fyrstu öldinni var því trúað að sjúkdómar, sem ekki áttu sér augljósar ytri orsakir, 

væru af völdum illra anda. Þar sem veikindi stríddu gegn því sem gott var og heilbrigt, 

þ.e. vilja og fyrirætlun Guðs, var það eðlilegt í hugarheimi fornaldar. Lækningafrásagnir 

                                                
78 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 101 – 102. 
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Nýja testamentisins eru ekki læknisfræði í neinni nútímamerkingu orðsins, ekki frekar 

en að heimsmynd þess sé landafræði. Þær gegna öðru hlutverki.  

Guðspjöllin segja frá baráttu góðs og ills, þar sem hið góða er sterkara, þótt hið illa 

sé þrautseigt. Sjúkdómar eru ekki af hinu góða. Þess vegna er það eitt helsta viðfangs-

efni Jesú að reka út illa anda.
79

 Sigur hins góða birtist meðal annars í því að Jesús 

læknar sjúka. Þessar lækningar eru vissulega kærleiksverk, en þær eru meira: Þær eru 

tákn. Þær boða nýja tíma. Ríki Satans er á undanhaldi, Guðsríkið er í nánd. 

Farísearnir saka Jesú um pretti. Að þeirra mati hlýtur Jesús að vera með umboð frá 

Beelzebúl, „höfðingja illu andanna“, til að geta gert þetta, því illu andarnir hlýði engum 

nema höfðingja sínum. Markús lætur þá ganga svo langt að segja að Beelzebúl sé 

bókstaflega „í honum“ (Βεειδεβνὺι ἔρεη) (3.22). Jesús bregst ekki við þessum 

ásökunum með því að leiðrétta sjúkdómsskilning samtíma síns. Hann er að ávarpa 

samtíma sinn og talar því mál hans, vinnur úr því mynd- og táknmáli sem hann skilur. 

Jesús hendir ásakanir faríseanna á lofti og snýr þeim upp á þá sjálfa: „Ef ég rek illu 

andana út með fulltingi Beelsebúls, með hverju reka þá yðar menn þá út?“ (Matt 12.27 

// Lúk 11.19)  

Það sem einkum vekur athygli hér er að Beelzebúl og Satan eru lagðir algerlega að 

jöfnu. Öll þrjú samstofna guðspjöllin segja þessa sögu nánast eins (Matt 10.25; 12.22-

29; Mark 3.22-27; Lúk 11.14-22). Öll nota þau Beelzebúlsheitið í ásökun faríseanna og 

Satansheitið í svari Jesú. Þetta rennir stoðum undir áreiðanlega heimild allra þessara 

texta, öðrum kosti er sennilegt að einhver guðspjallamannanna hefði ekki talað um 

Beelzebúl heldur Satan til að gæta samhengis. 

Markús tekur ekki fram hvað amaði að manninum, sem Jesús hafði læknað. Matteus 

segir hann hafa verið blindan og mállausan. Lúkas segir hann bara hafa verið mállausan. 

Þessir kvillar eru táknrænir. Sá sem er blindur sér ekki „ljósið“. Sá sem er mállaus er 

útilokaður frá tjáskiptum við aðra menn, hann er einangraður. Hann ber ekki heldur út 

boðskapinn. Satan birtist því hér sem persónugervingur þess illa sem herjar á menn í 

lifenda lífi og skerðir lífsgæði þeirra. Í þröngu samhengi stuðlar hann nánar til tekið að 

óheilbrigði sálarinnar og bæklar líkamann. Í víðu samhengi er það, sem einangrar menn 

og blindar, Satan.  

                                                
79 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 285. 
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2.8.3 Dæmisagan um sáðmanninn 

Öll samstofna guðspjöllin hafa dæmisögu Jesú um sáðmann sem gekk út að sá nánast 

eins eftir honum. (Matt 13.3-8; Mark 4.3-8; Lúk 8.5-8) Sumt átu fuglar, sumt féll í 

grýtta jörð, sumt kafnaði í þyrnum, en sumt féll í frjóa jörð og bar ávöxt. Í öllum þremur 

guðspjöllunum útskýrir Jesús jafnframt táknmál dæmisögunnar (Matt 13.18-23; Mark 

4.14-20; Lúk 8.11-15). Sæðið er boðskapur hans en fuglarnir eru ýmist „hinn vondi“ 

(Matteus), Satan (Markús) eða djöfullinn (Lúkas). Matteus einn hnykkir á boðskap 

hennar með annarri dæmisögu. Í henni sáir óvinur manns illgresi í akur hans (13.24-30). 

Hann útskýrir líka táknmál þeirrar dæmisögu (13.36-43). Eins og í hinni er akurinn 

heimurinn, en óvinurinn, sem sáði illgresinu, er djöfullinn.  

Markúsarguðspjall er meginheimild Matteusarguðspjalls, en Matteusarguðspjall inni-

heldur um 90% af efni þess.
80

 Eskatólógía skipti höfund Matteusarguðspjalls miklu máli 

og hann hnýtir eskatólógískan boðskap við sögur, sem hann hefur eftir Markúsi, en hafa 

ekkert eskatólógískt vægi þar. Þegar Matteusarguðspjall er borið saman við Lúkasar-

guðspjall verður þetta ljóst, því Lúkas hefur þessar sögur eftir án þess að bæta eskató-

lógískum boðskap við þær.
81

 Sagan um illgresið er ágætt dæmi um þetta. Í henni er 

kornskurðurinn endir veraldarinnar. „Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi“ 

verður öllu „sem leiðir í villu“ og öllum „er illt fremja“ kastað „í eldsofninn“. Matteus 

getur ekki stillt sig um að bæta við þessar lýsingar orðunum: „Þar verður grátur og 

gnístran tanna (ἐθεῖ ἔζηαη ὁ θιαπζκὸο θαὶ ὁ βξπγκὸο ηῶλ ὀδόληωλ) (13.40-42).“ Þetta er 

eftirlætisorðalag Matteusar til að lýsa viðbrögðum óréttlátra við lokadómnum, hann 

notar það sex sinnum (8.12; 13.42, 50; 22.13; 24.51; 25.30). Annað orðasamband, sem 

er í miklu uppáhaldi hjá honum í því samhengi, er „ystu myrkur“ (ηὸ ζθόηνο ηὸ 

ἐμώηεξνλ). Hann notar það í þrígang til að lýsa staðnum þar sem þessi „grátur og 

gnístran tanna“ mun eiga sér stað. (8.12; 22.13; 25:30) Orðalagið lýsir annað hvort 

angistarfullri sjálfsásökun eða reiði.
82

  

Eldsofninn er hér augljóslega táknmynd Gehenna
83

, þ.e. eyðingar og tortímingar. 

Þrátt fyrir eskatólógískan áhuga sinn minnist Matteus aldrei á eilífa kvöl. Þótt eldurinn 

sé vissulega oft „óslökkvandi“ (3.12; 9.43), þ.e. eilífur, er dvölin í honum það ekki. 

                                                
80 Hagner, Matthew 1 – 13 1993, s. xlvii. 
81 Alice K. Turner, The History of Hell 1993, s. 54. 
82 Hagner, Matthew 1 – 13 1993, s. 206. 
83 Um Gehenna er fjallað ítarlega í kafla 3.4. 
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Ennfremur tengjast „grátur og gnístran tanna“ Matteusar „ystu myrkrum“ oftar en 

„eldsofninum“. „Ystu myrkur“ eru auðvitað bara andstæða ljóssins – og alls þess sem 

það stendur fyrir í táknheiminum. 

Hér er Satan því aðeins táknmynd spellvirkja á trúboðsakrinum. Hlutverk hans er í 

samhljómi við það sem hann gegnir í „sjúkdómafræði“ Nýja testamentisins og áður var 

minnst á. Það, sem tekur hið sanna ljós frá fólki, er Satan. 

2.8.4 „Vík frá mér, Satan.“ 

Setningin „Vík frá mér, Satan“ (Matt 16.23; Mark 8.33) er sennilega einn þekktasti 

staðurinn í Nýja testamentinu þar sem nafnið kemur fyrir. Þessa kaldranalegu kveðju 

fær Pétur postuli af því tilefni einu að hann maldar í móinn þegar Jesús segir honum að 

nú verði hann að fara til Jerúsalem og kveljast, deyja og rísa upp. Hver myndi ekki óska 

þess að vinur hans slyppi við slík örlög? Ef þetta gerir Pétur að Satan, hver væri þá ekki 

Satan við slíkar kringumstæður?  

Hið kaldhæðnislega er að í báðum heimildunum um þetta ávarp er það staðsett strax 

á eftir játningu Péturs, sem jafnan veldur straumhvörfum í framvindu atburðanna, eins 

og greint er frá þeim í guðspjöllunum. Pétur játar Jesú sem Krist og á móti segir Jesús 

að Pétur sé kletturinn sem hann muni byggja kirkju sína á. Fimm versum síðar er Pétur 

ekki lengur grundvöllur kirkju Krists heldur Satan. Hvernig má það vera að Pétur 

postuli, kletturinn sem Kristur reisti kirkju sína á, sé Satan? 

Tvítekning merkingar, svokallað „hliðstæðurím“ (e. synonymous parallelism)
84

, er 

algengt stílbragð í Biblíunni. Þá er átt við að í fyrri hluta vers er fullyrðing sett fram sem 

síðan er hnykkt á eða endurtekin með öðru orðalagi í síðari hlutanum. Þetta stílbragð 

tekur gjarnan á sig þá mynd að torskiljanleg setning er útskýrð eða útfærð nánar í seinni 

hluta versins. Fyrsta og þekktasta dæmið gæti verið þessi texti í Fyrstu Mósebók: „Þá 

sagði Guð: Vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss (1.26a).“ Fyrri hlutinn 

er ekki gegnsær. Hvað er eiginlega átt við með „vorri mynd“ og „líkan oss“? Versið 

heldur áfram og útskýrir það eða útlistar að minnsta kosti upp að vissu marki: „Hann 

skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni 

og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni (1.26b).“ 

                                                
84 James Limburg, Psalms 2000, s. xvii – xviii. 
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Sömu aðferðafræði má beita á þetta ávarp Jesú. Í raun má segja að það sé útskýrt til 

fullnustu í næstu setningu á eftir: „Þú vilt bregða fæti fyrir mig. Eigi hugsar þú um það, 

sem Guðs er, heldur það, sem manna er.“ Það er út af þessu sem Jesú er stætt á að kalla 

Pétur Satan. Síðari hluti versins er nánast eins og orðskýring.  

Það sem bregður fæti fyrir fyrirætlanir Guðs, vinnur gegn vilja hans og setur vilja 

manna ofar hans vilja, er Satan. 

2.8.5 Satan fer í Júdas 

Tvö guðspjallanna greina frá því að Satan hafi haft beina aðkomu að svikum Júdasar. 

(Lúk 22.3; Jóh 13.2, 27) Í Lúkasarguðspjalli segir einfaldlega að Satan hafi farið í 

Júdas, án þess að það sé útskýrt nánar. Í Jóhannesarguðspjalli segir aftur á móti að 

djöfullinn hafi „blásið því í brjóst“ Júdasi að svíkja Jesú. Skömmu síðar fer Satan síðan 

beinlínis „inn í hann“ (ηόηε εἰζῆιζελ εἰο ἐθεῖλνλ ὁ Σαηαλᾶο). Í frásögn Jóhannesar er 

jafnvel eins og Jesús byrli honum inn ákvörðuninni í formi matarbita.  

Vangaveltan um það hvort Júdas hafi í raun unnið gegn Guðs vilja með því að 

framselja Jesú er ekki viðfangsefni þessarar ritgerðar. Auðvitað má færa rök fyrir því að 

svik Júdasar hafi verið hluti af „stóra planinu“ og því Guðs vilji. Vegna þeirra var Jesús 

krossfestur, sem var forsenda þess að hann gæti deytt dauðann með upprisu sinni. Jesús 

hafði ennfremur sagt fyrir um dauða sinn. Ekki bara myndi þetta gerast heldur átti það 

að gerast. Sú staðreynd að bæði Lúkas og Jóhannes tengja Satan við svikin sýnir þó að 

þeir litu að minnsta kosti ekki svo á að Júdas væri að vinna þarft verk. Satan vinnur 

klárlega gegn Guði í guðfræði ritanna, hann er ekki værkfæri Guðs.  

Það stílbragð að gera Satan ábyrgan fyrir misgjörðum manna var þekkt úr Gamla 

testamentinu (sjá kafla 2.6). Með því að segja svona frá atburðunum er því vísað í 

gamlatestamentislega hefð. Satan gat ekki hlaupið í Jesú, en fyrst hann hafði farið létt 

með að hlaupa í Davíð konung í fyrndinni, hví skyldi hann þá ekki geta hlaupið í Júdas? 

Í Jóhannesarguðspjalli er markvisst unnið að því að gera lítið úr persónu Júdasar. Þar er 

hann meira að segja kallaður þjófur berum orðum (θιέπηεο), vændur um fjárdrátt úr 

sjóðum hreyfingarinnar og að standa á sama um bágstadda (12.6). 

Í Matteusar- og Markúsarguðspjöllum tengist Satan ekki svikum Júdasar. Þar virðist 

það vera græðgin ein sem knýr hann áfram. Matteus segir að Júdas fari að fyrra bragði 

til æðstu prestanna og spyrji beinlínis: „Hvað viljið þið gefa mér fyrir að framselja 
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ykkur Jesú? (26.15)“ Markús segir Júdas hafa farið að framselja hann, en ekki kemur 

fram af hvaða hvötum. Ekki er fullyrt að hann hafi beinlínis óskað umbunar fyrir 

ódæðið, en æðstu prestarnir urðu aftur á móti „glaðir við og hétu honum fé fyrir 

(14.11).“ Þannig má segja að allir guðspjallamennirnir séu sammála um að fégræðgin 

hafi knúið Júdas áfram.  

Þótt Lúkas væni Júdas ekki um fégræði berum orðum í guðspjallinu þá greinir hann í 

síðari hluta tvíbókarits síns, Postulasögunni, frá ömurlegum örlögum Júdasar: „Hann 

keypti landspildu fyrir launin sem hann fékk fyrir ódæði sitt, steyptist á höfuðið og brast 

sundur í miðju svo að iðrin öll lágu úti. Þetta varð kunnugt öllum Jerúsalembúum og er 

spilda sú kölluð Akeldamak á tungu þeirra, það er Blóðreitur (1.18-19).“  

Matteus segir öðruvísi frá örlögum Júdasar. Hann iðraðist, skilaði peningunum og fór 

svo og hengdi sig. Æðstu prestarnir gátu ekki sett þá í sjóði musterisins, því þetta voru 

blóðpeningar, svo þeir keyptu fyrir þá spildu undir grafreit fyrir útlendinga. Það eina 

sem Matteusi og Lúkasi ber saman um er heitið á landspildunni (ρωξίνλ αἵκαηνο).  

Orðið chorion (ρωξίνλ) merkir vissulega „akur“. En lýsingar Lúkasar á dauða 

Júdasar, að hann hafi steypst á höfuðið og brostið í sundur í miðju, gefa í skyn hátt fall, 

sennilega ofan af byggingu. Auk þess merkir orðið he epaulis (ἡ ἔπαπιηο) í v. 20, þýtt 

„bústaður“ 2007, í raun „landareign“ eða „búgarður“. Þetta bendir til þess að í frásögn 

Lúkasar hafi Blóðreitur ekki verið aum túnspilda, heldur væn bújörð með reisulegum 

byggingum.
85

 Af því má álykta að þrjátíu silfurpeningar hafi verið dágóð fjárhæð. Laun 

Júdasar voru sem sagt í fyrstu fjárhagslegt sjálfstæði, en þegar upp er staðið eru laun 

syndarinnar þó dauði. 

Hér gegnir Satan sama hlutverki og í dæmisögunni um sáðmanninn. Það, sem tekur 

orðið úr hjörtum mannanna „til þess að þeir trúi ekki og verði hólpnir“, er Satan. 

„Áhyggjur heimsins“ og „tál auðævanna“ (Lúk 8.12) urðu Júdasi að falli. „Enginn getur 

þjónað tveimur herrum. Annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn eða þýðist annan 

og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og mammón (Matt 6.24 // Lúk 16.13).“ 

 

 

 

                                                
85 Luke Timothy Johnson, Acts of the Apostles 1992, s. 36. 
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2.8.6 Textar án hliðstæðu 

Textar án hliðstæðu eru sex: 

1. Matt 25.41: „Síðan mun hann segja við þá til vinstri handar: Farið frá mér, 

bölvaðir, í þann eilífa eld sem búinn er djöflinum og árum hans.“  

Ítarlega verður fjallað um hinn eilífa eld sem tákn sálardauða við líkamsdauðann í 

kafla 3.4. Sá dauði býður hins illa og allra sem vinna verk hans. 

2.  Lúk 10.18-19: „En Jesús mælti við þá: Ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. 

Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sporðdreka og yfir öllu óvinarins 

veldi. Alls ekkert mun gera yður mein.“  

Myndmálið tengist apókrýfu riti, „Véfrétt Sibyllanna“ (e. Sibylline Oracles). Það er 

strangt til tekið ekki opinberunarrit, heldur bein, guðlega innblásin ræða. Það geymir þó 

apókalyptískt tákn- og myndmál.
86

  

Eins og í Jobsbók og Spádómsbók Sakaría er Satan á himnum, en í þessum texta 

fellur hann þaðan. Myndin er sótt í Spádómsbók Jesaja (14.12), en engin rök eru fyrir 

því að þar sé átt við fall Satans frá himni, eins og áður hefur komið fram. Það er síðari 

tíma apókalyptísk rangtúlkun á texta Jesaja. Sögnin pipto (πίπηω), „að hrapa“, stendur 

hér í lýsingarhætti aoristusar (πεζόληα). Það tekur af allan vafa um að hér er um 

„lokahrap“ að ræða, ekki eitthvað ráp. Orðavalið leggur áherslu á hrapið sem slíkt, en 

ekki hreyfinguna eða færsluna úr einum stað í annan.
87

 Skilaboðin eru einföld: Veldi 

hins illa er á undanhaldi, Guðsríkið er í nánd. Jóhannesarguðspjall segir sömu sögu: „Nú 

gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims út kastað (12.31).“  

3. Lúk 13.16: „En þessi kona, sem er dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað full 

átján ár, mátti hún ekki leyst verða úr fjötrum þessum á hvíldardegi?“  

Um tengsl Satans við sjúkdóma var fjallað í 2.8.2. 

4. Lúk 22.31: „Símon, Símon, Satan krafðist að fá að sælda yður eins og hveiti svo 

að hismið kæmi í ljós.“  

                                                
86 Reddish, Apocalyptic Literature 1990, s. 335. 
87 John Nolland, Luke 9:21 – 18:34 1993, s. 563. 
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Að sælda merkir „að sigta“. Gríska sögnin er sinazo (ζηληάδω). Líking er dregin af 

því þegar hveiti er sigtað til að skilja hismið frá því. Hér er Satan því persónugervingur 

þeirra þrenginga sem áttu eftir að leiða í ljós hverjir stæðust prófið og hverjir ekki. 

5. Jóh 6.70: „Hef ég eigi sjálfur útvalið ykkur tólf? Þó er einn ykkar djöfull.“ 

Orðið diabolos (δηάβνιόο) merkti í daglegu tali „spottari“ eða „rógtunga“ (sbr. 2Tím 

3.3). Ólíklegt er þó að Jóhannes eigi hér við að einn postulanna hæðist að heilagri 

köllun Jesú. Setningafræðilegt frávik er að hér er djöfullinn ekki „í“ Júdasi, heldur 

stendur diabolos sem sagnfylling: „Einn af ykkur er djöfull.“ Þetta gerir myndina 

sterkari, en í raun er þetta aðeins forsmekkurinn að því sem koma skal. Um Satan og 

Júdas var fjallað í 2.8.5. 

6. Jóh 8.44: „Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gera það sem faðir yðar girnist. 

Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikann því í honum 

finnst enginn sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari 

og lyginnar faðir. 

Sannleikur er mikilvægt hugtak í Jóhannesarguðspjalli. Strax í upphafi þess segir: 

„Lögmálið var gefið með Móse en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesú Kristi.“ 

(1.17) Jesús er holdtekja sannleikans: „Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið.“ (14.6) 

Því er óhjákvæmlegt að spyrða saman lygina og Satan. Þeir sem fá ádrepuna hafa sagt 

vera synir Abrahams, þ.e. sannir Ísraelsmenn. Jesús leiðréttir þá. Þar sem þeir þjóna 

ekki Guði, heldur vinna gegn honum, eru þeir „synir“ djöfulsins, þ.e. lyginnar. Orðið 

huios (πἱόο), „sonur“, merkir ekki síður „þjónn“ (sbr. Mrk 2.19, // Mrk 9.15; Lúk 3.54). 
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3. Helvíti 

 

 

 

 

 

 

 

ORT Í TILEFNI AF ELDGOSI 

 

Allir hlaupa út að sjá 

eldinn brenna fagurrauðan, 

eru að fá sér forsmekk á 

fyrirheitin eftir dauðann. 

 

Hákon Aðalsteinsson (1935 – 2009) 
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3.1 Fyrstu hugmyndirnar um helvíti 

Vitað er að Neanderdalsmenn, sem uppi voru frá því fyrir 130.000 árum og hurfu af 

sjónarsviðinu fyrir um 30.000 árum, áttu sér frumstæða greftrunarsiði þar sem búið var 

um hina látnu á ákveðinn hátt. Það kann að benda til þess að þeir hafi trúað á einhvers 

konar framhaldslíf.
88

 Eins lengi og mannkynssagan greinir frá hefur hinn viti borni 

maður jafnframt trúað á einhvers konar áframhald tilverunnar eftir dauðann. Einhverjar 

elstu heimildir okkar um okkur sjálf sem hugsandi verur eru vangaveltur manna um lífið 

eftir dauðann.  

Fyrir meira en 4000 árum voru frásagnir af ríki hinna dauðu letraðar með fleygrúnum 

á leirtöflur í landi sem þá nefndist Súmer.
89

 Svæðið var síðar nefnt Babýlón, eftir mikil-

vægustu borginni á svæðinu. Grikkir nefndu það Mesópótamíu; „Landið á milli fljót-

anna“. Þessar eldfornu hugmyndir og táknmyndir, sem þarna koma fram, hafa verið 

furðu lífseigar í trúarlegri hugsun allt fram á okkar daga. Þekktust þessara frásagna er 

Gilgameskviða, sem áður hefur verið minnst á. 

Gilgames er af guðlegum uppruna. Reyndar rekur hann ættir sínar að tveimur þriðju 

hlutum til guðanna, sem Neil Forsyth kallar „líffræðilega forvitnilegt frávik“.
90

 

Gilgames vill sigra dauðann. Það gerir hann með því að frelsa þjóð sína undan oki 

hræðilegs skrímslis. Til þess safnar hann saman hópi fylgismanna sinna. Hann stígur 

niður til heljar, niður í ríki hinna dauðu, og mætir skrímslinu þar. Eftir dauða sinn lifir 

Gilgames áfram sem viðfang tilbeiðslu.
91

  

Í eyrum þess, sem kannast við helstu kenningar kristindómsins, hljómar allra grófasta 

útlína söguþráðarins óneitanlega kunnuglega. Á 17. öld var t.d. ljóðið „Um dauðans 

óvissan tíma“ ort hér uppi á Íslandi. Þar segir meðal annars: „Með sínum dauða hann 

deyddi / dauðann og sigur vann ...“
92

 Að minnsta kosti fjórir aðrir sálmar í Sálmabók 

íslensku kirkjunnar nota sögnina „að deyða“ með Jesú sem frumlag og dauðann sem 

andlag.
93

 Hugmyndin um hetjuna, sem stígur niður til heljar og deyðir dauðann, lifir 

ekki einasta góðu lífi innan kristinnar trúar, heldur má ganga svo langt að fullyrða að 

hún sé þar algert grundvallaratriði, gott ef ekki sjálf frumforsenda trúarinnar sem slíkrar.  

                                                
88Haraldur Ólafsson, „Hvað var gert við hina látnu hjá Neanderdalsmönnum?“ (Vísindavefurinn 

http://visindavefur.is/?id=1060) 2000, sótt 6.8.2011. 
89 Stefán Steinsson, „Inngangur“ 1996, s. 17-18. 
90 „a biologically curious anomaly“ Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 11. 
91 Sama rit, s. 22. 
92 Sálmabók íslensku kirkjunnar, Sálmur 273 (e. Hallgrím Pétursson (1614 – 1674)). 
93 Sálmar 62, 156, 241 og 408. 
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Fráleitt er þó að ætla að allar hugmyndir okkar um ríki hinna dauðu megi með einum 

eða öðrum hætti rekja til Súmera. Öll megintrúarbrögð heims geyma nefnilega myndir 

af handantilveru sem eru merkilega líkar. Þar er réttlætinu jafnan fullnægt, dyggðugt 

líferni er verðlaunað og hegnt er fyrir misgjörðir. Hindúisminn á líklega metið í fjölda 

þessara helvíta, en innan hans eru þau nokkrar milljónir talsins. Ekkert þeirra heldur þó 

sálum manna að eilífu.
94

  

Egypsk trúarbrögð þróuðu með sér flóknar kenningar um lífið eftir dauðann. Á þriðja 

árþúsundinu f.Kr. gat aðeins dyggðugt aðalsfólk í Egyptalandi vænst eilífs lífs, en á 

fyrri hluta annars árþúsundsins kom Ósíris fram sem guð hinna dauðu. Hann dæmdi í 

eins konar réttarhöldum yfir sálum mannanna þar sem vegið var (í bókstaflegri 

merkingu) hvort þeir verðskulduðu framhaldslíf eða ekki.
95

 Þeirra, sem ekki stóðust 

prófið, beið þó ekki eilíft kvalræði heldur lauk tilveru þeirra einfaldlega þannig að 

kvendjöfull, sem var blanda af krókódíl, ljóni og flóðhesti, át hjörtu þeirra. Þótt Gamla 

testamentið geymi frásagnir af langri dvöl gyðinga í Egyptalandi er þó afar erfitt að 

greina áhrif frá egypskum trúarbrögðum í gyðingdómnum. Sumt virðist reyndar ganga 

aftur í vestrænni miðaldakristni. Líklegra er þó talið að það eigi rætur að rekja til 

svipaðra hugmynda frá Persíu, þar sem zóróastríanismi réð ríkjum þar til islam hóf 

innreið sína, fremur en til Egypta.
96

  

Í raun er lítið vitað um zóróastríanisma eins og hann var iðkaður á meðan hann var 

ríkjandi trúarbrögð svæðisins, frá 6. öld f.Kr. eða þar um bil fram á 7. öld e.Kr. Ekki var 

lokið við að færa helgirit zóróastríanismans í letur fyrr en á 4. öld okkar tímatals. Eina 

handritið, sem varðveist hefur, er frá fjórtándu öld. Eftir því sem næst verður komist má 

þó rekja zóróastríanisma til eldfornra vedískra trúarbragða, sem einnig gátu af sér 

hindúisma og búddisma. Spámaður zóróastríanismans, Zóróaster (einnig þekktur sem 

Zaraþústra),
97

 boðaði aftur á móti tvígyðistrú gegn guðahirð fjölgyðistrúarbragðanna. 

Fyrir ofan jörðina dvelur góði guðinn Ahura Mazda ásamt sínum ódauðlegu og heilögu, 

anesha spenta, en hinn illi Ahriman, „Lygahöfðinginn“, dvelur í myrku helvíti undir 

jörðinni ásamt púkum sínum, daevas, sem hann sendir í heiminn til að koma illu til 

leiðar.
98

  

                                                
94 Turner, The History of Hell 1993, s. 3. 
95 Ninian Smart, The Religious Experience of Mankind 1976, s. 243 – 244. 
96 Turner, The History of Hell 1993, s. 12 – 14. 
97 Smart, The Religious Experience of Mankind 1976, s. 259 – 260. 
98 Turner, The History of Hell 1993, s. 18-19. 
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Tvíhyggja miðaldakristninnar er auðvitað því sem næst ljósrit af þessari heimsmynd. 

Til að gera grundvallaratriðin í þessari kosmólógíu algerlega samhljóða megindráttum í 

tvíhyggju dæmigerðar miðaldakristni þarf aðeins að breyta nöfnum guðanna. Guðspjöll 

Nýja testamentisins gefa ennfremur oft og tíðum duglega í skyn hugmyndafræðileg 

tengsl þarna á milli. Til dæmis kemur skilgreiningin á Ahriman sem „lygahöfðingja“ 

undarlega vel heim og saman við lýsingu guðspjallamannsins Jóhannesar á djöflinum, 

þar sem hann er einmitt kallaður „lygari og lyginnar faðir (8.44).“ 

3.2 Sheol  

Hugmyndir klassísks gyðingdóms um lífið eftir dauðann eru alls ólíkar dæmigerðum 

kristindómi. Þar vottar ekki fyrir hinni zóróastríanísku tvíhyggju. Reyndar er ekkert 

spennandi við það sem bíður handan grafar og dauða. Dauðraríki Gamla testamentisins 

nefnist Sheol (ל    ). Hugtakið kemur rúmlega 60 sinnum fyrir í kanónískum ritum 

Gamla testamentisins, oftast í Sálmunum. Í íslenskri þýðingu er þar ýmist talað um 

„hel“ eða „undirheima“. Þegar það er notað í bókstaflegri merkingu virðist það hvergi 

vísa til annars en dauðans sem slíks (t.d. 1Mós 37.35; 1Kon 2.6, 9). Í ljóðrænum textum 

tjáir Sheol jafnan angist og örvæntingu (t.d. Job 17.13; Slm 18.6; 116.3; Jón 2.3).
99

  

Sheol bíður allra að jarðlífinu loknu, hvernig sem líferni þeirra hérna megin grafar 

var háttað. Í Prédikaranum segir: „Það er ókostur við allt, sem við ber undir sólinni, að 

sömu örlög mæta öllum, og því fyllist hjarta mannanna illsku, og heimska ríkir í 

hjörtum þeirra alla ævi þeirra, og síðan liggur leiðin til hinna dauðu (9.3).“ Eftir Sheol 

er ekkert, þaðan snýr engin aftur. Sá sem deyr er einfaldlega ekki lengur til. Þess vegna 

er um að gera að njóta lífsins á meðan það stendur yfir. Hin apókrýfa Síraksbók orðar 

það svona: „Hver lofsyngur Hinum hæsta í helju, hver mun flytja lofgjörð í lifenda stað? 

Sá sem deyr fyrirfinnst ei framar, lofgjörð hans hljóðnar, sá sem á líf og heilsu syngi 

Drottni lof (17.27-28).“ Í klassískum gyðingdómi er engin upprisa.
100

 

Tveir textar þykja þó sýna að persnesk áhrif kynnu að hafa laumað sér inn í trú 

Gyðinga smám saman og jafnvel verið orðin ráðandi á dögum Jesú. Sá fyrri er í 

Spádómsbók Jesaja:  

 

 

                                                
99 Sama rit, s. 40. 
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Menn þínir,
 
sem dánir eru, munu lifna,  

lík þeirra rísa upp.  

Þeir sem í moldinni búa munu vakna og fagna.  

Þar sem dögg þín er dögg ljóssins  

mun jörðin fæða þá sem dánir eru (26.19).  

 

Hinn er í Daníelsbók:  

 

Margir þeirra sem hvíla í dufti jarðar  

munu upp vakna,  

sumir til eilífs lífs,  

aðrir til lasts og ævarandi smánar (12.2).  

 

Flestir gamlatestamentisfræðingar eru sammála um að þetta séu einu tveir staðirnir í 

heilagri ritningu Gyðinga þar sem upprisa dauðra er boðuð.
101

 Hjá Jesaja eru það þó 

aðeins góðu mennirnir, „menn þínir“, sem rísa upp. Hjá Daníel rísa „margir“ upp, bæði 

góðir og vondir. Vondra manna bíður aftur á móti aðeins last og smán á meðan góða 

fólkið öðlast eilíft líf.
102

 Aðrir textar Gamla testamentisins fullyrða yfirleitt mjög 

eindregið að Sheol sé endir allrar tilveru manna og þaðan muni enginn snúa, hvorki 

góðir menn né vondir: „Ský hverfur, líður burt, eins kemur enginn upp aftur sem fer 

niður í undirheima (Job 7.9).“ 

Gyðingar voru ekki eins niðursokknir í dauðann og grannþjóðir þeirra. Kukl sem 

tengdist því að ná sambandi við framliðna var bannað. Hinir dauðu voru „óhreinir“.
103

 Á 

einum stað birtist þó óvenjulega geðþekk mynd af handantilverunni. Í Fyrri Samúelsbók 

segir frá því að „Sál hafði rekið alla miðla og spásagnarmenn úr landinu (28.3).“ Hann 

gerist þó brotlegur við sitt eigið bann og lætur leita uppi særingakonu til að vekja upp 

Samúel spámann. Þegar Samúel birtist ávarpar hann Sál með orðunum: „Hvers vegna 

hefurðu raskað ró minni og látið vekja mig upp?“ (28.15) Myndin, sem dregin er upp, 

sýnir þannig Samúel spámann sofandi í Sheol, eða að minnsta kosti í einhvers konar 

„ró“ sem hann naut og Sál lét raska við lítinn fögnuð hans.  

                                                
101 Walter Brueggemann, Theology of the Old Testament – Testimony, Dispute, Advocacy 1997, s. 483. 
102 Turner, The History of Hell 1993, s. 42. 
103 Sama rit, s. 40. 
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Ýmsar heimildir benda til þess að áður en fyrsta öld okkar tímatals gekk í garð hafi 

hin niðurdrepandi og að mörgu leyti hugmyndasnauða eskatólógía klassísks gyðing-

dóms almennt vikið fyrir eindreginni trú á upprisu dauðra og dóm á efsta degi, þegar 

Drottinn hefur loksins borið endanlegt sigurorð af hinum illu öflum.
104

 Það fylgdi trúnni 

að til dómsdags „svæfu“ sálir fólks í einhvers konar limbói eða tilvistarleysi. Páll 

postuli, sem verið hafði faríesi, virðist halda fast í þá mynd í Fyrra Korintubréfi, en þar 

segir hann um hina látnu að þeir séu „sofnaðir“ (ἐθνηκήζεζαλ) (16.6). 

Sagnaritarinn Flavíus Jósefus (37 – 100 e.Kr.) segir ennfremur frá upprisutrú essena, 

sem áður hefur verið minnst á. Essenar höfðu ekki sagt skilið við gyðingdóm. Þvert á 

móti litu þeir á sig sem hina einu, sönnu Gyðinga. Jósefus lýsir upprisutrú essena þannig 

að hún gangi út á að holdið sé forgengilegt en sálin eilíf, í stíl við nýplatónisma. Essenar 

trúðu á andlega upprisu, ekki upprisu holdsins heldur eilíft líf sálarinnar eftir að 

líkamsdauðinn frelsar hana úr viðjum holdsins. Jósefus heldur áfram og lýsir þeirri 

sannfæringu essena að góðra sálna bíði dvöl í dýrðarríki handan hafsins, en slæmra dvöl 

á myrkum og stormasömum stað þar sem kvalir þeirra taka engan enda.
105

 

Önnur heimild er Nýja testamentið, en samstofna guðspjöllin greina öll frá andstæð-

um fylkingum heittrúaðra Gyðinga; farísea og saddúkea. Ágreiningurinn fólst í því að 

hinir fyrrnefndu trúðu á upprisu dauðra en hinir síðarnefndu höfnuðu henni. Það, sem 

höfundum guðspjallanna þykir ástæða til að útskýra í sambandi við núning þessara 

hópa, er ekki að farísear hafi trúað á upprisu dauðra, heldur hitt – að saddúkear hafi ekki 

gert það (sbr. Mark 12.18; Matt 22.23; Lúk 20.27). Það bendir til þess að upprisutrúin 

hafi verið orðin „normið“ í eyrum viðtakenda textans, en höfnun hennar frávik.  

3.3 Hades 

Það er áhugavert að í Septúagintu, grískri þýðingu Gamla testamentisins, er Sheol 

jafnan þýtt Hades (ᾍδεο). Hades er í senn persóna og staður úr grískri goðafræði, líkt 

og Hel er í senn persóna og staður úr norrænni goðafræði. Septúaginta var sannarlega 

ekkert jaðarrit í gyðingdómnum á öldunum fyrir okkar tímatal, heldur hafði hún fullan 

og viðurkenndan sess sem heilög ritning hellenískra Gyðinga í dreifingunni. Þess vegna 

er ærin ástæða til að bera saman hið klassíska gríska Hades og Sheol gyðingdómsins. 
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105 Turner, The History of Hell 1993, s. 43. 
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Meginheimildir okkar um Hades eru verk Hómers og Hesídósar. Hómer er talinn 

hafa verið uppi á 9. – 10. öld f.Kr. en Hesíódos á þeirri áttundu. Hómer er öllu þekktari 

nú á dögum, en hann byggði á eldri hefð.
106

 Guðatal Hesíódosar (e. Theogony), þar sem 

hann safnar saman grískum goðsögum og telur upp helstu guði Grikkja sem og þá 

veigaminni, er einmitt hornsteinn og meginheimild flestra þeirra bókmennta, sem síðar 

voru ritaðar í þeim tilgangi að koma skipulagi á og samræma grískan átrúnað.
107

 Þessum 

bókmenntum ber alls ekki alltaf saman, enda verður að hafa hugfast að í grískum 

menningarheimi var skáldlistin ávallt æðri rétttrúnaðinum.
108

 

Í mjög stuttu máli er landafræði Hadesar nokkurn veginn á þessa leið: Erebus og 

Tartarus eru efra og neðra svið Hadesar. Tartarus er jafnlangt fyrir neðan jörðina og 

himinninn er fyrir ofan hana. Yfir Hades ríkja Persefóna og Hades. Bræður Hadesar eru 

Seifur og Póseidon. Saman deila þeir heiminum á milli sín. Seifur ríkir yfir himninum, 

Póseidon er guð hafsins en Hades guð undirheima og dauða. Seifur nauðgaði gyðjunni 

Demetru og eignaðist með henni gyðjuna Kore. Hades nauðgaði síðan bróðurdóttur 

sinni og hafði með sér til undirheimanna. Í kjölfarið rann hún saman við Persefónu, 

drottingu dauðraríkisins.
109

 Þeir örfáu dauðlegu menn sem leggja leið sína til Hadesar 

fyrir dauðann fara þangað um Taenarus-helli, sunnarlega á Pelopsskaganum. Dæmi eru 

um að sálir, sem sleppa frá Hades, komi síðan upp um annan helli, en hann er á eyju 

sem ekki er hægt að sigla til. Þegar sálin deyr fylgir Hermes henni að ánni Styx, en í 

hana renna smærri ár með táknrænum nöfnum á borð við Hatur, Hörmung, Grátur og 

Gleymska. Oftast eru árnar fjórar, en heimildum ber ekki saman um hvaða fjórar ár 

þetta eru. Borga þarf ferjumanninum Karon fyrir að ferja sálirnar yfir ána Styx. Annars 

þarf sálin að dóla til eilífðarnóns á bakkanum vitlausu megin. Kereberos er varðhundur 

Hadesar. Heimildum ber ekki saman um hve mörg höfuð hann hefur, en flestar segja 

þau þrjú talsins.
110

 

Lýsingin þarf hvorki að vera lengri né ítarlegri til að ljóst sé að hið gríska Hades er 

afskaplega frábrugðið hinu grámuskulega og leiðinlega Sheol. Afþreyingargildi Hadesar 

er ólíkt meira. Lýsingar á Hades einkennast af mun meiri hugmyndaauðgi og frásagnar-

gleði. Reyndar má segja að erfitt sé að taka Hades alvarlega. Það er allt of litskrúðugur 

                                                
106 Smart, The Religious Experience of Mankind 1976, s. 268. 
107 Turner, The History of Hell 1993, s. 21. 
108 Sama rit, s. 23. 
109 Smart, The Religious Experience of Mankind 1976, s. 273. 
110 Turner, The History of Hell 1993, s. 27. 
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og heillandi staður til að af honum geti stafað sama raunverulega ógn og hinu 

drungalega og myrka Sheol þar sem ekkert gerist og sálirnar eigra um eins og skuggar 

eða dorma í einhverju ástandi mitt á milli tilveru og tilvistarleysis. Reyndar tóku ekki 

allir þessar hugmyndir alvarlega. Árið 405 f.Kr. skrifaði leikskáldið Aristófanes (um 

445 – um 385 f.Kr.) gamanleikinn Froskarnir, sem segir einmitt sögu af ferð til undir-

heima þar sem miskunnarlaust er hæðst að þessum táknheimi. Ferðalangurinn er hinn 

sífulli Díonýsos, en meðal ferðafélaganna er vitgranna vöðvatröllið Herakles. Í stað 

hræðilegra skrímsla gæta syngjandi froskar árinnar Styx.
111

 

Ekki fer á milli mála að klassískar hugmyndir Grikkja um handantilveruna voru 

gerólíkar hugmyndum Gyðinga. Við þýðingu helgirits var hugtak úr trúarlegum hug-

myndaheimi þeirra fyrrnefndu samt tekið og notað formála- og fyrirvaralaust um skylda 

– þó fráleitt hliðstæða nema í allra stærstu meginatriðum – hugmynd í trúararfleifð 

þeirra síðarnefndu. Hvernig gat þetta annað en valdið misskilningi?  

Við verðum að gefa okkur að þekking grískumælandi Gyðinga á trú sinni hafi ekki 

byggt einvörðungu á bókstaflegum skilningi þeirra á ytri texta Septúagintu, heldur hafi 

þeir lesið textann í gegn um þekkingu sína á mynd- og táknheimi gyðingdómsins sem 

þess menningar- og trúarlega hugmyndaheims sem þeir ólust upp í og tilheyrðu. Orð í 

texta tengjast nefnilega alltaf á einhvern hátt fyrirbærum utan hans rétt eins og 

umhverfið og samtíminn hafa áhrif á textann sjálfan.
112

 Gyðingar hafa haft þessa 

þekkingu eins og ásköpuð gleraugu á nefinu við lesturinn. Menningarlegur tilvísunar-

rammi Gyðinga í dreifingunni heimilaði einfaldlega ekki að myndir af Kereberosi, 

Karon eða Styx kæmu upp í hugann þegar þeir rákust á orðið Hades í sínu eigin 

helgiriti. Þegar grískumælandi Gyðingur las Hades í Septúagintu hefur hann því bæði 

heyrt, séð og skynjað Sheol. 

Hadesarhugtakið er mikilvægt fyrir þessa ritgerð af því að í Nýja testamentinu notar 

Jesús orðið Hades fjórum sinnum. Tvö þessara skipta eru hliðstæður í Matteusar- og 

Lúkasarguðspjöllum, bölvun yfir borginni Kapernaúm.
113

 Spurningin hlýtur að vera 

hvort orðið Hades sé þar í öllum tilvikum bein vísun í Hadesarhugtak Septúagintu, það 

                                                
111 Sama rit, s. 26. 
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er að segja aðeins hefðbundin þýðing á Sheol í gamlatestamentislegri merkingu, eða 

hvort einhverjar aðrar hugmyndir geti legið að baki því?  

3.4 Gehenna 

Gehenna (γέελλα) er hugtak sem virðist hafa verið í meira uppáhaldi hjá Jesú en Hades. 

Ellefu sinnum bregður því fyrir í tali hans í guðspjöllunum.
114

 Átta þessara ritningar-

staða eru þó úr tveim textaknippum sem eiga sér hliðstæður, annað er sameiginlegt 

Matteusi og Markúsi (Matt 5.29-3; 18.8-9; Mark 9.43-48), hitt Matteusi og Lúkasi (Matt 

10.18; Lúk 12.5). Aðeins þrír þessara ritningarstaða eiga sér því ekki hliðstæðu í öðrum 

guðspjöllum, en þeir eru allir í Matteusarguðspjalli (5.22; 23.25, 33). Hugtakið kemur 

aldrei fyrir í Jóhannesarguðspjalli. Fræðimenn eru flestir á einu máli um að Matteusar-

guðspjall sé skrifað fyrir Gyðinga, þ.e. gyðing-kristinn söfnuð,
115

 en Jóhannesar-

guðspjall aftur á móti með gríska, þ.e. heiðin-kristna, lesendur í huga.
116

 Þetta bendir 

sterklega til þess að hugtakið hafi fyrst og fremst haft hljómgrunn og notið skilnings hjá 

Gyðingum og gyðing-kristnum en hin djúpa, menningarsögulega vísun fyrir Gyðinga 

hafi hugsanlega farið fyrir ofan garð og neðan hjá öðrum.  

Gehenna stendur traustum fótum í helgiritum Gyðinga. Saga staðarins er skilmerki-

lega skráð í Gamla testamentinu. Orðið Gehenna (γέελλα) er grísk umritun hebreska 

örnefnisins ge hinnom (ם            ), sem var heiti svonefnds „Hinnómssonardals“ sunnan og 

vestan við Jerúsalem. Staðurinn var viðurstyggilegur í huga Gyðinga vegna þess að 

hann hafði verið notaður til heiðinna barnafórna (sbr. 2Kron 28.3; 33.6). Á dögum Jósía 

var reynt að koma í veg fyrir slíkar fórnarathafnir (sbr. 2Kon 23.10), en það virðist ekki 

hafa borið árangur.
117

 Alltjent fordæmir Jeremía spámaður að Júdamenn haldi 

uppteknum hætti:  

 

Júdamenn hafa gert það sem illt er í augum mínum, segir Drottinn. Þeir hafa reist 

viðurstyggilegar guðamyndir sínar í húsinu, sem kennt er við nafn mitt, til þess að 

saurga það. Þeir hafa reist Tófet-fórnarhæðir í Hinnomssonardal til þess að brenna 

syni sína og dætur í eldi (7.30-31). 

                                                
114 Matt 5.22; 5.29 (//Matt 18.9; Mark 9.47); 5.30 (//Matt 18.8; Mark 9.43, 45); 10.28 (//Lúk 12.5); 18.9 

(//Matt 5.29; Mark 9.47); 23.15; 23.33; Mark 9.43 (//Matt 5.30; 18.8); 9.45 (//Matt 5.30; 18.8); 9.47 

(//Matt 5.29; 18.9); Lúk 12.5 (//Matt 10.18). 
115 Hagner, Matthew 1 – 13 1993, s. lxix. 
116 Barnabas Lindars, The Gospel of John 1972, s. 35.  
117 Walter L. Liefeld og David W. Pao, „Luke“ 2007, s. 219. 
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Staðurinn tengdist því brotum gegn boðum Guðs, barnafórnum, skurðgoðadýrkun og 

öðru sem var viðurstyggð í augum Gyðinga. Orðið „tófet“ er talið dregið af arameísku 

orði sem merkir „bræðsluofn“ eða „eldstæði“.
118

 Það er haft um fórnarstað þar sem 

börnum var fórnað í eldi, eins og þekktist í Fönikíu og víðar í Austurlöndum nær. Við 

fornleifauppgröft í fönísku borginni Karþagó í Norður-Afríku hafa t.a.m. fundist leifar 

mörghundruð barna, sem tekin voru af lífi við fórnarathafnir til dýrðar gyðjunni Tanít 

og guðinum Baal-Hammon.
119

  

Gyðingar höfðu aftur á móti löngu lagt af frumburðafórnir, hafi þeir eða forfeður 

þeirra einhvern tímann stundað þær á annað borð. Sagan af sonarfórninni í 22. kafla 

Fyrstu Mósebókar hefur verið túlkuð sem saga af afnámi barnafórna.
120

 Vera má að á 

einhverju tímabili hafi hjáguðadýrkun og trúarleg upplausn endurvakið þá siði, en í 

fornöld var algengt að ríki tryggðu sér friðsamleg samskipti við voldugri grannríki með 

því að tileinka sér trúariðkun þeirra.
121

 Texinn í Spádómsbók Jeremía, sem vitnað hefur 

verið í, bendir til slíks, en einnig mætti nefna spámannstexta á borð við: „Ég saurgaði þá 

með fórnargjöfum þeirra þegar þeir sendu allt sem opnar móðurlíf gegnum eld. Ég 

ætlaði að ofbjóða þeim svo að þeir skildu að ég er Drottinn (Esk 20.26).“ 

Tal um Gehenna hefur vakið óhug og viðbjóð hjá þeim sem þekktu hugtakið. Séu 

Tófet-fórnarathafnir mátaðar við fórnarskilning Gyðinga eru hugrenningatengsl við 

mannát jafnvel ekki óhugsandi. Gyðingar fórnuðu ekki fólki. Þeir fórnuðu sláturdýrum, 

sem síðan voru borðuð. Máltíðin var helgisiður þar sem sáttmálsgjörð fórnarinnar lauk 

með samneyti við Guð. Litið var svo á að Guð væri ósýnilegur þátttakandi í máltíðinni. 

Frásögnin af málsverðinum í Annarri Mósebók (24.9-11) gæti, að mati þýska guðfræð-

ingsins Gerhards von Rad, verið dæmi um forstig þessa fórnarskilnings.
122

 Guð, sem 

fórnað var börnum, þáði því ef til vill ekki aðeins sálir þeirra í hugmyndaheimi 

Gyðinga. Ekki er fráleitt að álykta að upp í huga þeirra hafi komið mynd af Guði að 

leggja sér barnshold til munns. 

Flestum heimildum ber saman um að Gehenna hafi á fyrstu öldinni verið eins konar 

ruslahaugur þar sem eldur logaði og jafnvel að þar hafi jarðneskum leifum glæpamanna 

                                                
118 Hobbs, 2Kings 1985, s. 334. 
119 Peter C. Craigie, Page H. Kelley og Joel F. Drinkard, Jeremiah 1 – 25 1991, s. 125. 
120 Gerhard Von Rad, Old Testament Theology – Volume II 1957/1975, s. 421.  
121 Anderson, Living World 1988, s. 272. 
122 Gerhard Von Rad, Old Testament Theology 1957/1975, s. 254.  
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verið eytt.
123

 Þar munu leirkerasmiðir líka hafa stundað iðn sína og bakað afurðirnar 

(sbr. Jer 19.2).
124

 Gehenna hefur því verið kjörin myndlíking fyrir lokadóminn, enda 

mörg dæmi um það í Gamla testamentinu að eldur tengist dómi Guðs (s.s. 5Mós 32.22). 

Þetta myndmál heldur áfram sem „eldsdíkið“ í Opinberunarbók Jóhannesar (19.20).  

Gehenna er orðið sem notað er um undirheimana í mörgum apókrýfum bókum þar 

sem apókalyptík er viðfangsefnið. Má þar einkum nefna Enokshefðina og Véfrétt 

Sibyllanna. Í Markúsarguðspjalli sér Jesús þó ástæðu til að tengja myndina af Gehenna 

frekar við hina spámannlegu hefð Gamla testamentisins en apókalyptískt myndmál 

samtímans, með viðurlaginu „þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn slokknar ekki“ 

(ὅπνπ ὁ ζθώιεμ αὐηῶλ νὐ ηειεπηᾷ θαὶ ηὸ πῦξ νὐ ζβέλλπηαη) – í sumum handritum í 

þrígang
125

 – til nánari útlistunar á Gehenna. Orðin eru bein tilvitnun í Spádómsbók 

Jesaja þar sem örlögum þeirra sem rísa upp gegn Guði er lýst (66.24). 

3.5 Þversögn apókalyptíkurinnar 

Eins og áður hefur komið fram einkenndist fornkirkjan mjög af tvíhyggju í ætt við 

nýplatónisma. Heimsmyndin var nánast hrein eftiröpun af zóróastríanisma, þar sem góði 

guðinn var uppi á himnum, sá vondi neðanjarðar og mennirnir í miðjunni, bitbein 

aflanna sitt hvoru megin við þá. Þessi tvíhyggja ristir mun dýpra. Kristindómur og 

zóróastríanismi eru fráleitt einu hugmyndakerfin sem boðað hafa heimsmynd af þessu 

tagi. Hún kemur reyndar skemmtilega heim og saman við heiðnar hugmyndir norræns 

átrúnaðar, eins og við þekkjum hann, þar sem Ásgarður er efst, Miðgarður, staður 

mannanna, í miðjunni og neðst er Hel eða Niflheimur. Grikkir og Rómverjar höfðu 

áþekkar hugmyndir.  

Það er einmitt frá Rómverjum sem fyrsta ítarlega lýsingin á helvíti kemur, 

Eneasarkviða eftir skáldið Virgil (70 – 19 f.Kr.). Virgill var undir áhrifum frá Hómer og 

Plató. Virgill átti eftir að hafa gríðarleg áhrif á hugmyndir fólks um helvíti, meðal 

annars vegna þess að rúmum þrettán öldum síðar vakti Dante Alighieri (1265 – 1321) 

hann til lífsins og gerði hann að leiðsögumanni sínum um helvíti í Guðdómlega 

gleðileiknum (ít. Divina Commedia). Leiðsögn um handanheima er einmitt eitt af því 

sem skilgreinir opinberunarrit
126

 þannig að skv. skilgreiningunni í kafla 2.7 er ekki 

                                                
123 Turner, The History of Hell 1993, s. 40. 
124 Nolland, Luke 9:21 – 18:34 1993, s. 678. 
125 Mark 9.44, 46, 48. 
126 Collins, The Apocalyptic Imagination 1998, s. 5. 
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fráleitt að flokka Guðdómlega gleðileikinn til þeirrar rithefðar, hugsanlega sem svana-

söng hennar. 

Meira er þó um vert að mennirnir, sem settu saman fyrstu kosmólógíu kristins 

„rétttrúnaðar“, virðast hafa notað Eneasarkviðu sem áreiðanlega heimild. Má þar nefna 

Klemens frá Alexandríu (150 – 215 e.Kr.), Tertúllíanus (160 – 220 e.Kr.), Órígenes 

(185 – 254 e.Kr.) og einkum og sér í lagi Ágústínus frá Hippó (354 – 430 e.Kr.) sem 

vitnaði oft í hana.
127

 

Áður hefur verið minnst á Opinberun Péturs. Hún er eitt elsta opinberunarritið sem 

gefur sig skýlaust út fyrir að vera kristið. Kristur sjálfur er leiðsögumaðurinn. Í ritinu 

lýsir hann í smáatriðum kvölum syndaranna og þeirri ánægju hinna sanntrúuðu að fá að 

fylgjast með þeim. Alice K. Turner er svo mikið um þetta að eftir lesturinn fullyrðir hún 

að höfundur Opinberunar Péturs „hneigist til kvalalosta, gægjufíknar og saurblætis.“ 

Hún bætir því við að þessi hneigð hafi gefið tóninn fyrir það sem fylgdi í kjölfarið, 

lýsingar opinberunarritanna séu í raun aðeins ákveðin tegund af „siðferðilegu 

sjálfbirgingsklámi.“
128

 Meðal þessa efnis má nefna rithefðir, sem einnig hafa komið 

áður við sögu, s.s. Bók varðenglanna og Enoks- og Adamshefðirnar, þar sem fall 

engilsins Satans er útlistað allítarlega.  

Í Fjallræðunni, þungamiðju kristins boðskapar, segir Jesús: „Elskið óvini yðar og 

biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður (Matt 5.44).“ Í Lúkasarguðspjalli er hann nákvæmari 

og segir: „Elskið óvini yðar, gerið þeim gott sem hata yður, blessið þá sem bölva yður 

og biðjið fyrir þeim er misþyrma yður (6.27-28).“ Þessi boðskapur flokkast til slíkra 

grundvallarsanninda kristinnar trúar að erfitt er að gera sér í hugarlund að höfundar hins 

„siðferðilega sjálfbirgingskláms kvalalosta, gægjufíknar og saurblætis“ elstu kristnu 

opinberunarritanna hafi þekkt mikið til kristins boðskapar. Örlög syndaranna ganga svo 

augljóslega þvert á boðskap meistarans frá Nasaret að því verður vart með orðum lýst. 

Fyrsti guðfræðingurinn, uppgjafafaríseinn Páll frá Tarsus, hefði ekki heldur fallist á 

eskatólógíu þessara apókalyptísku rita. Hann kenndi að laun syndarinnar væru dauði 

(Róm 5.6). Með „dauða“ á hann við andstæðu lífs, ekki eilíft líf í kvöl, heldur ekkert líf, 

dauða. Það er svona einfalt. Gott fólk öðlast eilíft líf, vont fólk deyr.  

Óþarfi ætti að vera að færa fyrir því rök að traustustu heimildir okkar um kristinn 

boðskap eru annars vegar orð Jesú sjálfs, einkum þegar fleiri en einni heimild ber saman 

um þau, og hins vegar bréf Páls postula, sennilega áhrifamesta trúboða sögunnar. Þess 
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vegna hlýtur að vera ljóst að í munni Jesú Krists er eldurinn, sem tengist endalokunum, 

þ.e. „Gehenna“, tákn eyðingar en ekki kvalræðis. Í Hinnómsonardal, þar sem guðlaus 

voðaverk voru stunduð í fortíðinni, var rusli eytt. Eldurinn, sem jafnan logaði þar, er 

jafnframt gamlatestamentislegt tákn eyðingar, tortímingar og dauða (sbr. 5Mós 32.22), 

en ekki kvalræðis og pyntinga. Páll tekur undir þetta. Laun syndarinnar eru dauði. 

Gyðingdómur naut verndar í Rómaveldi. Á meðan kristnir söfnuðir voru álitnir 

gyðinglegur sértrúarhópur var þeim óhætt. Árið 64 greindi Neró keisari þó þarna á milli 

og eftir það var kristin trú ólögleg og kristnir menn voru ofsóttir grimmilega. Höfundi 

Opinberunar Péturs til varnar verður því að koma fram að á ritunartíma bókarinnar hafði 

fjöldi trúbræðra hans verið pyntaður og tekinn af lífi fyrir trúna.
129

 Hefndarhugurinn, 

sem gegnsýrir verkið, er kannski ekki mjög kristilegur – en hann er afar mannlegur. 

Ástæða þess að þessi hugmyndafræði hvarf ekki af sjónarsviðinu eftir að kristni var 

lögtekin í Rómaveldi er sú að áður en helgiritasafn kristinna manna tók á sig endanlega 

mynd, með „kanóníseringu“ þeirra rita sem Nýja testamentið geymir, voru apókalyptísk 

rit notuð miskunnarlaust í trúvarnarskyni. Þar áttu hlut að máli áðurnefndir Klemens frá 

Alexandríu og Órígenes, en einnig má nefna Jústínus píslarvott (103 – 165), Irenaeus 

kirkjuföður (d. 202) og Tertúllíanus (160 – 220).
130

 Þessari annarlegu speki, sem á 

ekkert skylt við kærleiksboðskap smiðsins frá Nasaret, var því kyrfilega dælt inn í sjálft 

æðakerfi kristinnar hugsunar strax í frumbernsku hennar. 

Hún hefur ekki enn jafnað sig. 

3.6 Jesús og helvíti 

Ekki verður farið eins ítarlega í saumana á þeim textum guðspjallanna þar sem helvíti 

kemur við sögu og gert hefur verið við textana um Satan. Flest það, sem ástæða væri til 

að taka fram, hefur þegar verið sagt. Hvað helvíti Nýja testamentisins áhrærir eru þrjár 

hefðir mest áberandi. Ein notar Gehenna, hinar tvær nota orðið Hades. Aðrir textar um 

helvíti verða auðskiljanlegir í ljósi þeirra. Þetta eru: 

a) Orð Jesú um að betra sé að sníða af sér aðskiljanlega líkamsparta en að vera 

varpað í heilu lagi í Gehenna. (Matt 5.29-30; 18.8-9; Mark 9.43-48) 

b) Jesús formælir borginni Kapernaúm. (Matt 11.23; Lúk 10.15) 

c) Dæmisagan um Lazarus og ríka manninn. (Lúk 16.19-31) 
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3.6.1 „Betra er þér ...“ 

Fyrsta textahefðin, sem ástæða er til að gaumgæfa, geymir ummæli Jesú þar sem hann 

fullyrðir að betra sé að sníða af sér hina ýmsu líkamsparta en að vera varpað í heilu lagi 

í Gehenna. Markús talar um hönd, fót og auga (9.43-48). Matteus setur þessi ummæli 

fyrst inn í Fjallræðuna og lætur Jesú nefna hægra auga og hægri hönd (5.29-30). Síðar í 

guðspjallinu endurtekur Jesús ummælin og talar þá fyrst um hönd eða fót, síðan um 

auga (18.8-9).  

Í sögulegu samhengi er þessi mynd ekki úr lausu lofti gripin. Hún vísar til atburða 

sem urðu í Jerúsalem á dögum Makkabeauppreisnarinnar og greint er frá í 7. kafla 

Síðari Makkabeabókar. Þar lætur Antíokkus IV höggva hendur og fætur af hópi bræðra 

og misþyrmir þeim á hræðilegan hátt. Þeir láta þetta yfir sig ganga frekar en að hafna 

Guði sínum og snúa baki við trúnni. Þeir deyja og sundurlimaðir öðlast þeir eilíft líf, 

sem er betra en að ganga til glötunar með heilan líkama.
131

 Myndin hefur því ekki verið 

eins langsótt í huga viðtakenda textans þá og hún er núna. 

Ritningarstaðirnir eru setningafræðilega eins upp byggðir: „Ef A tælir þig til falls þá 

ríf það úr/sníð það af og kasta frá þér, því betra er þér B að C en að hafa D og E.“ Síðan 

er fyllt inn eyðurnar: 

A:  Hægra auga þitt (Matt 5.29). Hægri hönd þín (Matt 5.30). Hönd þín eða fótur 

(Matt 18.8). Auga þitt (Matt 18.9; Mark 9.47). Hönd þín (Mark 9.43). Fótur þinn 

(Mark 9.45).  

B:  Handarvana eða höltum (Matt 18.8). Eineygðum (Matt 18.9; Mark 9.47). 

Handarvana (Mark 9.43). Höltum (Mark 9.45).  

C:  Ganga (inn) til lífsins (Matt 18.8, 9; Mark 9.43, 45). Ganga í Guðs ríki (Mark 

9.47). 

D:  Báðar hendur og báða fætur (Matt 18.8). Bæði augu (Matt 18.9; Mark 9.47). 

Báðar hendur (Mark 9.43). Báða fætur (Mark 9.45). 

E:  Verða kastað í hinn eilífa eld (εἰο ηὸ πῦξ ηὸ αἰώληνλ) (Matt 18.8). Verða kastað 

í/fara til Gehenna
132

 (εἰο ηὴλ γέελλαλ) (Matt 18.9; Mark 9.43, 45, 47). 

Eina setningafræðilega frávikið er að í 5. kafla Matteusarguðspjalls er hvorki talað 

um að ganga með mismunandi fötlun inn í lífið eða Guðs ríki, né að fara ófatlaður í eld 
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eða Gehenna, heldur segir einfaldlega að betra sé að einn limanna glatist en að allur 

líkaminn fari til Gehenna
133

 (Matt 5.29, 30).  

Setningafræðileg klifun af þessu tagi er eitt megineinkenni hebreskra ljóðmæla. Hún 

einkennir ekki síst Sálmana (sbr. Slm 29). Setningafræðileg klifun er ekki bara augljós í 

þessum ummælum Jesú, heldur er hún eitt megineinkennið á framsetningu hans á 

boðskap sínum. Þekktasta dæmið er sennilega: „Sælir eru A því að þeir munu B.“ 

Endurtekið níu sinnum (Matt 5.3-11). 

Annað megineinkenni hebreskra ljóðmæla, „andstæðurím“ (e. antithetic parallelism), 

er einnig afar áberandi í þessum texta. Í því felst að í fyrri hluta vers er fullyrðing sett 

fram, hugsun orðuð eða mynd máluð sem seinni hlutinn botnar með andstæðri 

fullyrðingu, hugsun eða mynd.
134

 Þetta einkennir líka Sálmana (t.d. Slm 37.22, 119.3). 

Hér er andstæðurímið tvöfalt. Annars vegar er því að hafa báðar hendur, báða fætur eða 

bæði augu stillt upp sem andstæðu þess að vera haltur, handarvana eða eineygður. Hins 

vegar er Gehenna ávallt sett fram sem andstæða lífsins og á einum stað Guðs ríkis. 

Matteus notar „lífið“ gjarnan sem tákn eilífs lífs og Guðs ríkis (t.d. 7.14; 19.17). 

Jesús er því trúr gamlatestamentislegri spámanns- og ljóðahefð í framsetningunni á 

boðskap sínum. Ekki er ólíklegt að það sé einmitt það sem átt er við með orðunum: 

„Hann kenndi eins og sá er vald hefur og ekki eins og fræðimenn þeirra (Matt 7.29).“ 

Orð hans hljómuðu eins og eitthvað úr Sálmunum eða spámannsritunum, ekki eins og 

stagl klerkanna. 

Andstæðurímið opnar jafnframt merkingu Gehenna í þessum textum. Gehenna er 

andstæða lífsins. Gehenna er dauði. Gehenna er andstæða Guðs ríkis. 

3.6.2 Kapernaúm formælt 

Þar sem Jesús formælir borginni Kapernaúm er textinn orðrétt eins í báðum heimildum, 

nema hvað Hades er með ákveðnum greini hjá Lúkasi: „Og þú, Kapernaúm! Verður þú 

hafin til himins? Nei, til heljar (ἕωο (ηνῦ) ᾅδνπ) mun þér steypt verða.“ (Matt 11.23; 

Lúk 10.15) 

Jesús hafði starfað í Kapernaúm, haft þar bækistöð og læknað sjúka. (Matt 4.12; 

Mark 2.1; Lúk 4.23; 4.31-44; 7.1-10) Formælingin er yfirleitt ekki rakin til þess að 

borgarbúar hafi verið tregir til að taka trú, heldur til hroka borgarbúa. Ástæða þess að 
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Jesús tekur fram að borgin verði ekki hafin til himins hlýtur nefnilega að vera sú að 

borgarbúar hafi gert sér það í hugarlund. Ástæðulaust væri að hafa orð á því nema 

einhver hefði haldið því fram. Jesús sér enga ástæðu til að minnast sérstaklega á það að 

aðrar borgir verði ekki heldur hafnar til himins. Sennilega var enginn misskilningur í þá 

átt á ferðinni sem þurfti að leiðrétta.  

Myndmálið hér byggir á Spádómsbók Jesaja (14.13-15). Örlögin, sem bíða 

borgarinnar, verða þau sömu og Babýlóníukeisara. Babýlóníukeisari segir við sjálfan 

sig: „Ég skal stíga upp til himins.“ (14.13) En hvað gerist? Honum er varpað niður til 

heljar. (14.15) Hér stendur Hades því sem bein þýðing Sheol í gamlatestamentislegri 

merkingu.
135

 Texinn er mjög dæmigerð formæling í spámannlegum gamlatestamentis-

anda. Hér er einnig klassískt, hebreskt andstæðurím á ferðinni. Hades er stillt upp sem 

beinni andstæðu himinsins. Himnamyndin kallar á Hadesarmyndina til að loka versinu 

og jafna það út. 

Kapernaúm var hafnarborg við norðurbakka Genesaretvatns. Hún fór í eyði á 11. öld. 

Ef skilja á formælingu Jesú sem spádóm var því töluverð bið á að hann rættist. 

3.6.3 Lazarus og ríki maðurinn 

Síðasti textinn, sagan um Lazarus og ríka manninn (Lúk 16.19-31), er eina dæmið í 

Nýja testamentinu um að Jesús tali um Hades í eskatólógísku samhengi. Sagan segir frá 

ríkum manni og betlara. Betlarinn heitir Lazarus, en nafn þess ríka kemur ekki fram. 

Ýmsar kenningar eru á lofti um nafnið Lazarus. Þetta er grísk mynd hebreska nafnsins 

Elíeser (        ל   ) sem merkir „Guð hjálpar“. Þjónn Abrahams hét Elíeser (1Mós 15.2).
136

 

Eins og kunnugt er vakti Jesús mann að nafni Lazarus upp frá dauðum og því tengdist 

nafnið dauðanum.  

Lazarus og ríki maðurinn deyja báðir. Eftir dauðann bera englar Lazarus í faðm 

Abrahams, en ríki maðurinn fer til Hadesar. Frá Hades „þar sem hann var í kvölum“ 

(16.23) sér hann hvað Lazarus hefur það gott í faðmi ættföðurins. Hann biður því 

Abraham að leyfa sér að fara og vara bræður sína fimm við því sem bíði þeirra ef þeir 

bæta ekki ráð sitt fyrir dauðann. Abraham synjar þeirri beiðni á þeim forsendum að það 

væri ekki til neins: „Ef þeir hlýða ekki Móse og spámönnunum láta þeir ekki heldur 

sannfærast þótt einhver rísi upp frá dauðum (16.31).“ 

                                                
135 Nolland, Luke 9:21 – 18:34 1993, s. 557. 
136 Sama rit, s. 828. 
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Í fljótu bragði virðist hér vera á ferðinni mynd af handantilverunni sem brýtur 

algerlega í bága við það sem Jesús boðaði annars staðar og eins við eskatólógíu Páls 

postula. Ríki maðurinn deyr ekki og hættir að vera til, hann heldur áfram að vera til og 

kvelst. Hann kvelst meira að segja í „loga“ (ἐλ ηῇ θινγὶ). Eins sefur Lazarus ekki og 

bíður upprisunnar. 

Orðið, sem notað er um kvalir ríka mannsins, er basanos (βάζαλνο), en það hefur 

ferns konar merkingu: Bókstaflega var það haft um svokallaðan „prófstein“, en það er 

steintegund (Lapis Lydius) sem notuð var til að prófa ágæti gulls og silfurs þannig að 

því var núið við hann. Af þeirri merkingu var síðan dregin nákvæmlega sama afleidda 

merking og „prófsteinn“ hefur í nútímaíslensku. Í þriðja lagi var það notað um 

pyntingar og loks lýsir það þjáningum af völdum sjúkdóma. Orðið kemur einu sinni 

fyrir í Nýja testamentinu annars staðar en hér: „Orðstír hans barst um allt Sýrland og 

menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum (βαζάλνηο), voru 

haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama. Og hann læknaði þá (Matt 4.24).“  

Í sögunni segir Abraham við ríka manninn: „Minnstu þess, barn, að þú hlaust þín 

gæði meðan þú lifðir og Lasarus böl á sama hátt. Nú er hann hér huggaður en þú kvelst 

(16.25).“ Abraham notar ekki orðið basanos, heldur sögninga odunao (ὀδπλάω). Hún 

merkir „að þjást“, en merkingin einskorðast ekki við líkamlegar þjáningar heldur nær 

hún líka yfir andlegan sársauka, til dæmis „grátur og gnístran tanna“. 

Lítill vafi leikur á að hér einkennist myndmálið af tvíhyggju opinberunarhefðarinnar. 

Einnig hefur verið bent á makalaus líkindi þessarar sögu við egypska þjóðsögu sem 

fundist hefur á handriti, sem rakið er til ársins 47 e.Kr. Sömuleiðis standa ýmsir 

rabbínskir textar í beinu sambandi við þessa egypsku þjóðsögu.
137

 Fái þetta staðist er 

þessi dæmisaga varla upprunnin hjá hinum sögulega Jesú. Hún telst til sérefnis Lúkasar, 

engin önnur heimild hefur þessa sögu eða aðra líka henni eftir Jesú. Auðvitað er þó sá 

möguleiki fyrir hendi að sagan hafi verið á kreiki alllengi og Jesús einhvern tímann sagt 

sína útgáfu af henni til að koma boðskap sínum á framfæri. 

En um hvað er sagan? Fáir telja hana fjalla um lífið eftir dauðann. Ritskýrendunum 

Norval Geldenhuys
138

, E. J. Tinsley
139

, I. Howard Marshall
140

 og Douglas E. Oakman
141

 

                                                
137 Sama rit, s. 826. 
138 Norval Geldenhuys, The Gospel of Luke 1951/1977, s. 427. 
139 E. J. Tinsley, The Gospel According to Luke 1965, s. 162. 
140 I. Howard Marshall, The Gospel of Luke – A commentary on the Greek Text 1978, s. 632. 
141 Douglas E. Oakman, „The Countryside in Luke-Acts“ 1991, s. 162. 



51 

ber til að mynda öllum saman um að sagan sé ekki sögð til að upplýsa hlustendur um 

fyrirkomulagið handan grafar og dauða heldur einmitt til að leggja áherslu á félagslega 

ábyrgð og skyldur manna hérna megin. Sagan brýtur enda mjög í bága við þær myndir 

sem annars staðar eru dregnar upp. Hvergi annars staðar tengist Hades eldi. Eldurinn 

einskorðast alltaf við Gehenna-texta, nema hér. Eins kemur orðasambandið „faðmur 

Abrahams“ hvergi annars staðar fyrir í Biblíunni. Sagan er því í raun eins og álfur út úr 

hól í öllu samhengi við aðra texta. 

Á fyrstu öldinni hafði yfirstétt í Palestínu að mörgu leyti tamið sér lífsstíl sem fól í 

sér óhóflegt bruðl og flöggun veraldlegra auðæva. Þetta voru erlend áhrif, eftiröpun þess 

sem tíðkaðist hjá fína fólkinu í Róm.
142

 Kynningin á ríka manninum vísar beint í þetta 

umhverfi. Ríki maðurinn „klæddist purpura og dýru líni og lifði hvern dag í dýrlegum 

fagnaði.“ (16.19) Þetta er félagsleg ádeila, rækilega staðsett í samtíma Jesú frá Nasaret. 

Ríki maðurinn kemst að því að það er of seint að iðrast eftir dauðann. Þeir sem lifa 

skulu ekki búast við sendiboðum að handan til að vara þá við villu síns vegar. Allt sem 

þeir þurfa til að haga sér almennilega er þegar borið á borð fyrir þá: Lögmálið og 

spámennirnir. 

Fyrirkomulag handantilverunnar var ekki viðfangsefni Lúkasar og hann kann að hafa 

haft óskýrar hugmyndir um það. Orð Jesú við ræningjann á krossinum sýna það 

kannski: „Og Jesús sagði við hann: Sannlega segi ég þér: Í dag skaltu vera með mér í 

Paradís (ἐλ ηῷ παξαδείζῳ) (23.43).“ Hvernig fær það staðist Kristur segi ræningjanum 

að hann verði í paradís „í dag“ þegar enn áttu eftir að líða þrír dagar í helju til 

upprisunnar og fjörutíu dagar frá upprisu Krists að uppstigningunni?  

Eins og sagan um Lazarus og ríka manninn heyra þessi orð Jesú á krossinum til 

sérefnis Lúkasar, þau eru án hliðstæðu í öðrum guðspjöllum. Og eins og í sögunni um 

Lazarus og ríka manninn bendir orðfærið hér til uppruna utan Jesúhefðarinnar. Þetta er 

eina skiptið í öllum guðspjöllunum þar sem orðið „Paradís“ (παξάδεηζνο) kemur fyrir. 

Það er af persneskum uppruna og merkir „garður“. Í Septúagintu er það tvisvar sinnum 

notað um aldingarðinn Eden (1Mós 2.8; Jes 51.3). 

Guðspjöllin fjögur í Nýja testamentinu eiga það öll sameiginlegt að segja söguna af 

lífi, starfi, dauða og upprisu Jesú Krists. Engu að síður eru þau að ýmsu leyti harla ólík. 

Fyrir vikið hefur þeim verið líkt við portrettmyndir fjögurra ólíkra meistara af sama 

                                                
142 Nolland, Luke 9:21 – 18:34 1993, s. 827. 
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viðfangsefninu, hver þeirra túlkar það á sinn hátt og dregur fram sínar eigin áherslur.
143

 

Lúkasarguðspjall dregur að margra mati upp geðþekkustu myndina af Jesú í Nýja 

testamentinu. Jesús Lúkasarguðspjalls er hvorki hinn himneski konungur Matteusar, hið 

sárþjáða guðslamb Markúsar né hinn kosmíski Kristur Jóhannesar, heldur í senn 

róttækur umbótasinni og snjall kennari sem leggur megináherslu á félagslegt réttlæti.
144

 

Boðskapur sögunnar kemur því algerlega heim og saman við guðfræðilegar áherslur 

ritsins. Hana þarf að segja, jafnvel þótt það sé á kostnað kórréttrar eskatólógíu.  

                                                
143 Culpepper, The Gospel and Letters of John 1998, S. 23. 
144 Sama rit, S. 25. 
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4. Niðurstaða 

 

 

TIL HINNA DAUÐU 

 

Til ykkar, sem genguð á undan mér þennan veg 

í eldskini hnígandi sólar, er ljóð mitt kveðið. 

Ég veit, að þið leituðuð sjálfir þess sama og ég 

og samskonar miskunn og hamingju um var beðið. 

 

Nú vitið þið allir með vissu, hvað hefur gerst, 

að það var ekki neitt, hvorki úthverfa lífsins né rétta. 

Í blekkingum sjálfs sín maðurinn ferðast og ferst 

og fyrst þegar menn eru dauðir skilja þeir þetta. 

 

Steinn Steinarr (1908 – 1958) 
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4.1 Satan sem hlutverk 

Þegar Satan er grandskoðaður í samhengi guðspjalla Nýja testamentisins kemur eitt í 

ljós: Satan gegnir engu eskatólógísku hlutverki í boðskap Jesú frá Nasaret. Enginn 

þeirra Satanstexta, sem hér hafa verið teknir til umfjöllunar, fjallar um hlutskipti manna 

eftir líkamsdauðann. Satan birtist hvergi sem leiðtogi hins illa ríkis.
145

 Reyndar er 

apókalyptík ákaflega víkjandi í Satansmynd Jesú. Aðeins tveir tiltölulega veigalitlir 

textar tengja Satan við endalok þessa heims. Hvorugur er studdur hliðstæðu úr öðrum 

heimildum. Annar fullyrðir að þegar upp verði staðið bíði Satans aðeins eyðing og 

dauði (Matt 25.41). Hinn segir að þá verði honum hafnað og veldi hans verði fyrir bí 

(Lúk 10.18-19).  

Satan stendur jafnan fyrir andstæðu alls þess sem Guð og Jesús standa fyrir. Hann er 

í raun aðeins persónugervingur til að stilla upp sem mótvægi við boðskap Jesú frá 

Nasaret – því merking þrífst jú á andstæðu sinni. Það þjónar frásagnarlistinni að óvinir 

Jesú séu ekki óhlutbundin og þokukennd hugtök á borð við græðgi, lygar, fáfræði og 

þröngsýni, en ekki guðfræðinni. Satan er ekki persóna. Hann er ekki raunverulegt, 

verufræðilegt fyrirbæri. Hann er persónugervingur alls sem Jesús frá Nasaret er ekki og 

leikur sem slíkur mikilvægt hlutverk í dramatík fagnaðarerindisins um Jesú Krist.  

Mennskir menn geta leikið þetta hlutverk, eins og freistingafrásagnir Jóhannesar-

guðspjalls sýna. Jafnvel getur hugmynd gegnt því, til dæmis sú hugmynd að framselja 

aðra manneskju til kvalafullrar aflífunar í skiptum fyrir auðlegð (Lúk 22.3 //Jóh 13.2, 

27). Sú hugmynd að nýta náðargjafir sínar aðeins í sína eigin þágu, að velta sér upp úr 

heimsins dýrð, er líka frá Satan komin. Sú hugmynd að leita síns eigin, öfugt við 

kærleikann (1Kor 15.5), er Satan. Hver sá eða hvað það, sem gerist farartálmi eða 

andspyrna við ríki Guðs, er Satan.  

Satan er til. Þetta vitum við ef við vitum hvað Satan er. Farartálmar á vegi sannleika 

og réttlætis eru hluti af lífinu. Fólk bregður sér í hlutverk þessara farartálma. Hugmyndir 

og gildi vinna gegn því sem gott er og rétt. Okkar er freistað. Við stöndum frammi fyrir 

ákvörðunum um það hverju við eigum að helga líf okkar. Við getum annað hvort valið 

það sem er höfðingja þessa heims að gefa eða fjársjóði sem mölur og ryð fá ekki 

grandað. Nú á dögum er þetta teiknað upp sem innri barátta eða togstreita. Frásagnar-

                                                
145 Pagels, The Origin of Satan 1995, s. 39. 
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háttur fornaldar einkenndist aftur á móti mjög mikið af því að huglæg fyrirbæri og 

kenndir voru persónugerðar og látnar heyja baráttu um manninn.  

Forsenda tilveru Satans er andstaða við Guð, menn, guðmennið eða son Guðs. Á 

yfirborðinu gæti höggormur einnar sögu virst eiga lítið skylt við uppreisnarsegg 

annarrar, harðstjóra þeirrar þriðju, freistara þeirrar fjórðu, flagara þeirrar fimmtu eða 

dreka þeirrar sjöttu. Það, hvernig Satan birtist, fer eftir því hvaða hlutverk andstæðingur 

Guðs leikur í hverri frásögn.
146

 Í sögunni af syndafallinu í þriðja kafla Fyrstu Móse-

bókar er það til að mynda höggormur sem er persónugervingur freistingarinnar.
147

 Sé 

litið á Satan og „freistarann“ sem samheiti gegnir höggormurinn vissulega hlutverki 

Satans í frásögninni af syndafallinu, jafnvel þótt orðið sjálft komi þar hvergi fyrir. 

Orðið, sem notað er um höggorminn, nachash (    נ), er víða notað um Levjaþan í Gamla 

testamentinu (Job 26.13; Jes 27.1; Am 9.3), skrímsli frumóreiðunnar sem Jahve sigraði 

til að koma reglu á sköpunina. Í Septúagintu er Levjaþan jafnan þýtt „dreki“.
148

 Drekinn 

er þar ávallt óvinur Jahves (Jes 51.9; Job 7.12; Slm 104.26). Þetta myndmál gengur 

síðan aftur í Opinberunarbókinni: „Og drekanum mikla var varpað niður, hinum gamla 

höggormi sem heitir djöfull og Satan og afvegaleiðir alla heimsbyggðina, honum var 

varpað niður á jörðina ... (12.9).“ Það er í raun ósköp rökrétt að hvað það, sem vinnur 

gegn Guðs vilja, réttlæti og kærleika, hafi smám saman runnið saman við hugmyndir 

um Satan sem persónu. 

4.2 Helvíti sem ástand 

Apókalyptískt myndmál er víða áberandi í texum Nýja testamentisins, enda hafa ýmsir 

guðfræðingar, til dæmis Johannes Weiss (1863 – 1914) og Albert Schweitzer (1875 – 

1965), talið að væntingar um heimsenda og nálægð guðsríkisins hafi verið kjarninn í 

kenningum Jesú frá Nasaret.
149

 Þessi áhersla hefur farið halloka með árunum, enda er 

erfitt að finna því stað í ritningunni að Jesús frá Nasaret hafi boðað eina ákveðna 

apókalyptíska fyrirætlun.
150

 Jafnvel er haft eftir honum: „Ekki er það yðar að vita tíma 

eða tíðir sem faðirinn hefur sjálfur ákveðið (Post 1.7).“  

                                                
146 Forsyth, The Old Enemy 1987, s. 5. 
147 John C. L. Gibson, Genesis – Volume I 1981, s. 123. 
148 Aune, Revelation 6 – 16 1998, s. 683. 
149  William C. Placher, Essentials of Christian Theology 2003, s. 333. 
150  Bruce Chilton, „Christianity“ (Evil & Suffering) 1998, s. 74. 
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John J. Collins telur engan grundvöll fyrir þeirri skoðun að einhver ein hreyfing hafi 

verið á bak við apókalyptíska texta tímabilsins auk þess sem apókalyptík hafi verið 

viðfangsefni lærdómsmanna en ekki alþýðunnar.
151

 Þótt Jesúhreyfingin hafi átt sér 

eskatólógískar kenningar sé ekki þar með sagt að sanngjarnt sé að lýsa henni sem 

apókalyptískri.
152

 Gyðingleg opinberunarrit bera öll einkenni þess að vera skrifuð af 

„spekingum“ (e. sages). Þá er átt við stétt skriftlærðra fræðimanna sem gegndu því 

hlutverki innan gyðingdómsins að vera verndarar hefðarinnar. Þeir söfnuðu saman, 

héldu utan um og túlkuðu helgitextana.
153

 Textar hefðarinnar voru skrifaðir af þessari 

stétt manna, fyrst og fremst fyrir þessa stétt manna.
154

 Fyrstu Jesúhóparnir voru aftur á 

móti alþýðuhreyfing. Ströng apókalyptísk túlkun á orðum Jesú er því varhugaverð. 

Orðunum var ekki beint til fólks sem hafði þekkingu til að skilja þau á þann hátt. 

Ljóst er að Jesús er alltaf að tala í líkingum. Auðvitað er honum ekki alvara með því 

að fólk eigi að skera af sér útlimi. Þetta er táknmál. Þess vegna er óþarfi að leggja 

bókstaflega merkingu í síðasta orðið, einkum ef það er eina orðið í setningunni sem 

skilið er bókstaflega. Það er vond guðfræði.  

Aðeins einn texti fjallar um Hades sem stað þar sem tilvist vondra manna heldur 

áfram eftir líkamsdauðann (Lúk 16.19-31). En eins og bent hefur verið á (3.6.3) stingur 

sá texti afar mikið í stúf við Jesúhefðina – auk þess sem hann fjallar í raun ekki um lífið 

eftir dauðann heldur um félagslegar skyldur og sinnuleysi, dramb og fall, andleg og 

veraldleg auðævi. Í öllum öðrum textum væri hægt að þýða Hades og Gehenna sem 

„gröf“ eða „dauða“ án þess að það breytti merkingu þeirra eða boðskap. Í munni Jesú 

eru þetta táknmyndir dauðans. 

Jafnvel orð Jesú um eilífa refsingu hinna óréttlátu (Matt 25:46) er ekki hægt að skilja 

sem fyrirheit um eilíft kvalræði, sé textinn lesinn í heildarsamhengi boðskaparins. Dauði 

án vonar um upprisu er eilíf refsing. Orðið sem hér er notað um refsingu er kolasis 

(θόιαζηο). Það getur vissulega merkt „kvöl“ eða „þjáning“, en fyrst og fremst merkir 

það „refsing“. Orðið kemur tvisvar fyrir í Nýja testamentinu. Hitt skiptið er: „Ótti er 

ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttann. Því að óttinn býst við hegningu 

                                                
151  Collins, The Apocalyptic Imagination 1998, s. 38 – 39. 
152  Sama rit, s. 260. 
153  Horsley, Revolt of the Scribes 2010, s. 8. 
154  Sama rit, s. 201 – 202. 
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(θόιαζηλ) en sá sem óttast er ekki fullkominn í elskunni (1Jóh 4.18).“ Orðið kolasis er 

því aðeins notað um óþægilegar afleiðingar rangrar breytni. 

Jesús stillir Hades og Gehenna iðulega upp sem andstæðu „himinsins“, „lífsins“ og 

þess sem þessi hugtök eru táknmyndir fyrir: Guðs ríkis. Til að skilja merkingu helvítis 

er því kannski best að reyna að skilja merkingu Guðs ríkis og setja síðan öfug formerki 

á þá merkingu. 

Jesús talar mikið um Guðs ríki, mun meira en um helvíti. Í Lúkasarguðspjalli segir að 

farísear hafi spurt Jesú hvenær Guðs ríki kæmi. Hann svaraði þeim: „Guðs ríki kemur 

ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja: Sjá, þar er það eða hér er það því að 

Guðs ríki er innra með yður (ἐληὸο ὑκῶλ) (Lúk. 17:20-21).“ Þarna mætti líka þýða: 

„Guðs ríki er meðal ykkar“, þótt sú leið sé ekki farin í Biblíunni 2007. Sennilega getur 

setningin merkt hvort tveggja einmitt af því að Jesús meinti hvort tveggja. Helvíti er því 

í munni Jesú mun fremur ástand en staðsetning. 

Þekktustu orð Jesú um Guðs ríki, þau sem flestir kunna og fara með eru sennilega úr 

Faðirvorinu: „Til komi þitt ríki (Matt 6.10a).“  

Jesús talaði eins og sá sem valdið hefur. Hann setti boðskap sinn fram í formi sálma- 

og spámannshefðar Gamla testamentisins og vísaði þannig, bæði með táknmáli sínu og 

ytri umbúnaði textans, í ritningu og táknheim sem áheyrendur hans þekktu og deildu. Sé 

þessi bæn í Faðirvorinu skoðuð í því ljósi er ekki fráleitt að ætla að um hliðstæðurím sé 

að ræða, að strax í næstu setningu útskýri Jesús nákvæmlega hvað hann á við: „Verði 

þinn vilji svo á jörðu sem á himni (Matt 6.10b).“  

Þannig er Guðs ríki það ástand innra með okkur og okkar á meðal þar sem vilji Guðs 

ræður ríkjum. 

Andstæða þess er helvíti. 
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4.3 Lokaorð 

 

Nú sjáum vér svo sem í skuggsjá, í ráðgátu,  

en þá munum vér sjá augliti til auglitis.  

Nú er þekking mín í molum  

en þá mun ég gjörþekkja eins og ég er sjálfur gjörþekktur orðinn. (1Kor 13.12) 

 

Biblían er skrifuð með úrelta heimsmynd í huga fyrir fólk sem aðeins skildi þessa 

úreltu heimsmynd. Líkingamálið er sótt í þessa heimsmynd og miðað við hana. 

Bókstaflegur skilningur textans býður því upp á að hann sé túlkaður sem áróður fyrir 

henni og himnesk opinberun hennar, eins og dæmin sanna. Á sama hátt er ritningin 

skrifuð í óréttlátu samfélagi, feðraveldi þar sem þrælahald og kúgun voru við lýði. 

Líkingamálið er sótt í þá samfélagsskipan, enda textinn skrifaður fyrir fólk sem þekkti 

ekkert annað. Í gegn um söguna hefur ritningin því illu heilli líka verið notuð sem 

áróður fyrir eða guðleg réttlæting á hvers kyns samfélagslegu óréttlæti. 

Framsetning þess sannleika sem Biblían geymir er ekki miðuð við vestrænt 

nútímafólk heldur hugarheim fornaldar og menningarlegan tilvísunarramma fólks sem 

var uppi fyrir 2000 árum. Það er hlutverk guðfræðinnar að afrugla myndina og sýna 

hana þannig að nútímafólk sjái hana skýrt. Það gerum við ekki með því að leggja 

bókstaflega merkingu í texta sem aldrei var ætlað að vera skilinn bókstaflega heldur var 

skrifaður að hætti síns tíma til að miðla eilífum, andlegum sannleika þannig að 

samtíminn meðtæki hann. Textinn er ekki annað en umgjörðin um kjarnann, kerygmað, 

pakkinn sem geymir gjöfina. Við verðum að opna pakkann til að sjá hvað hann hefur að 

geyma. Þetta þýðir ekki að við eigum að velja og hafna eins og hentar okkur eða túlka 

boðskapinn á þann hátt sem okkur finnst þægilegast og hugnast okkur best. Þetta þýðir 

þvert á móti að við eigum að taka allan þennan texta alvarlega. 

Það sem þetta þýðir aftur á móti ekki er að okkur beri að taka hann bókstaflega. 

Slíkur skilningur er rangtúlkun á Guðs orði og hefur alið af sér hinar andstyggilegu 

tvíhyggjuhugmyndir um handantilveruna, þar sem Guð stjórnast af hefndarþorsta og 

jafnvel kvalalosta í garð þeirra sem hann í hégómleika sínum náði ekki völdum yfir 

hérna megin grafar.  
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Í nýjatestamentislegu samhengi er helvíti ástand sem hver og einn kallar yfir sig 

sjálfur með gjörðum sínum, með því að útiloka Guð úr lífi sínu. Guð þarf ekki að koma 

þar nærri. Guð skapaði ekki helvíti. Menn eru fullfærir um að skapa sér sitt eigið helvíti 

sjálfir. 

Stundum er talað um helvíti á jörð. „Líbía er að breytast í helvíti,“ var haft eftir 

breskri blaðakonu.
155

 Hvað átti hún við? Jú, misþyrmingar og pyntingar voru daglegt 

brauð og ringulreiðin allsráðandi. Heimildarmynd um einelti ber heitið „Helvíti á 

jörðu“.
156

 Í hverju felst það? Útskúfun og höfnun, ástleysi, vöntun á náungakærleik, 

skorti á viðurkenningu og heilbrigðum, gefandi samskiptum við annað fólk. Svipuð 

hugsun liggur að baki orðunum „Gæsluvarðhald er helvíti á jörðu“ sem birtust í 

Fréttablaðinu í maí 2010.
157

 Gæsluvarðhald er einangrun frá mannlegu samfélagi. 

Úkraínski mannréttindafrömuðurinn Grígorí Paskó sagði eftir að hafa verið samvisku-

fangi í Rússlandi: „Einhver sagði að fangelsi í Rússlandi væru eins og helvíti á jörð en 

það er ekki rétt. Þau eru helvíti á jörð.“
158

 

Tal af þessu tagi er ekki rangtúlkun á kristnum trúarsannindum. Þvert á móti. Með 

þessu er einmitt verið að nota orðið „helvíti“ í hárréttri merkingu. Í þessum nútíma-

frásögnum er lýst ástandi þar sem ringulreiðin og öryggisleysið er algjört, engu er 

treystandi og fólk er einangrað, óttaslegið og kvalið, hvort heldur sem er á líkama eða 

sál, auðn og eyðilegging ráða ríkjum, kærleikurinn er hvergi sjáanlegur, dauðinn fer 

sigurför og Guðs vilji er virtur að vettugi.  

Það er helvíti. 

  

                                                
155 http://www.mbl.is/frettir/forsida/2011/02/24/libia_ad_verda_helviti_a_jordu/ (sótt 10.8.2011). 
156 http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=7dab61f6-b9c0-4db3-ac92-43728ed87989 

(sótt 10.8.2011) 
157 http://www.visir.is/gaesluvardhald-er-helviti-a-jordu/article/2010344363481 (sótt 10.8.2011) 
158 http://www.amnesty.is/frettir/nr/1529 (sótt 10.8.2011) 

http://www.mbl.is/frettir/forsida/2011/02/24/libia_ad_verda_helviti_a_jordu/
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=7dab61f6-b9c0-4db3-ac92-43728ed87989
http://www.visir.is/gaesluvardhald-er-helviti-a-jordu/article/2010344363481
http://www.amnesty.is/frettir/nr/1529
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5. Viðbót: Ritningarstaðir 

5.1 Andskotinn í guðspjöllum Nýja testamentisins 

 Matteusarguðspjall:  

4.1 Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina til þess að djöfullinn gæti freistað hans 

(πεηξαζζῆλαη ὑπὸ ηνῦ δηαβόινπ). (//Mark 1.13; Lúk 4.2) 

4.3 Þá kom djöfullinn (ὁ πεηξάδωλ) og sagði við hann: „Ef þú ert sonur Guðs þá 

bjóð þú að steinar þessir verði að brauðum.“ (//Lúk 4.3) 

4.5 Þá tekur djöfullinn (ὁ δηάβνινο) Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún 

musterisins.  

4.8 Enn tekur djöfullinn (ὁ δηάβνινο) hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum 

öll ríki heims og dýrð þeirra. (//Lúk 4.6) 

4.10 En Jesús sagði við hann: „Vík brott, Satan (Σαηαλᾶ)! Ritað er: Drottin, Guð 

þinn, skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum.“  

4.11 Þá fór djöfullinn (ὁ δηάβνινο) frá Jesú. Og englar komu og þjónuðu honum. 

(//Lúk 4.13) 

10.25 Fyrst menn kölluðu húsföðurinn Beelsebúl (Βεειδεβνὺι), hvað kalla þeir þá 

heimamenn hans? 

12.24 Þegar farísear heyrðu það sögðu þeir: „Þessi maður rekur ekki út illa anda nema 

með fulltingi Beelsebúls (ἐλ ηῷ Βεειδεβνὺι), höfðingja illra anda.“ (//Mark 

3.22; Lúk 11.15) 

12.26 Ef Satan rekur Satan út (εἰ ὁ Σαηαλᾶο ηὸλ Σαηαλᾶλ ἐθβάιιεη) er hann sjálfum sér 

sundurþykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist? (//Mark 3.23, 26; Lúk 11.15) 

12.27 Og ef ég rek illu andana út með fulltingi Beelsebúls (ἐλ Βεειδεβνὺι), með 

hverju reka þá yðar menn þá út? Því skulu þeir vera dómarar yðar. (//Lúk 11.19) 

13.39 Óvinurinn (ὁ ἐρζξὸο), sem sáði því, er djöfullinn (ὁ δηάβνινο). Kornskurðurinn 

er endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. (//Mark 4.15; Lúk 8.12) 

16.23 Jesús sneri sér við og mælti til Péturs: „Vík frá mér, Satan (Σαηαλᾶ), þú vilt 

bregða fæti fyrir mig, þú hugsar ekki um það sem Guðs er heldur það sem 

manna er.“ (//Mark 8.33) 

25.41 Síðan mun hann segja við þá til vinstri handar: Farið frá mér, bölvaðir, í þann 

eilífa eld sem búinn er djöflinum og árum hans (ηῷ δηαβόιῳ θαὶ ηνῖο ἀγγέινηο 

αὐηνῦ). 
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 Markúsarguðspjall: 

1.13 ... og var hann í óbyggðinni fjörutíu daga og Satan freistaði hans (πεηξαδόκελνο 

ὑπὸ ηνῦ Σαηαλᾶ). (//Matt 4.1; Lúk 4.2) 

3.22 Og fræðimennirnir, er komnir voru ofan frá Jerúsalem, sögðu: „Beelsebúl er í 

honum (Βεειδεβνὺι ἔρεη). Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu 

andana.“ (//Matt 12.24; Lúk 11.15) 

3.23 En Jesús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum: „Hvernig getur Satan rekið 

Satan út (πῶο δύλαηαη Σαηαλᾶο Σαηαλᾶλ ἐθβάιιεηλ)?“ (//Matt 12.26; Lúk 11.15) 

3.26 Sé nú Satan (ὁ Σαηαλᾶο) risinn gegn sjálfum sér og orðinn sér sundurþykkur fær 

hann ekki staðist, þá er úti um hann. (//Matt 12.26; Lúk 11.18) 

4.15 Það hjá götunni, þar sem orðinu er sáð, merkir þá sem heyra en Satan (ὁ 

Σαηαλᾶο) kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. (//Matt 13.39; 

Lúk 8.12) 

8.33 Jesús sneri sér við, leit til lærisveina sinna, ávítaði Pétur og sagði: „Vík frá mér, 

Satan (Σαηαλᾶ), eigi hugsar þú um það sem Guðs er heldur það sem manna er.“ 

(//Matt 16.23) 

 Lúkasarguðspjall: 

4.2 ... þar sem djöfullinn freistaði hans (πεηξαδόκελνο ὑπὸ ηνῦ δηαβόινπ). (//Matt 

4.1; Mark 1.13) 

4.3 En djöfullinn (ὁ δηάβνινο) sagði við hann: „Ef þú ert sonur Guðs þá bjóð þú 

steini þessum að hann verði að brauði.“ (//Matt 4.3) 

4.6 Og djöfullinn (ὁ δηάβνινο) sagði við Jesú: „Þér mun ég gefa allt þetta veldi og 

dýrð þess því að mér er það í hendur fengið og ég get gefið það hverjum sem ég 

vil. (//Matt 4.5) 

4.13 Þegar djöfullinn (ὁ δηάβνινο) hafði gefist upp við að fella hann vék hann frá 

honum að sinni. (//Matt 4.11) 

8.12 Það er féll hjá götunni merkir þá sem heyra orðið en síðan kemur djöfullinn (ὁ 

δηάβνινο) og tekur það burt úr hjarta þeirra til þess að þeir trúi ekki og verði 

hólpnir. (//Matt 13.39; Mark 4.15) 

10.18 En Jesús mælti við þá: „Ég sá Satan (ηὸλ Σαηαλᾶλ) hrapa af himni sem eldingu.“ 
 

10.19 Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sporðdreka og yfir öllu óvinarins 

veldi (ηὴλ δύλακηλ ηνῦ ἐρζξνῦ). Alls ekkert mun gera yður mein.  
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11.15 En sumir þeirra sögðu: „Með fulltingi Beelsebúls (ἐλ Βεειδεβνὺι), höfðingja 

illra anda, rekur hann út illu andana.“ (//Matt 12.24; Mark 3.22) 

11.18 Sé nú Satan (ὁ Σαηαλᾶο) sjálfum sér sundurþykkur, hvernig fær ríki hans þá 

staðist - fyrst þér segið að ég reki illu andana út með fulltingi Beelsebúls (ἐλ 

Βεειδεβνὺι)? (//Matt 12.26; Mark 3.23, 26) 

11.19 En reki ég illu andana út með fulltingi Beelsebúls (ἐλ Βεειδεβνὺι), með hverju 

reka þá yðar menn þá út? Því skulu þeir vera dómarar yðar. (//Matt 12.27) 

13.16 En þessi kona, sem er dóttir Abrahams og Satan (ὁ Σαηαλᾶο) hefur fjötrað full 

átján ár, mátti hún ekki leyst verða úr fjötrum þessum á hvíldardegi? 

22.3 Þá fór Satan (Σαηαλᾶο) í Júdas sem kallaður var Ískaríot og var í tölu þeirra tólf. 

(//Jóh 13.2, 27) 

22.31 Símon, Símon, Satan (ὁ Σαηαλᾶο) krafðist að fá að sælda yður eins og hveiti svo 

að hismið kæmi í ljós. 

 Jóhannesarguðspjall: 

6.70 Jesús svaraði þeim: „Hef ég eigi sjálfur útvalið ykkur tólf? Þó er einn ykkar 

djöfull (δηάβνιόο).“ 

8.44 Þér eigið djöfulinn að föður (ὑκεῖο ἐθ ηνῦ παηξὸο ηνῦ δηαβόινπ ἐζηὲ) og viljið 

gera það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur 

aldrei þekkt sannleikann því í honum finnst enginn sannleikur. Þegar hann lýgur 

fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lyginnar faðir. 

13.2 Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því (ηνῦ δηαβόινπ ἤδε 

βεβιεθόηνο) í brjóst Júdasi, syni Símonar Ískaríots, að svíkja Jesú. (//Lúk 22.3) 

13.27 Og eftir þann bita fór Satan (ὁ Σαηαλᾶο) inn í hann. (//Lúk 22.3) 

 

5.2 Helvíti í guðspjöllum Nýja testamentisins 

 Matteusarguðspjall: 

5.22 Sá sem hrakyrðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu og hver sem 

svívirðir hann hefur unnið til eldsvítis (ηὴλ γέελλαλ ηνῦ ππξόο). 

5.29 Ef hægra auga þitt tælir þig til falls þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að 

einn lima þinna glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helvíti (εἰο 

γέελλαλ). (//Matt 18.9; Mark 9.47) 
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5.30 Ef hægri hönd þín tælir þig til falls þá sníð hana af og kasta frá þér. Betra er þér 

að einn lima þinna glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helvíti (εἰο 

γέελλαλ). (//Matt 18.8; Mark 9.43, 45) 

10.18 Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur 

þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti (ἐλ γεέλλῃ). (//Lúk 

12.5) 

11.23  Og þú, Kapernaúm. Verður þú hafin til himins (νὐξαλνῦ)? Nei, til heljar (ᾅδνπ) 

mun þér steypt verða. (//Lúk 10.15) 

16.18  Þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur 

heljar (ᾅδνπ) mun ekki á henni sigrast. 

18.8 Ef hönd þín eða fótur tælir þig til falls þá sníð hann af og kasta frá þér. Betra er 

þér handarvana eða höltum inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og báða 

fætur og verða kastað í hinn eilífa eld (εἰο ηὸ πῦξ ηὸ αἰώληνλ). (//Matt 5.30; Mark 

9.43, 45) 

18.9 Og ef auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér 

eineygðum inn að ganga til lífsins en hafa bæði augu og verða kastað í eldsvítið 

(εἰο ηὴλ γέελλαλ ηνῦ ππξόο). (//Matt 5.29; Mark 9.47) 

23.15 Vei yður, fræðimenn og farísear, hræsnarar! Þér farið um láð og lög til að snúa 

einum til yðar trúar og þegar það tekst gerið þér hann hálfu verra vítisbarn (πἱὸλ 

γεέλλεο) en þér sjálfir eruð. 

23.33 Höggormar og nöðrukyn, hvernig fáið þér umflúið helvítisdóm (ηῆο θξίζεωο ηῆο 

γεέλλεο)? 

25.41 Síðan mun hann segja við þá til vinstri handar: Farið frá mér, bölvaðir, í þann 

eilífa eld (εἰο ηὸ πῦξ ηὸ αἰώληνλ) sem búinn er djöflinum og árum hans. 

 Markúsarguðspjall:  

9.43 Ef hönd þín tælir þig til falls þá sníð hana af. Betra er þér handarvana inn að 

ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis, í hinn óslökkvanda eld 

(εἰο ηὴλ γέελλαλ, εἰο ηὸ πῦξ ηὸ ἄζβεζηνλ). (//Matt 5.30; 18.8) 

9.45 Ef fótur þinn tælir þig til falls þá sníð hann af. Betra er þér höltum inn að ganga 

til lífsins en hafa báða fætur og verða kastað í helvíti (εἰο ηὴλ γέελλαλ). (//Matt 

5.30; 18.8) 

9.47 Og ef auga þitt tælir þig til falls þá ríf það úr. Betra er þér eineygðum inn að 

ganga í Guðs ríki en hafa bæði augu og verða kastað í helvíti (εἰο γέελλαλ) ... 

(//Matt 5.29; 18.9) 
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9.48 ... þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn slokknar ekki (ηὸ πῦξ νὐ ζβέλλπηαη). 

 Lúkasarguðspjall: 

10.15: Og þú, Kapernaúm! Verður þú hafin til himins (νὐξαλνῦ)? Nei, til heljar (ᾅδνπ) 

mun þér steypt verða. (//Matt 11.23) 

12.5 Ég skal sýna yður hvern þér eigið að hræðast. Hræðist þann er hefur vald að 

deyða og að því búnu varpa í helvíti (εἰο ηὴλ γέελλαλ). Já, ég segi yður, hræðist 

hann. (//Matt 10.18) 

16.23: Og í helju (ἐλ ηῷ ᾅδῃ), þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá 

Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. 
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