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Ágrip 

Í ritgerð þessari er fjallað um fyrsta sálm Saltarans með tilliti til áhrifasögu hans í vestrænni 

menningu. Í þessari ritgerð verður lögð áhersla á bókmenntir og kvikmyndir sem telja má 

meðal helstu birtingarmynda áhrifasögunnar. Ritskýring textans er lykill að því verkefni að 

tengja sálminn við einstök verk, en sérstaklega er leitað eftir beinni skírskotun til sálmsins. 

Leitað er svara við því hvernig sálmurinn birtist í vestrænu samfélagi utan Biblíunnar. 

Birtingarmyndir sálmsins í listum gefa mynd af því hvernig sálmurinn er almennt túlkaður og 

notaður, og hvernig hann tengist og hugsanlega kallast á við samfélag okkar, í sögu og 

samtíð. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð er leitast við að kanna hvernig fyrsti sálmur Saltarans birtist í menningu og 

listum, og hvernig hann á erindi við samtímann fyrir utan rit Biblíunnar. 

Fjallað er um fyrsta sálminn í heild, öll sex versin. Versin skiptast í tvo hluta. Fyrri þrjú 

lýsa réttlátum manni, hvað einkennir hátterni hans og hver afdrif hans verða í lífinu. Þrjú 

síðari versin fjalla um óguðlegan mann, og eru þau sett upp á sama hátt og hin fyrri. 

Andstæðurnar sem skapast gefur tilefni til að bera saman hátterni mannanna. Með beinum 

orðum er áréttaður boðskapur sálmsins, en algengt er í spekiritum Gamla testamentisins að 

bera saman réttláta menn og rangláta. Myndmál er síðan notað til ítrekunar á að aðeins hinum 

réttláta manni muni farnast vel. Þetta er algengt stef í menningu margra heimshorna sem 

fjallar um að maðurinn uppsker eins og hann sáir. Birtingarmyndir þess eru margar og fer 

oftast svo að illa hefur farið fyrir hinum vonda, í flestum sögum, bókmenntum, ljóðum og 

kvikmyndum. Oft hafa örlög hins illa, eða þess sem gjörir rangt orðið til án tilstillis þess sem 

varð fyrir ranglæti. Birtingarmynd yfirnáttúrulegs réttlætis eða lögmáls sem sér til þess að 

réttlætinu sé fullnægt er vinsælt stef í okkar menningu. 

Í ritgerðinni verður byrjað á að fjalla almennt um sálma Saltarans, og reifað hvað 

fræðimenn segja um tilurð þeirra, efni og uppröðun. Því næst verður stutt ritskýring, og settar 

fram helstu kenningar um merkingu sálmsins.  

Síðan er fjallað um mismunandi biblíuþýðingar og farið yfir það orðalag sem notað hefur 

verið og breytt á milli útgáfu ritsins. Farið verður yfir nokkur hebresk hugtök til að komast 

sem næst upprunalegri merkingu textans og aðrir túlknarmögleikar hafðir til hliðsjónar.  

Meginumfjöllunin er um þær bókmenntir og kvikmyndir sem fundist hafa í rannsókninni á 

viðfangsefninu. 

Í lok ritgerðarinnar er umfjöllunarefnið dregið saman og niðurstöður kynntar.  
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Aðferðafræði 

Guðfræðileg nálgun viðfangsefnisins tekur mið af kenningum Gareth Jones um að 

viðfangsefni skuli nálgast af sveigjanleika gagnvart takmörkunum efnisins og skilningi á 

margbreytileika trúarlegra athafna, hefða og upplifunar.
1
 Guðfræðin sem slík skal vera 

plúralistísk (margbreytileg), nálgast fjölhyggjusamfélagið og taka mið af því hvernig 

guðfræðin sér sig í samræmi við menningu og samfélag sitt. Jones nefnir þar sérstaklega þörf 

fyrir auðmýkt gagnvart sjálfum sér vitsmunalega til að forðast hroka fullvissunar. Til að 

forðast þá gjá er mikilvægt að átta sig á staðsetningu sinni sem fræðimanns hverju sinni og 

vera opin fyrir áhrifum guðfræðilegs sjónarhorns okkar, á þekkingu okkar á samfélaginu.
2
 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er mótuð út frá sjónarmiðum Jones á þann hátt að 

áherslan er að skoða samband texta Biblíunnar við menningu og listir á hlutlausan hátt. 

,,Kristin guðfræði á uppruna sinn í túlkun guðfræðilegra heimilda tungumáls og 

upplifunar, Biblíunnar, sögu, hefðar, samfélags og menningar. Guðfræðin sjálf mótast 

af kirkjunni. Kirkjan mótar guðfræðina en hún er einnig takmörkuð af samfélagslegu 

og menningarlegu samhengi sínu. Á þann hátt kallast nútíma guðfræði á við sögulegt 

samhengi kristinnar trúarhefðar."
3
 

Með því að afmarka nokkur svið listar, bókmenntir og kvikmyndir, sem tengjast beint 

fyrsta sálmi Biblíunnar vonast höfundur til að geta varpað ljósi á hvernig textinn er túlkaður 

og notaður í samfélaginu. 

Túlkun er helsta verkefni ritgerðarinnar en eins og kemur fram hjá Jones er ekki heimilt 

guðfræðilega að túlka texta ritningarinnar á hvaða hátt sem er. Textana ber alltaf að skoða í 

sögulegu samhengi og með virðingu fyrir þeirri hefð sem þar ríkir. Því munu verða settar 

fram nokkrar almennar kenningar um merkingu textans, þar sem að engin ein getur verið hin 

eina rétta. Textarýni með stuttorðuðum kenningum um túlkunarfræði textans, ásamt 

hebreskum hugtökum gefa því lesandanum svigrúm til að leggja mat á merkingu textans.
4
  

Því næst kynnir höfundur kvikmyndir og bókmenntir sem skírskota beint til sálmsins. 

Höfundur mun fjalla stuttlega um það form sem sálmurinn er settur í eða tegund, stundum 

kallað „Gattung“ hans, hvernig tungumál er notað, samhengið sem hann er settur í og hvaða 

                                                
1 Jones, Gareth 2007, s. 11-21. 
2
 Ibid, s. 26-32. 

3 Ibid, s. 119. 
4 Ibid, s. 125-132. 
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guðfræði birtist í honum. Með þessu vonast höfundur til að fanga það samspil sem verður til á 

milli texta sálmsins og menningar og listar, og túlka guðfæðilega merkingu þess.
5
  

Þórir Kr. Þórðarson prófessor segir um biblíuskilning:  

„Enginn skilur tónverk til hlítar út frá efnafræðinni. Aftur á móti eru hljóð rannsökuð 

út frá eðlisfræðinni. En tónverk verður aldrei skilið sem tónverk út frá 

eðlisfræðilegum rannsóknum einum. Skilningur okkar á ritningunum verður því að 

vera trúarlegur. Músíkalskur skilningur er það eina sem dugar við tónverk. Og 

andlegur, ljóðrænn og opinn skilningur einn getur lokið upp fyrir okkur 

leyndardómum þess lífs sem hrærist í ritningunum.“
6
 

Fyrsti Davíðssálmur 

Í útgáfu Biblíunnar frá árinu 2007 segir í inngangi Davíðssálma: „Sálmarnir eru mjög 

fjölbreytilegir að gerð. Mest fer fyrir harmsálmum en lofgjörðarljóð eru einnig 

fyrirferðarmikil. Þar er að finna ýmsar aðrar gerðir sálma, svo sem spekiljóð, konungssálma 

og þakkarljóð. Sálmarnir eru ýmist einstaklingssálmar eða sálmar safnaðar.“
7
 

Sálmar Saltarans eða Davíðssálmar hafa verið flokkaðir í lofgjörðarsálma, harmsálma, 

spekiljóð, konungssálma, litúrgíur og þakkarljóð. Sálmarir hafa oft verið kenndir við Davíð 

konung þó að almennt sé talið að hann hafi ekki ritað sálmasafnið í heild sinni. Aðrir sem 

hann gerði að lofgjörðarleiðtogum í Jerúsalem hafa verið nefndir sem hugsanlegir höfundar 

sálma. Þar má nefna Ethan, Heman, Asaf og svo Salómon sonur hans sem að fetaði í fótspor 

föður síns og orti ljóð og sálma.
8
  

Anderson bendir á að flestir sálmanna í fyrri hlutanum (1-89) séu kenndir við Davíð, 

Asaph, Ethan, Heman, Salómon og syni Kórah, en að í síðari hlutanum (90-150) séu þeir að 

miklu leyti nafnlausir.
9
  

„Sálmur er trúarlegt ljóð eða lag við tónlist. Sumir sálmarnir í sálmabókinni eru 

lofgjörðar sálmar sungnir af söfnuði, aðrir eru harmsálmar sungnir af pílagrímum á 

leið til musterisins. Aðrir eru persónulegar bænir. Einnig eru til sálmar sem þjóna 

sögulegum tilgangi, þar sem að þeir rekja sögu ísrael á einhvern hátt.“
10

  

                                                
5 Ibid, s. 44-47, 52- 57. 
6 Þórir Kr. Þórðarson, 1994. 
7 Biblían 2007, Inngangur að sálmasafni. 
8
 Radmacher, Earl 2004, s. 351. 

9 Anderson, A.A 1981, s. 25. 
10 Spark notes 2007, s. 67. 
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Í þessu samhengi er sérstaklega minnst á Exódus, eða för Ísraelsmanna frá Egyptalandi og 

þegar þeir voru í haldi í Babýlon.
11

 

Sálmunum er skipt í fimm bækur; sálm 1-41, 42-72, 73-89, 90-106 og 107-150 

hugsanlega með fimmskiptingu Mósebókanna að fyrirmynd.
12

 Margar kenningar hafa verið 

settar fram um hvernig þetta form varð til og hverjir áttu aðkomu í því. Uppröðun sálmanna 

er hluti þess sem gerir sálmasafnið heillandi, og gerir það að verðugu verkefni að greina 

sálmana í tengslum þeirra innbyrðis.
13

 

Áður fyrr höfðu sálmarnir verið flokkaðir sögulega með því að reyna að greina sögulega 

atburði eða einstaklinga sem tengja mátti við sálminn eða kom fram í fleiri en einum sálmi 

bókarinnar. Þar má sérstaklega nefna Davíð konung og mismunandi aðstæður sem upp komu 

á meðan hann ríkti.
14

 Þar sem talið var að Davíð konungur hefði samið sálmana var reynt að 

tengja hvern sálm við atvik í lífi hans til að tímasetja tilurð sálmsins. Því var lagt mikið upp 

úr því að gefa hverjum sálmi sögulegt samhengi og tengja hann við ákveðin atvik. Jafnvel 

þegar farið var að efast um Davíð sem hinn eina höfund sálmasafnsins viðhélst þessi aðferð, 

en var þá reynt að tengja sálmana við sögulega atburði Ísraelsmanna.
15

 Má segja að þetta hafi 

verið ríkjandi nálgun þar til Hermann Gunkel (1862-1932) kom fram á sjónarsviðið og olli 

þáttaskilum í sálmarannsóknum með hinum formsögulegu rannsóknum sínum.
16

 Á síðari 

árum hefur áherslan í rannsóknum sálmasafnsins beinst mjög að því að greina hvort og þá 

hvernig guðfæðileg hugsun eða ritstjórnarstefnan liggi að baki niðurröðun þeirra.
17

 

Það er því ekki hægt að fjalla um sálmasafnið án þess að minnast nánar á Hermann 

Gunkel. Hann var frumkvöðull þegar kom að flokkun og túlkun sálmanna. Hann átti 

frumkvæði að því að greina sálmana eftir formi þeirra í tengslum við „Sitz im Leben"
18

 í 

trúarlífi Ísralesmanna. Þannig komu til svokallaðar gerðir „Gattungen“ sálma, 

lofgjörðarsálma, konungssálma, harmsálma einstaklings og samfélags, einstaklings 

þakkarsálma og bænasálma. Einnig nefnir hann minni flokka eins og blessanir og bölvanir, 

pílagrímasálma, sigursálma, þjóðar-þakkarsálma, tórusálma, spekisálma og spámannlega 

                                                
11 Ibid, s. 67.  
12 Anderson, A.A. 1981, s. 27.  
13 Davidson, Robert 1998, s. 6. 
14 Ibid, s. 4. 
15 Anderson, A.A. 1981, s. 29. 
16 Ibid, s. 29-31. 
17

 Gunnlaugur A. Jónsson 2008, s. 69-82. 
18 Með „Sitz im Leben" (staða í lífinu) er átt við hvaða hlutverki einstakir sálmar hafi upphaflega gegnt í trúarlífi 

hins forna Ísraels. 
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sálma.
19

 Gunkel taldi að sálmanir hafi fyrst og fremst verið ætlaðir sem tjáning á líðan og 

tilfinningum skáldsins sjálfs, sem þjónaði þeim tilgangi að tjá tilfinningar og upplifun þess 

sem staddur er í sömu aðstæðum.
20

  

Fyrsti sálmurinn flokkast sem spekisálmur sem setur fram á skýran hátt mismuninn á vegi 

réttláts manns og rangláts. Enginn höfundur er nefndur né eru neinar sögulegar aðstæður 

tengdar við texta sálmsins. Sálmurinn er yfirleitt talinn hafa verið ritaður seint í sögu Ísraels. 

Sálmurinn er almennt álitinn vera inngangur að allri sálmabók Saltarans þar sem hann setur 

fram einkenni og örlög réttlátra og ranglátra manna.
21

  

Framan af var sálmurinn ekki númeraður eða talinn vera hluti af öðrum sálmi. Bernhard 

Duhm setur fram þá kenningu í riti sínu Die Psalmen (1899)
22

 að versunum hafi ekki verið 

ætlað að vera sálmur, heldur formáli til að leggja áherslu á meginboðskap sálmasafns 

Saltarans. Í tilgátu Duhms felst að sálmurinn hafi verið saminn í þeim tilgangi að vera formáli 

eða að hann hafi átt að þjóna sem kjörorð á bókrollunni sem lögmálið var ritað á.
23

 Margir 

telja líklegt að síðasti ritstjóri sálmasafnsins hafi bætt þeim hluta við sem nú telst sálmur eitt, 

en það þýðir ekki að hann hafi endilega samið sálminn. Tilgangur hans hafi að öllum 

líkindum verið að búa til inngang að sálmasafninu. Orðalag, framsetning og innihald sálmsins 

gætu bent til tengsla við spekistefnuna. Þar var áherslan á hið skrifaða lögmál og kennslu um 

umbun og refsingu, en hún minnir á gyðinglega guðstrú síðari tíma.
24

 

Ritskýring 

Túlkun textans 

Sarna
25

 setur fram áhugaverða kenningu varðandi tengsl fyrstu setningar sálmasafnsins, og 

lokasetningu sálmasafnsins. Fyrsta setningin er „Sæll er sá maður“, en lokasetningin  

„Hallelúja, lofið Drottinn“. Þetta fyrirkomulag er andstætt fyrirkomulagi boðorðanna þar sem 

áherslan er í byrjun á Guði en endar á náunga mannsins. Í sálmasafninu er áherslan fyrst á 

manninum sjálfum en færist yfir á Guð þegar líður á sálmana. Í því samhengi nefnir hann 

skiptingu Mósebókanna í fimm rit hugsanlega sem fyrirmynd skipulags Sálmasafnsins.
26

 

                                                
19 Anderson, A.A 1981, s. 29. 
20 Ibid, s. 30. 
21 Radmacher 2004, s. 351. 
22 Duhm, B 1922. 
23 Eaton, John 1995, s. 21-22.  
24

 Anderson, A.A 1981, s. 57. 
25 Sarna, N.M 1993. 
26 Ibid, s. 26-27. 
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1. vers. Sarna leggur áherslu á að byrjunarorð sálmsins séu óvenjuleg að því leyti að hann 

byrjar ekki á fyrirsögninni „Sálmur Davíðs“ eins og tíðkaðist, heldur á orðunum „Sæll er sá 

maður“
27

 en það er þekkt orðalag í svokölluðum spekisálmum. Setningin „eigi gengur götur 

syndara“
28

 setur fram hliðstæður þess hvernig tengsl manneskjunnar við hinn illa fara 

versnandi. Eins fara orðin yfir hinn illa stigversnandi sem fyrst er sagður óguðlegur, því næst 

syndari og að lokum háðgjarn.
29

 Í versinu er máluð mynd af hinum réttláta manni, sem er í 

þessum heimi en verður hins vegar ekki fyrir áhrifum af honum.
30

 Nefnt er að hann má 

hvorki ganga, sitja eða standa með hinum óréttláta. 
31

 Þessi aðferð, að nota stigvaxandi orð, 

hefur þau áhrif að þau mynda það sem kalla mætti hápunkt. En orðin eru merkingafræðilega 

hin sömu án þess að gera greinarmun á hversu mikið hinn óréttláti er óguðlegur. Þessi 

þrefalda mynd setur fram þá skoðun að hinn réttláti maður skuli ekki fylgja lífsháttum hins 

rangláta. Þegar fjallað er um hinn óguðlega er í sálmum Saltarans yfirleitt átt við óvini Guðs 

og þar með þá sem ofsækja söfnuði hans. Það gæti hugsanlega ekki aðeins átt við um hina 

óguðlegu í Ísrael, heldur einnig erlenda óvini. Syndari er hugtak sem var notað yfir þann sem 

missti marks eða fór gegn viðteknum siðareglum. Út frá hebreska textanum mætti einnig 

álykta að sá sem flokkist undir að vera syndari sé einstaklingur sem hafi vikið svo oft af 

hinum réttláta vegi að það er orðin venja en ekki lengur hegðun sem er tilkomin af einskærri 

slysni.
32

 

2. vers. „heldur hefur yndi af“
33

 Í stað þess að njóta samvista við hinn illa nýtur hinn 

réttláti þess sem viðkemur Guði, og þá sérstaklega af orði Guðs. Þegar talað er um lögmál 

Guðs er átt við Fimmbókaritið þ.e. fyrstu fimm bækur Gamla testamentisins.
34

 Lög Drottins 

fela ekki aðeins í sér texta sem ber að fylgja orð fyrir orð, heldur er opinberun á vilja hans 

sem er á sama tíma krefjandi og frelsandi. Lög þessi eru ekki andstæða náðar, því þau bjóða 

upp á bæði náð og miskunn. Í staðinn fyrir að vera byrði á hinum réttláta manni eru þau 

honum ánægja.
35

 

                                                
27 Sarna, N.M 1993, s. 26. 
28 Biblían; 2011, s. 639. 
29 Anderson, A.A, 1981, s. 58. 
30 Radmacher, Earl 2004, s. 352. 
31 Orðin ganga, sitja og standa eru bein þýðing úr upprunalega hebreska textanum. 
32 Anderson, A.A 1981, s. 58- 59. 
33

 Biblían 2011. 
34 Radmacher, Earl 2004, s. 352. 
35 Anderson, A.A 1981, s. 59. 
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3. vers. „Hann er sem tré gróðursett hjá lindum“
36

 Þar sem að allt varðandi tréð er 

dýrmætt og gefur af sér, eins og hinir réttlátu sem eru dýrmætir og gefa af sér fyrir Guð. Það 

er fólk sem Guð gleðst yfir. En að það muni gefa af sér á ekki endilega við veraldlega hluti, 

heldur gefa þau af sér í ríki Guðs.
37

 

4. vers. „þeir hrekjast sem hismi í stormi“
38

 Hinum illa er blásið frá eins og afgöngunum 

eftir að korn hefur verið uppskorið.
39

 Limburg telur myndmálið setja upp andstæðuna af 

rótfasta trénu og hisminu til að lýsa stöðu einstaklinga gagnvart Guði. Hann telur að annarra 

orða sé ekki þörf með notkun orðsins hismi þar sem það segir allt sem segja þarf. Hann 

bendir einnig á að hismið er einnig notað í Jobsbók (21:18), en í sálmi eitt er líkingin notuð til 

að lýsa örlögum fólks sem lifir lífi sínu sem ranglátir einstaklingar.
40

  

5. vers. „Því hvorki standast óguðlegir fyrir dómi né syndarar í söfnuði réttlátra.“
41

 Hinir 

óréttlátu standast ekki dóm Guðs á dómsdeginum.
42

 Sarna telur að hér sé átt við sérstakt 

samband Guðs við hinn réttláta mann. Gyðingar og kristnir eru sammála um að við sé átt dóm 

Guðs gagnvart einstaklingnum í lífi eftir dauðann. Hins vegar fjallar hebreska biblían hvorki 

um dóm Guðs gagnvart þeim látnu á berorðan hátt né örlög réttlátra og óréttlátra eftir 

dauðann.
43

 

6. vers. „Drottinn vakir yfir vegi réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.“
44

 Það að 

Drottinn vaki yfir vegi þeirra á ekki aðeins við um að hann viti hvernig hann er heldur að 

hann taki þátt og sé innan handar.
45

 Limburg segjir sjötta versið taka saman boðskap 

sálmsins. Fyrsti stafur í byrjun sálmsins er stafurinn alef sem er fyrsti stafur hebreska 

stafrófsins. Síðasta orð sálmsins byrjar á tav sem er síðasti stafur hebreska stafrófsins og væri 

því á íslenskri tungu a-ö. Því má segja að sálmurinn lýsi því frá a til ö hvernig hinn guðlegi 

eða réttláti lifir lífi sínu. Guð vakir yfir vegi hinna réttlátu.
46

 

Túlkun Roberts Davidson á sálminum í bókinni The Vitality Of Worship er sú að 

tilbeiðsla og trú sameinist eða aðgreinist. Hann telur að orðið sæll hafi þá merkingu í 

sálmunum að fela í sér persónulegt samband við Guð. Að vera sæll og lifa innihaldsríku lífi 

                                                
36 Biblían 2011. 
37 Radmacher, Earl 2004, s. 352. 
38 Biblían 2011. 
39 Radmacher , Earl 2004, s. 352. 
40 Limburg, J 2011, s. 3. 
41 Biblían 2011. 
42 Radmacher, Earl 2004, s. 352. 
43 Sarna, N. M 1993, s. 45. 
44

 Biblían 2011. 
45 Radmacher, Earl 2004, s. 352. 
46 Limburg, J. 2000, s. 3. 
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tengist því að stunda lofgjörð í gleði sem verður til þess að einstaklingurinn uppsker það að 

lofa og treysta Guði. Í sálmi eitt er lífi sæls manns lýst á jákvæðan og neikvæðan hátt. 

Davidson leggur áherslu á ábyrgð hins réttláta manns sem felst í að neita félagskap 

óguðlegra, og að taka afstöðu gegn hinum ranglátu á allan hátt. Jákvæða hliðin er að teljast 

vera manneskja lögmálsins og fá að lifa eftir lögmáli Guðs. Fimmbókaritið var gjöf Guðs til 

Ísraelsmannna, sagan af náðarsamlegri aðstoð Guðs fyrir þjóð sína og nauðsynlegum 

viðbrögðum fólksins í þökk við hann. Guð hefur sett lögmálið í hjörtu hinnar trúuðu þjóðar 

hans. Iðkun trúar fól því í sér íhugun og að leggja lögmál Guðs á minnið og að þylja upp efni 

þeirra. Uppskera hins réttláta manns skal vera í veraldlegri velgengni sem og í andlegri. Þar 

tekur Davidson dæmi um þegar Ísraelsmenn komust yfir ánna Jórdan, inn í fyrirheitna landið 

og unnu sigur á óvinum sínum.
47

  

Biblíuþýðingar 

Það er áhugavert að skoða mismunandi þýðingar á textum Biblíunnar. Helst er að nefna 

mismunandi orðanotkun og mögulega breytingu á merkingu textans sem orðið getur við 

mismunandi þýðingar, vegna annarrar orðanotkunar og túlkunar þýðanda.  

Hér á eftir er textinn, sem fjallað er um í þessari ritgerð, eins og hann birtist í Biblíu 21. 

aldar. 

1
Sæll er sá sem eigi fer að ráðum óguðlegra, 

eigi gengur götur syndara 

og eigi situr meðal háðgjarnra 

2
heldur hefur yndi af leiðsögn Drottins 

og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. 

3
Hann er sem tré gróðursett hjá lindum, 

það ber ávöxt sinn á réttum tíma 

og blöð þess visna ekki. 

Allt, sem hann gerir, lánast honum.  

4
Óguðlegum farnast á annan veg, 

þeir hrekjast sem hismi í stormi. 

5
Því hvorki standast óguðlegir fyrir dómi 

né syndarar í söfnuði réttlátra. 

                                                
47 Davidson, Robert 1998, s. 10-12. 
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6
Drottinn vakir yfir vegi réttlátra 

en vegur óguðlegra endar í vegleysu.
48

 

Hér á eftir er textinn eins og hann birtist í útgáfu Biblíunnar frá 1981. 

1
Sæll er sá maður, er eigi fer að ráðum óguðlegra, 

 eigi gengur á vegi syndaranna  

og eigi situr í hópi þeirra, er hafa Guð að háði, 

2
heldur hefir yndi af lögmáli Drottins 

 og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. 

3
Hann er sem tré, gróðursett hjá rennandi lækjum,  

er ber ávöxt sinn á réttum tíma,  

og blöð þess visna ekki. 

 Allt er hann gjörir lánast honum. 

4
Svo fer eigi hinum óguðlega, 

 heldur sem sáðum, er vindur feykir. 

5
Þess vegna munu hinir óguðlegu 

eigi standast í dóminum 

 og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. 

6
Því að Drottinn þekkir veg réttlátra, 

 en vegur óguðlegra endar í vegleysu. 
49

 

Að lokum er textinn, eins og hann birtist í  Guðbrandsbiblíu: 

 Sæll er sá maður hver eð ei gengur í ráði ómildra  

og staðnæmist ekki á vegi syndugra 

 og hann sem ei situr á stóli 

a / (Háðungar) / Þessir eð halda allt það  

fyrir heimsku hvað Guð talar og gjörir 

háðungarmanna heldur hefur sína lysting í lögmáli Drottins  

og talar um hans lögmál daga og nætur. 

Hann er líka sem það viðartré hvört að rótsett er í hjá rennandi vatni  

og hans laufblöð munu ekki visna  

og allt hvað hann gjörir það mun lukkast vel.  

En þannin eru ei hinir óguðhræddu heldur líka so sem moldarduft  

                                                
48 Biblían. http://biblian.is/default.asp?action=pick&book=18&chap=1 (7.6.2011). 
49 Ibid. 

http://biblian.is/default.asp?action=pick&book=18&chap=1
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hverju að vindurinn burt feykir. 

Þar fyrir fá ei þeir óguðlegu við risið í 

b / (Dómi) / Það er, þeir munu ekki hafa neitt embætti  

og eigi heldur blífa í kristinni samkundu heldur munu þeir sjálfir 

 feykja sér burt so sem agnir af korni.  

dóminum, ekki heldur hinir syndugu í samkundu réttlátra. 

Því að Drottinn þekkir veginn réttlátra 

 en vegur óguðhræddra mun fyrirfarast.
50

 

Mismunandi þýðing er notuð yfir hebresku sögnina jada í Biblíunni frá 1981 og 21. aldar 

Biblíunni. Í þeirri fyrri er í 6. versi talað um að Drottinn þekki veg réttlátra en í þeirri seinni 

er þýðingin sú að hann vaki yfir vegi réttlátra. Mismunurinn í þýðingunum hefur áhrif á 

merkingu textans, vegna þess að á íslenskri tungu er munur á því að þekkja eða vaka yfir 

einhverju. 21. aldar útgáfan gefur til kynna að Guð varðveiti og hafi hugsanlega áhrif á veg 

hins réttláta manns. Hebreska sögnin jada getur þýtt þekkja,
51

 játa, kynnast, láta sér annt um, 

hafa kynmök eða vaka yfir.
52

 Því er ljóst að þýðing þessa vers býður upp á nokkra möguleika. 

Guðbrandsbiblía þýðir orðið einnig sem þekkir.  

Hebresk hugtök 

Robert Davidson leggur áherslu á hebreska orðið asre við greiningu texta sálmsins. Hann 

telur hefðbundna túlkun orðsins vera að vera blessaður, en nútímalegri túlkun vera orðið 

hamingjusamur, eða sæll. Þetta orð kemur oftast fyrir í þeim ritum Gamla testamentisins sem 

teljast til spekirita. Í Orðskviðunum tengist orðið þeirri speki sem leiðir til ábyrgrar og 

ákjósanlegrar hegðunar, en ávöxtur hennar er langt líf, heiður og ríkidómur. Hann bendir á 

staði í Orðskviðunum 3:13, 16, 14:21 sem dæmi um notkun orðsins í þessu samhengi.
53

 Auk 

þess má nefna sagnirnar halak sem að þýðir að fara eða hegða sér á ákveðinn hátt, amad sem 

að þýðir að standa og jasab sem að þýðir að sitja.
54

 

Tórah þýðir lögmál, leiðsögn, leiðarvísir, kennsla,
55

 og er þá oft átt við Mósebækurnar. 

Haga er sögn notuð fyrir það að íhuga, hugleiða, fara með (eitthvað sem heyrist). Tórah hefur 

gleði í för með sér; er ekki kvöð (sbr. SI 119:92). Derek er þýtt sem vegur, breytni. lífsstíll 

                                                
50 Ibid. 
51 Weingreen, J 1959, s. 294. 
52 Strong, James 2010, s. 108. 
53

 Davidson, Robert 1998, s. 10-11. 
54 Strong, James 2010, s. 69. 
55 Weingreen, J 1959, s. 301. 
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eða vegferð.
56

 Jada þýðir sem áður segir þekkja,
57

 játa, kynnast, láta sér annt um, hafa 

kynmök eða vaka yfir.
58

 

Eins og bent hefur verið á, koma nokkrir möguleikar til greina þegar að orðskýringum 

kemur. Hefð er fyrir túlkun ákveðinna orða og samhengi þeirra spilar því þátt í hvernig ber að 

túlka texta biblíunnar í samhengi.
59

 

 Birtingarmyndir fyrsta sálms Saltarans 

 Inngangur 

Áhrifasaga er viðfangsefni sem lítt var rannsakað áður fyrr.
60

 Hún getur varpað ljósi á það 

samspil sem til verður milli guðfræði og samfélags. Guðfræðin sem slík á að tala inn í 

samfélagið og hafa áhrif með því að koma skilaboðum til almennings. Það að guðfræðingar 

séu einangraðir að rannsaka sín fræði er úrelt og telur Gareth Jones að guðfræðin skuli vera 

lifandi, það er að segja í stöðugu samtali við sögu og samtíma.
61

 Áhrifasaga hefur verið 

stunduð í tæpa tvo áratugi hér á landi og hefur fengið mikinn hljómgrunn erlendis á allra 

síðustu árum.
62

 Gunnlaugur A. Jónsson telur að áhuginn á efninu hafi aukist, og nefnir hann 

sem dæmi þau erindi sem flutt hafa verið varðandi sálmana á árlegum þingum Society of 

Biblical Literature. Hann tekur fram að með áhrifasögu sé ekki átt við sögu sálmarannsókna, 

heldur það líf sem að sálmarnir hafa lifað í helgihaldi kirkjunnar, í prédikunum presta, og 

tónlist. Einnig er áhrifasögu að finna á vörum fólks, í bókmenntum, kvikmyndum og öðrum 

listgreinum.
63

 Susan Gillingham telur einnig að áhrifasaga Sálmanna fái stöðugt meiri athygli 

og menningarleg áhrif þeirra séu mun víðtækari en áður var talið.
64

  

Saga okkar um notkun sálmanna í 3000 ár gefur tækifæri til að skoða mismunandi 

túlkunarmöguleika hvers og eins þeirra. Hver túlkunarmöguleiki gerir ljóst að ómögulegt er 

að eigna texta sálmanna aðeins eina endanlega merkingu.
65

 Sálmarnir hafa haft mismunandi 

hlutverk gagnvart ólíkum kynslóðum. Gillingham telur fyrsta sálminn hafa hlotið athygli í 

                                                
56 Weingreen, J 1959, s. 293. 
57 Ibid, s. 294. 
58 Strong, James 2010, s. 108. 
59 Jones, Gareth 2007, s. 26-32. 
60 Gunnlaugur A. Jónsson hefur frá árinu 1993 skrifað fjölda greina á þessu fræðisviði. Sjá t.d. Gunnlaugur A. 
Jónsson 1994. 
61 Jones, Gareth 2007, s. 26-32. 
62 Gunnlaugur A. Jónsson 1996. 
63

 Gunnlaugur A. Jónsson 2008,  s. 39-41. 
64 Gillingham, Susan 2008, s. 1-4. 
65 Ibid, s. 307-308. 
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menningu og listum vegna þeirra átaka sem hann hefur valdið vegna áherslu hans á lögmálið. 

Í hefðinni hefur guðfræði sálmsins valdið vandkvæðum, þar sem Gyðingar hafa haldið fast í 

bókstafega túlkun hans en lútherskir mótmælendur hafa ritskoðað hann og efast um 

raunverulega merkingu hans.
66

  

 Bókmenntir  

Hér á eftir eru rakin dæmi um það hvernig sálmur eitt birtist í bókmenntum og kvikmyndum 

til að sýna áhrifasögu sálmsins.  

Fótspor á himnum 

Bókin Fótspor á himnum
67

 eftir Einar Má Guðmundsson skírskotar oft til Biblíunnar. 

Sérstaklega má vekja athygli á notkun Ljóðaljóðanna og Jesaja 40 og 55 enda fléttar höfundur 

á sannfærandi hátt kristinni trú við söguþráðinn. Sagan fjallar um marga einstaklinga, og ekki 

er augljóst frá byrjun hvort það sé ákveðin aðalsögupersóna í sögunni. Frásögnin einkennist 

af myndlíkingum og ljóðrænum texta. 

„Fuglar verpa, fiskar hrognum gjóta, 

Pöddur kvikna, grasið grær: 

Guð því öllu vöxtinn ljær.“
68

  

Þessi vísa er sett fram sem vísa sem amma og langamma margra sögupersóna orti. Mikið 

er lagt upp úr því að leggja áherslu á kristilegan bakgrunn fjölskyldunnar, og þá nefnt dæmi 

um ömmu Guðnýjar, en Guðný sjálf er oft kölluð amma af sögumanni. Ættir hennar eru 

raktar stuttlega og fljótlega kemur í ljós að hún fær töluvert meiri umfjöllun en margar aðrar 

sögupersónur. Guðnýju er lýst sem persónu með stórt hjarta og er fjallað sérstaklega um hvað 

það tók á hana þegar hún sem lítil stelpa varð vitni  að örlögum tökubarna á næstu bæjum. 

Almennt var litið á börnin sem réttlaus og að það var ekki sjálfsagt að veita þeim samúð eða 

hlýju.  

,,Snertingin við guðdóminn kom frá bæninni og ljóðum skálda. Amma las Hallgrím, 

Mattías og önnur ljóðskáld, en hún var minna fyrir sagnaskáld og bar því við hvað 

flest þeirra gengju með ljóta hatta."
69

 

 

Sagan víkur síðan að barnabarni Guðnýjar, sem einnig heitir Guðný, en henni er lýst sem 

trúrækinni konu þó hún sæki ekki kirkju fyrr en seinna í frásögninni. Allar frásagnir af 

Guðnýju lýsa henni sem trúrækinni, en hugsanlega sérvitri konu. Dægurmál, pólitík og annað 

                                                
66 Gillingham, Susan 2008, s. 309 - 311. 
67

 Einar Már Guðmundsson 2000. 
68 Ibid, s.11.  
69 Ibid, s. 27. 
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sem ber á góma í samtölum fær ávallt tengingu við guðdóminn þegar við hana er rætt. Einnig 

átti hún til að fara með trúarlegar vísur eftir ömmu sína og fara með bænir. 

 

,,Hljóti Stefáns heims um láð, 

Hylli góðra manna, 

Daglegt brauð af Drottins náð 

Og dýrðlega vist himnanna." 
70

 

Við andlát föður Guðnýjar sem gerist snemma í sögunni les hún sálm fyrir föður sinn. 

Atvikinu er lýst þannig: 

„Þegar þau koma úr fjárhúsinu er faðir hennar að velta einhverju fyrir sér. Hann 

bendir til himins en hnígur svo niður. Guðný hjálpar honum á fætur og fylgir honum 

inn í bæ þar sem að hann háttar. ,,Lestu fyrir mig“, biður hann dóttur sína. Guðný 

sækir Biblíuna og byrjar að lesa: „Sæll er sá maður, er eigi fer að ráðum óguðlegra, 

eigi gengur á vegi syndaranna...“ Ásthildur móðir hennar kemur inn. Guðný les 

áfram: ,,...Hann er sem tré, gróðursett hjá vatnslækjum, og ber ávöxt sinn á réttum 

tíma og blöð þess vistna ekki; og allt, er hann gjörir lánast honum.“ Móðir hennar er 

klökk. Hún gengur fram fyrir dóttur sína og sest á rúmstokkinn, tekur í höndina á 

manni sínum og horfir á hann. Guðný les lágt: ,,Svo er eigi hinum óguðlega...“ Hún 

heyrir móður sína sjúga upp í nefið. ,,...Því guð þekkir veg réttlátra, en vegur 

óguðlegra endar í vegleysu...“ Allt í einu heyrir hún sog í vitum föður síns. Hún lítur 

á hann og lokar Biblíunni. Móðir hennar grúfir sig yfir hann og grætur.“
71

 

Í þessum kafla textans er ítrekað að fjölskyldan er trúrækin þar sem að Guðný sækir strax 

Biblíuna þegar faðir hennar biður hana um að lesa fyrir sig. Það vekur athygli að hann nefnir 

ekki hvað skuli lesið. Sá hluti Biblíunnar sem hún velur er fyrsti Davíðssálmur. Þeir hlutar 

hans sem vitnað er til í bókinni ramma inn og lýsa komandi framtíð hennar. Í gegnum sögu 

bókarinnar er Guðný dæmi hins réttláta sem iðkar trú sína dag og nótt og fer ekki að ráðum 

óguðlegra. Hún lifir átakanlegu lífi þar sem hún giftist drykkfelldum manni og eignast með 

honum tíu börn. Fátækt þeira fer eykst og eiginmaðurinn beitir hana ofbeldi. Börnin hennar 

eru fjarlægð af heimilinu hvert af öðru, en Guðný heldur fast í trúna. Hún er trúföst og lætur 

ekkert hagga sér gagnvart Guði. Hún biður fyrir börnum sínum og ræðir trú sína eins og ríki 

guðs sé jafn raunverulegt og sjálfsagt og hvað annað. Hún sýnir börnum sínum hlýju og 

skilning, og er manni sínum trú hvað sem á gengur. 

 Ragnar, sonur Guðnýjar, gengur í kommúnistaflokkinn ásamt vini sínum Olla. Pólitík 

heltekur tíma þeirra og hug allan. Guðný íhugar alltaf skoðanir þeirra út frá frelsara sínum en 

sýnir þeim umburðarlyndi. Olli er dæmi um óguðlegan einstakling og hann hæðist að 

                                                
70 Ibid, s. 29. 
71 Ibid, s. 35. 
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trúarskoðunum Guðnýjar. „Og eigi situr meðal háðgjarnra“
72

 en þetta er eitt þeirra atriða, 

sem eru talin upp í sálminum um þá, sem ekki ganga veg Guðs. Olli passar við allar lýsingar 

sálmsins á hinum óguðlegu og vekur það ugg um örlög Ragnars. Hann hefur vafasöm áhrif á 

Ragnar og stunda þeir drykkju, kvennafar og pólitík sem að á endanum verður til þess að þeir 

halda saman til Spánar til að taka þátt í stríði fyrir kommúnistaflokkinn. Guðný tekur þessu 

með ró og trausti á Guð, og biður fyrir þeim báðum.  

 Svo virðist sem guðrækni hafi lítil áhrif á velgengni þessa fólks því Olla virðist ganga 

allt í haginn. Hann á góða konu, lítinn son og annað barn á leiðinni. Hann býr á fallegu 

heimili og gengur ágætlega í vinnu, þangað til að hann gerir uppreisn gegn yfirmönnum 

sínum. Á sama tíma virðist sem allt gangi á afturfótunum í lífi Guðnýjar og barna hennar. Það 

sýnist sem það lögmál, sem lýst hefur verið í sálminum, eigi ekki við hér.  

 Trú Guðnýjar hefur áhrif á fólkið í kring um hana, og þá sérstaklega hennar nánustu 

fjölskyldu. Það sést best þegar Ragnar er staddur í stríðinu á Spáni. Þá fer að glitta í trúarlegar 

rætur hans. En svo særist hann og er fluttur á hersjúkrahús. Hann fær skyndilega hugdettu og 

bregður sér út til að reykja: 

„Hann steig út úr rúminu, gekk út úr skýlinu og um leið sá hann sjálfan sig sem lítinn 

dreng að ganga út úr byggingu og hélt því fram síðar að ósýnileg hönd hefði leitt sig 

út úr skýlinu.“  

Á meðan er sprengju varpað á sjúkrahúsið og allir farast nema hann. Hann kemst heim 

heill á húfi. Heima í Reykjavík spurðist ekkert til Ragnars og töldu flestir hann látinn. Guðný 

trúði því aldrei, svo mikla trú hafði hún á að Guð varðveitti börn hennar. Hugsanlegt er að 

höfundur leggi það til að Ragnar og Olli hafi komist heim heilir af húfi fyrir tilstilli bæna og 

trúar Guðnýjar, en hún sem sanntrúuð kona bað heitt fyrir þeim báðum.
73

 

Þegar Olli kemur heim hefur eiginkona hans eignast dóttur og hafið samband við annan 

mann. Olli flytur niður á höfn og býr þar um langt skeið í píanókassa. Fram kemur í sögunni 

að hann hafi verið þrígiftur og aldrei fundið neina fótfestu í lífinu.  

Jesajaversin koma fram í byrjun 16. kafla en þar eru kjör Guðnýjar mjög bágborin. Börnin 

hennar eru á víð og dreif, Ragnar strokinn af fósturheimilinu og hún með ungabarn til að 

annast. Jesaja 40.8 „Grasið visnar, blómin fölna, en orð guðs stendur stöðugt eilíflega“ og 

Jesaja 55.6 „Leitið drottins á meðan hann er að finna, kallið á hann á meðan hann er 

                                                
72 Biblían, 2007. Davíðssálmur 1:1. 
73 Einar Már Guðmundsson 2000, s. 205. 
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nálægur.“
74

 Trúfesti Guðnýjar er aðdáunarverð og hún tekur lífinu með ró þó að ytri 

aðstæður séu henni vægast sagt andsnúnar. Ritningarversin gefa lesandanum tilfinningu fyrir 

von um að orð Guðs muni rætast og muni hafa áhrif á aðstæður Guðnýjar.
75

 

Þrátt fyrir mikið mótlæti skila börn Guðnýjar sér aftur til hennar og hún fær tækifæri til að 

vera hluti af lífi þeirra á ný. Sögur þeirra og örlög benda til þess að yfir þeim hafi verið vakað 

á yfirnáttúrulegan hátt. Frásögnin í byrjun um örlög tökubarnanna í barnæsku hennar 

undirstrikar þá blessun að þau hafi öll skilað sér aftur heil á húfi. Meira að segja Ólafur, hinn 

drykkfelldi eiginmaður hennar virðist öðlast trú og ná sáttum við skapara sinn fyrir andlát sitt.  

Ljóðaljóðin 2.14 koma fyrir í sögunni þegar Guðný les versin fyrir dauðvona mann sinn: 

,,Dúfan mín í klettaskorunum, 

í fylgsni fjallhnúksins. 

Lát mig sjá auglit þitt,  

lát mig heyra rödd þína, 

því að rödd þín er sæt 

og auglit þitt yndislegt."  

Það að hún skuli lesa þessi orð til hans er erfitt fyrir lesandann að skilja, því hann hafði 

verið stór þáttur í því að svo fór sem fór í lífi Guðnýjar. Drykkjuvandi hans og ábyrgðarleysi 

varð þess valdandi að börnin þurftu að flytja burt. Hugsanlega er höfundur hér að gefa innsýn 

inn í hjartalag Guðnýjar, þar sem hún getur sett eigin reynslu til hliðar og flutt honum 

huggunarorð Skaparans við dauðastund hans.
76

 Fyrsti sálmur er notaður í byrjun 

frásagnarinnar til að ramma inn efnislegt innihald sögunnar, svipað og í sálmasafninu sjálfu.  

6. vers „Drottinn vakir yfir vegi réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.“
77

 

Frásögin af lífi Guðnýjar og barna hennar gæti bent til túlkunar höfundar á þessu versi. 

Það er enginn dómsdagur í frásögninni en „Hann er sem tré gróðursett hjá lindum, það ber 

ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki“
78

 leikur lykilhlutverk þegar kemur að 

örlögum Guðnýjar og barna hennar. Þrátt fyrir erfið skilyrði virðist allt ganga upp á 

ákveðnum tímapunkti og það að Ragnar komi af fjölskyldutréi Guðnýjar virðist vernda hann 

fyrir slæmum örlögum. Túlkun höfundar á þeirri handleiðslu sem Guð veitir fjölskyldunni er 

andstæð túlkun Radmachers á að Guð grípi ekki inn í aðstæður fólks.
79

 Þess má geta að 

                                                
74 Það vekur athygli  að þessir ritningarstaðir, kafli 40 og 55, eru fyrsti og síðasti kaflinn í þeim hluta ritsins sem 
kenndur hefur verið við nafnlausann spámann frá tíma babýlónsku herleiðingarinnar. 
75 Einar Már Guðmundsson 2000, s. 111- 119. 
76 Ibid, s. 151. 
77
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78 Biblían, 2007, Davíðssálmur 1:3.  
79 Radmacher, Earl 2004, s. 352. 
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túlkun Radmachers telst ekki hefðbundin túlkun og má telja að höfundur bókarinnar hafi 

aðhyllst viðurkenndari kenningar um merkingu textans. Túlkun Roberts Davidson á versinu 

leggur áherslu á vegina tvo sem maðurinn getur valið. Hann álítur að stundi guðrækinn 

einstaklingur lofgjörð og bæn, og hagi sér eftir því, muni Guð koma í veg fyrir að hið illa 

muni ná að hafa endanlega áhrif á líf mannsins.
80

 

Eldfórnin 

Skáldsaga Vilborgar Davíðsdóttur Eldfórnin gerist að mestu í kring um árið 1326 á 

Kirkjubæjarklaustri og fjallar um unga stúlku að nafni Katrín. Hún varð til vegna 

syndsamlegs ástarsambands móður hennar Guðrúnar Jónsdóttur og Páls ríka, en hann var 

giftur annarri konu að nafni Jórunn. Faðir Katrínar deyr á sjó en móður hennar hafði hann 

gefið land. Hann átti að vera gerður brottrækur úr kirkjunni vegna framhjáhalds síns og 

neitunar á að iðrast vegna þess, daginn sem að jarðarförin hans fór fram. Hann slapp því 

naumlega við refsingu kirkjunnar, eða öllu heldur Jórunn kona hans og þrír synir. Þegar 

móðir Katrínar deyr er Katrín send gegn vilja sínum í klaustur þar sem henni var ætlað að 

gerast nunna, og kirkjan taka yfir landið þeirra. Prestur að nafni Jón Sigurðsson tjáir henni að 

hinsta ósk móður hennar hafi verið að hún skyldi gefa kirkjunni eignir sínar og dóttir hennar 

ganga í klaustrið, sem hluta af friðþægingu fyrir syndugt líferni hennar. Þetta fyrirkomulag 

var ekki í samræmi við það sem að móðir hennar hafði tjáð Katrínu fyrir andlát sitt. Katrín 

telur sig verða að taka orð prestsins trúanleg og er þakklát fyrir að móðir hennar hafi notað 

tækifæri sitt til að öðlast fyrirgefningu. Hún telur að nú sé það undir henni komið færa fórnir 

til að koma móður sinni úr hreinsunareldinum.
81

 Katrín þróar samband við séra Jón sem prest, 

en hann sýndi henni hlýju og var nærri þar sem hann var starfandi í klaustrinu. Hann hlynnir 

að henni í gegn um sorgina vegna láts móður hennar, og allrar hefndar og haturs sem hún 

verður fyrir þar sem Jórunn, kona föður hennar býr einnig í klaustrinu. Jórunn er hærra sett en 

hún og setur henni fyrir verk og agar hana með tilheyrandi afleiðingum fyrir Katrínu. Séra 

Jón lætur síðar í ljós að hann ber sterkari tilfinningar til hennar en æskilegt þætti, en hún í 

sakleysi sínu gerir sér ekki grein fyrir hvernig þær koma fram eða í hverju þær felast. Hann 

hefur samræði við hana tvisvar sinnum en þau upplifa mikla iðrun eftir á.
82

 Katrín verður 

ástfangin af honum og æðri staða hans gefur honum og ákvörðunum hans aukið vægi. Þegar í 

ljós kemur að hún er þunguð varpar hann ábyrgðinni á framtíðaráformum sínum á hana, og 
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hún trúir að dauði barnsins sé óhjákvæmilegur. Ljóst er að hið eina sem hann varðar um er 

möguleiki hans á frekari stöðuveitingum innan kirkjunnar í framtíðinni.
83

 

Fæðingu barnsins ber að á dramatískan hátt þar sem séra Jón Sigurðson fer með Katrínu í 

skrúðhús kirkjunnar, þar sem barnið var að öllum líkindum getið. Skrúðhúsið er einungis 

ætlað vígðum einstaklingum, og því mikil vanhelgun að velja þann stað fyrir samfarir eða 

barnsburð. Hún bað til Guðs milli hríða, allan tímann sem fæðinginn gekk yfir. Jón þaggar 

niður í Katrínu með því að bera púða utan af guðspjallabók að vitum hennar til að aðrir verði 

þeirra ekki varir. Handan við vegginn heyrir Katrín hinar nunnurnar syngja Ave María á 

meðan hún kemur barni sínu í heiminn. Barnið grætur og segir Jón henni að þagga niður i 

því. Hún sýnir barninu hlýju og leggur það á brjóst en viðmót hans er kalt gagnvart barninu. 

Hann fjarlægir barnið úr örmum móðurinnar og ber það út. 
84

 

Bókin byrjar á áhrifamikilli lýsingu á útburði barnsins. Hún byrjar á þessum orðum:  

„Öllum er afmörkuð stund, og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að 

fæðast hefir sinn tíma og að deyja hefir sinn tíma“ Predikarinn 3.1-2
85

 

Lesandandum er gert fyllilega ljóst hver örlög barnsins skyldu verða þar sem að það var 

lagt í tófuhreiður. Seinna í bókinni kemur fram að séra Jón varð vitni að því þegar tófa étur 

fylgju barnsins, en Katrín hafði brýnt fyrir honum að brenna hana til að varðveita sálu 

barnsins fyrir illum öndum. Fyrir miskunn almættisins finnst litla stúlkan og er tekin í fóstur 

hjá fólki sem var fordæmt í samfélaginu. Tjörvi og Salvör ala hana upp en Tjörvi er 

greinilega skertur vitsmunalega og Salvör hnreigð fyrir andlegar fordæmingar og blessanir, 

sem teljast mega kukl. Þeim er lýst sem fólki sem er hvorki samfélaginu né Guði þóknanlegt. 

Höfundur tekur þó fram að Salvör er bænheit kona og biður meira en flest trúað og guðrækið 

fólk og fast bænahald er daglega á heimilinu.
86

  

Fyrirsögn eins kaflans er „Á vegi myrkursins“ og þar stendur: 

„Vegur óguðlegra er eins og niðamyrkur, þeir vita ekki um hvað þeir hrasa“ 

Orðskviðirnir 4:19. 

Kaflinn „Á vegi myrkursins“ felur í sér ákveðna tengingu við fyrsta sálm Saltarans þar 

sem hann felur í sér umfjöllun um veg hins óguðlega. Orðalag Orðskviðanna 4:19 er sett inn í 

textann undir fyrirsögnina, en í Orðskviðunum sjálfum er uppsetningin þessi: 
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„4.18 Gata réttlátra er eins og bjartur árdagsljómi, því bjartara sem nær líður hádegi. 

4.19 Vegur ranglátra er eins og niðamyrkur, þeir vita ekki um hvað þeir hrasa.“
87

 

Uppsetningin á þessum boðskap svipar til fyrsta sálms. Þar er fjallað um veg hinna 

réttlátu og hinna ranglátu og það sett upp á þennan hátt. Fyrst er fjallað um hinn réttláta og 

síðar hinn rangláta. Fyrirsögn kaflans gefur til kynna að nú sé að koma uppgjör á fortíð 

nunnunnar og biskupsins. Þarna gæti höfundur gefið í skyn að nú muni komast upp um 

gjörðir prestsins og hann fái makleg málagjöld. Sagan hefur verið sett upp á þann hátt að 

Katrín var ekki virkur gerandi þegar syndin var annars vegar. Aðstæður hennar gera 

ákvarðanir hennar og hliðarspor skiljanleg fyrir lesandanum.  

Þegar systkinin falla frá með stuttu millibili þróast aðstæður þannig að Tófa Álfsdóttir, þá 

ellefu vetra dóttir Katrínar og séra Jóns flytur á klaustrið sem matvinnungur. Á þeim tíma er 

séra Jón staddur erlendis en Katrín tekur að sér að veita Tófu tækifæri til að læra að lesa. Tófa 

áttar sig á því að nunnan Katrín er móðir hennar og hafði abbadísin Agata haft vitneskju um 

það í nokkurn tíma. Tófa verður reið og bitur og lætur Katrínu finna fyrir því. Mál þróast svo 

að Tófa brýtur af sér gegn kirkjunni, og móðir hennar tekur á sig sökina fyrir það. Í ótrúlega 

kaldranalegum aðstæðum sögunnar kemur séra Jón frá útlöndum, en nú sem nýskipaður 

biskup, og dæmir nunnuna sem framdi þessi voðaverk til dauða, og skal hún brennd á báli. 

Öllum bregður við þessi tíðindi. Meira að segja Jórunni, ekkju föður hennar, bregður og 

reynir að fá hann til að milda dóminn. Þegar Jón kemst að því hver nunnan er rennur honum 

kalt vatn á milli skinns og hörunds. Hann fer einsamall og hittir Katrínu, en hún vill losna 

undan sekt sinni með því að brenna á eldinum. Samviska hennar hefur plagað hana í langan 

tíma og vill hún fá að greiða skuld sína við skaparann, kirkjuna og dóttur þeirra með lífi sínu. 

Hún tekur af honum loforð að annast Tófu.
88

 

Kaflinn þar sem nunnan er brennd á báli er kallaður „Logi drottins“ og notar höfundur 

sálm 39 til að auka tilfinningu lesandans fyrir því sem koma skal. Aftur notar hún 

fyrirkomulagið að setja sálminn undir fyrirsögnina: 

„Eg var hljóður, -steinþagði, en kvöl mín ýfðist.                                                   

Hjartað brann í brjósti mér, við andvörp mín logaði eldurinn upp;                                     

eg talaði með tungu minni Lát mig, Drottinn, sjá afdrif mín                                              

og hvað mér er útmælt að dögum;lát mig sjá hversu skammær ég er.  

Sálmur 39
89
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Í ljós kemur að það er líf nunnunnar sem að endar með ósköpum, eða í vegleysu eins og 

fram kemur í sálminum. Hún sjálf talar hins vegar um að samviska hennar hafi þjakað sig og 

að eldurinn sé lausn inn í líf hennar. Ekkert kemur fram um þjáningar prestsins sem síðar 

verður biskup.  

 Endir bókarinnar gefur lesandanum harða áminningu um hvernig fer fyrir þeim sem 

að láta óguðlega draga sig af hinum rétta vegi.  

 

 Kvikmyndir 

„Allar bíómyndir eru vitnisburður um eða athugasemdir við siðaboðskap, trúarbrögð og 

lífsskoðanir.“ 

Í grein Ólafs H. Torfasonar í bókinni Guð á hvíta tjaldinu fjallar hann um trú og 

kvikmyndir. Hann setur fram þá kenningu að líkindi séu með kvikmyndahúsi og kirkju að því 

leyti að þar kemur fólk saman til að deila sameiginlegri reynslu. Hann telur að kvikmyndir 

geti veitt almenningi andlega reynslu sem komi þó ekki í stað trúar, og að þær skapi ekki 

andstæður á milli hins helga og hins veraldlega.
90

 

„Kvikmyndin er kirkja. Staður til að eiga sameiginlegan fund með guði, en um leið 

einkafund, með okkar persónulega guði. Til hvers segjum við sögur? Sögur eru lækning 

fyrir sálina. Tilraun til að skilja, skilgreina, hrífast, komast í algleymið. Kvikmyndin, líkt 

og trúin, er aðferð til að skoða mannskepnuna að innan sem utan, vonir og þrár, drauma 

sem martraðir, tengsl hennar við umhverfi sitt.“
91

 

Í þessu samhengi er forvitnilegt að skoða hvernig biblíulegi textinn er settur fram, og 

hvort þessar staðhæfingar nái til bókmennta og ljóða, sem var hinn listræni tjáningarmáti fyrri 

kynslóða.  

 Salóme frá 1923 

Kvikmyndin Salóme í leikstjórn Charles Bryant er án hljóðs frá 1923og er gerð eftir verki 

eftir Oscar Wilde. Sálmur númer eitt er notaður sem inngangur að verkinu í formi undirspils. 

Upprunalegi hebreski textinn er notaður og tónlistin sem hljómar undir verkinu eru þungar 

drumbur, með ómi djúpra, dramatískra radda. Orðin: ashrei-ha'ish asher lo halakh ba'atzat 

resha'im hljóma endurtekin í gegnum myndskeiðið. Þessi orð þýða að blessaður sé maðurinn 

sem ekki fer að ráðum óguðlegra, sem er fyrsta lína sálmsins. Undir ómi þessarra orða birtist 

frásögn í texta á skjánum sem lýsir gjörðum og afdrifum fólks. Þó að merking orða söngsins 

sé ekki ljós við fyrstu sýn, að minnsta kosti fyrir almenning sem ekki hefur djúpan skilning á 
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hebresku, gefur söngurinn verkinu dýpt og tilfinningu. Sálmurinn er notaður til að innramma 

þema myndarinnar, sem svipar til kenninga um að sálmurinn sé notaður sem inngangur að 

sálmasafni Saltarans.
92

 Þeir sem fara ekki eftir ráðum óguðlegra, þeim mun vegna vel. Á eftir 

koma dæmi um menn sem fóru að ráðum óguðlegra og er refsað fyrir það. Manndráp og svik 

eru áberandi í gegn um textann og á innihaldið vel við umgjörð myndarinnar. 

Innihald textans sem birtist á skjánum er á þennan veg: „Mikið var siðferðislegt myrkur 

sem umvafði jörðina, þaðan sem stjarna Betlehem kom.“ Í kjölfarið er farið yfir sögu 

Heródesar, stjórnanda Júdeu. Tekið er fram að þó Róm sé enn heimsveldi sem dragi að 

leiðtoga heimsins þá sé það að rotna innanfrá. Í örvilnun glæpa og illsku réði Heródes yfir 

Júdeu en ástríða réði honum. Hann myrti bróður sinn, velti krúnu hans, stal eiginkonu hans, 

og ásælist nú dóttur hennar og bróður síns, Salóme. En ljós lá á sjóndeildarhringnum og rödd 

ómaði í óbyggðum: „Undirbúið yður fyrir veg drottins.“ Spámaðurinn Jóhannes skírari 

varpaði eldingum guðlegs réttlætis gegn óréttlæti Heródesar. Heródes fangar spámanninn í 

yfirgefnum brunni til að vernda hann gegn ofbeldi múgsins og hatri Heródesar. Salóme 

sleppir Jóhannesi sem verður til þess að hann deyr. Heródes býður Salóme hvað sem hún vill 

gegn því að hún dansi fyrir hann, sem verður honum að falli. Losti hans og ástríða urðu til 

þess að hann tapaði öllu.
93

 

Textinn sem birtist í fyrsta hluta undir spili sálms eitt, rekur í stórum dráttum það sem 

mun gerast. Á þennan hátt setur höfundur fram túlkun sína á hlutverki fyrsta sálms sem 

inngangs eða kynningar á öllu því efni sem á eftir kemur. Í nokkrum orðum nær textinn í 

byrjun myndarinnar yfir allt sem fyrir kemur seinna meir, og er þá form og tilgangur sálmsins 

endurspeglaður í verkinu. 

Á þessum stað hefst leikritið, þar sem Salóme birtist sem enn er ósnortið blóm í 

óbyggðum hins illa. En þó Salóme sé enn saklaus er hún enn barns síns tíma á þann hátt að 

hún er erfingi ástríðu og þeirrar illsku sem henni fylgir. Hún drepur það sem hún elskar, og 

elskar það sem hún drepur. En í sál hennar tindrar geisli ljóss og hún heldur glaðlega inn í hið 

óþekkta, til að leysa ráðgátu orða sinna. Textinn endar með orðunum: „Leyndardómur 

ástarinnar er meiri en dulúð dauðans.“
94

 

Sagan kallast á við sögu Davíðs konungs, sem kenndur er við sálma Saltarans. 

Aðalpersóna sögunnar er konungur og hann girnist konu sem hann á ekki að girnast, sbr. 
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söguna af Davíð og Batsebu í 2. Sam.11. Maðurinn sem sú kona elskar lætur lífið í sögunni 

en ekki er alveg ljóst hvernig það gerist eða hver hennar þáttur er í því. Hliðstæður aðstæðna 

sögupersóna eru skýrar en sálmurinn í byrjun leikþáttar myndarinnar vekur áhorfandann til 

umhugsunar. Örlög Heródesar eru þau að þetta verður honum að falli. Hugsanlegt er að 

höfundur sé þarna að setja upp andstæðurnar, á sama hátt og fyrstu þrjú vers og seinni þrjú 

vers sálmsins eru sett upp. Þar kallast á hinn réttláti og hinn rangláti maður og mismunandi 

örlög þeirra. Heródes er hinn rangláti maður, sem þiggur ráð ranglátra en Davíð konungur er 

réttlátur maður, þrátt fyrir rangar gjörðir sínar. Er þarna varpað fram spurningunni um að 

réttlátt fólk geri mistök? Mögulegt er að verið sé að setja fram miskunnarhugtakið í því 

samhengi, hverjir njóta miskunnar og hver vegna? 

Túlkunin á sálminum er ekki sú að sálmurinn sé aðeins til viðmiðunar, og að það fylgi 

engar afleiðingar að fylgja ekki þessum fyrirmælum, heldur undistrikar verkið mikilvægi þess 

að halda sig á vegi réttlátra.
95

 

Hinn útvaldi (The Chosen) 

Kvikmyndin Hinn útvaldi var frumsýnd 1981 eftir sögu Chaims Potoks
96

 en hún fjallar um 

samskipti hasídím Gyðinga og Síonista. Sögusviðið er Brooklyn, New York og sagan fjallar 

um tvo unga drengi, sem  búa þar, fjölskyldur þeirra og samfélag. Síðari heimsstyrjöldin og 

frelssistríð Gyðinga í Jerúsalem eiga sér stað á þeim tíma sem sagan gerist, eða frá 1944-

1948. Enda þótt Helförin gerist á þessum tíma er hún ekki miðlæg í söguþræðinum og er því 

líklegt að Gyðingar í Bandaríkjunum hafi ekki haft fulla vitneskju um það sem gekk á eða 

hversu alvarleg aðförin að Gyðingum var. Líf ungu drengjanna og uppeldi er ólíkt vegna 

mismunandi afbrigða gyðingdóms sem fjölskyldur þeirra tilheyra. Upplifun þeirra á líferni og 

skoðunum hvors annars endurspeglar ástandið sem myndast hefur á milli hasídím Gyðinga og 

Síonista. Þetta torveldar vináttu þeirra en þeir vekja áhuga hvors annars.
97

 

Drengirnir heita Reuven Malter og Danny Saunders. Reuven tilheyrir hópi svokallaðra 

Síonista og er faðir hans prófessor. Danny tilheyrir hópi hasídím Gyðinga og kemur úr 

fjölskyldu þar sem mennirnir hafa orðið rabbínar í sex kynslóðir. Hvorki kemur fram hver 

afstaða mæðra þeirra er gagnvart þeim málefnum sem upp koma í myndinni, né hvort þær 

hafi starf eða við hvað þær starfa. Síonistar eru taldir frjálslyndir, þeir leggja mikla áherslu á 

menntun og börðust hart fyrir að fá svæði tileinkað Gyðingum í Palestínu. Hasídím 
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Gyðingarnir leggja áherslu á tórah, nám á Fimmbókaritið og trúarlega kennslu, traust á Guð, 

gleði og klæða sig á þann hátt að þeir skera sig úr umhverfi sínu. Þeir gagnrýna Síonista fyrir 

að berjast fyrir réttindum Gyðinga í Palestínu, álíta það vantraust á Guð, og þeir fordæma 

vísindalega gagnrýni þeirra á ritninguna. Drengirnir tveir upplifa harða gagnrýni feðra sinna á 

hætti fjölskyldna hvors annars. Hvernig drengirnir sjá hvorn annan í myndinni endurspeglar 

hversu ólíku lífi þeir lifa, þó landfræðilega væru þeir nágrannar. Hvorum þykir hinn oft á 

tíðum furðulegur, en í barnslegri einlægni þeirra vekja þær tilfinningar þeirra forvitni frekar 

en fordóma. Í gegnum syni sína og vináttu þeirra virðast feður þeirra neyðast til að takast á 

við mismunandi viðhorf hvors annars.
98

 

Sálmur eitt gegnir ekki lykilhlutverki í myndinni, heldur virðist sem að það orðalag sem 

notað er bendi til að hann sé hugsanlega til hliðsjónar eða að höfundi sé hann kunnugur. Stef 

fyrsta sálms um hinn réttláta og rangláta er áberandi í myndinni en feður drengjanna telja 

hvorn annan ranglátan mann. Umfjöllun myndarinnar um þessa tvo hópa Gyðinga gerir 

áhorfandanum það þó ekki auðvelt að gera upp við sig hvor hópurinn hafi réttara fyrir sér. 

Áhersla er lögð á hversu takmarkandi áhrif þessi afgerandi afstaða feðranna hefur á 

framtíðarmöguleika drengjanna. Sagan þróast þannig að báðir drengirnir læra hvor af öðrum 

og tileinka sér jákvæða eiginleika hins hóps Gyðinga.
99

 

Áhugavert er að það virðist sem að harðasta deilan milli Síonista og hasídím Gyðinga sé 

baráttan um landið helga. Síonistar standa í harðri baráttu um landsvæði meðan hasídím 

Gyðingar telja það vera móðgun við Guð að berjast, þar sem að það lýsi vantrausti á hann. 

Þarna kemur fram ein af stóru guðfræðilegu vangaveltunum um inngrip Guðs. Í Exódus steig 

Guð inn í aðstæður manna og breytti aðstæðum þeirra, sem er væntanlega það sem hasidím 

Gyðingarnir vilja bíða eftir og setja örlög sín alfarið í hendur Guðs. Á meðan ígrunda þeir 

lögmál Guðs af mikilli trúrækni. Hins vegar telja Síonistarnir það vera hlutverk sitt að berjast 

fyrir rétti Gyðinga á því landsvæði sem þeir álíta að tilheyri þeim. Túlkun höfundar á þessu 

atriði virðist vera í þá átt að það sé rétt að berjast fyrir rétti sínum, en á sama tíma að treysta 

Guði og vonast eftir hans inngripi. Þetta viðhorf endurspeglast með endi myndarinnar þar 

sem feður sögupersónanna átta sig á að jafnvægi þar á milli geti verið hin rétta leið.
100

 Þessi 

túlkun höfundar á sálminum er andstæð túlkun Limburgs. Hann álítur þemað um vegina tvo 

koma oft fram í ritum Biblíunnar (t.d. Jeremía 17:5-8 og Matteus 7:24-27), en niðurstaða 

sálmsins sé afgerandi. Það eru ekki tveir jafngildir vegir í boði, annar vegurinn leiðir til 
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glötunar og aðeins einn sé hinn rétti. Jesús talaði um sig sem „veginn“ og „lífið“ (Jóhannes 

14:4-6) sem býður ekki upp á aðrar leiðir.
101

  

Hugrenningatengsl við sálminn koma fram þegar Reb, faðir Dannys fjallar um lögmálið. 

Hann segir það vera erfitt hlutverk að rannsaka lögmálið, það þurfi að gera dag og nótt 

(Sálmur 1:2). Þarna lýsir hann afstöðu hasídím Gyðinga gagnvart lögmálinu með svipuðu 

orðalagi og er í sálminum, en Reb er leiðtogi þeirra. Sem leiðtogi ber Reb titillinn tsaddík, 

sem þýðir réttlátur, en hugtakið er miðlægt í sálmi eitt. Hann telur að eina leiðin til að vera 

réttlátur sé að tileinka lögmálinu líf sitt og starf. Því verður hann fyrir vonbrigðum þegar 

sonur hans þróar með sér áhuga á sálfræði í gegnum föður Reuvens. Hann kemst að þeirri 

niðurstöðu að sonur hans geti vel orðið réttlátur maður þó að hann starfi ekki sem rabbíni. 

Hið áhugaverða er að drengirnir virðast skipta um hlutverk þar sem annar fer í háskóla að 

læra sálfræði, á meðan hinn ákveður að verða rabbíni. Hvorugur hættir ástundun trúar sinnar 

og virðast örlög beggja leiða til að þeir verði réttlátir menn. í lok myndarinnar segist Danny 

vera hamingjusamur / sæll, sem minnir á upphafsorð sálmsins, sem bendir til að hann sé 

réttlátur. Gunnlaugur A. Jónsson telur sálminn gagnlegan túlkunarlykill á myndina en hann 

bendir á að endir myndarinnar er ekki í samræmi við endi sálmsins. Þar kemur fram að þeim 

sem ekki eru réttlátir muni ekki farnast vel en boðskapur myndarinnar er að báðir menn 

mildast í viðhorfum sínum, þeir verða umburðarlyndari og synir þeirra fá meira svigrúm til að 

velja framtíð sína. Enginn niðurstaða um að annar hafi haft rangt fyrir sér, eða hvor þeirra var 

réttlátari frammi fyrir Guði, skilur áhorfandan eftir til að komast að eigin niðurstöðu. En þess 

fyrir utan er boðskapurinn sá að báðir gátu lært hvor af öðrum.
102

  

Aðrar listgreinar 

Algengt hefur verið að sálmaskáld á Íslandi yrki út frá Davíðssálmunum. Sr. Jón Þorsteinsson 

píslarvottur (1570-1627), sr. Oddur Oddsson á Reynivöllum (1565-1649) og sr. Valdimar 

Briem (1848-1930) hafa allir ort út frá öllum sálmum sálmasafnsins.
103

 Sr. Valdimar Briem 

leggur höfðuáherslu á tréð í sinni túlkun á sálmi eitt og gerir siðferðislegum gildum og 

boðskap sálmsins góð skil.
104

 

Einnig virðist hann notaður í málverkum. Á vefsíðunni fineartamerica.com má finna þrjá 

listamenn sem nota sálminn sem efni í verk sín. Í verkum tveggja þeirra er lækurinn eða 
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lindin sem fram kemur í sálminum á áberandi stað í málverkinu. Einn listamaðurinn lætur 

textann: „Hann er eins og tré hjá lindum ... Hvað sem hann gerir verður til góðs, sálmur 1;3“ 

vera aðalatriðið á mynd sinni. Textinn liggur yfir grænum trjám sem standa við læk. 

Listakonan, Pamela Baker leggur áherslu á áhrif þess að ganga veg hins réttláta og túlkar það 

með kyrrð og fegurð málverks síns.
105
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Niðurlag 

Áhrifasögudæmin sem komu hér við sögu velta upp mismunandi túlkunum á sálminum eins 

og höfundur hafði vonast til. Háleit markmið höfundar að afla sem fjölbreyttastra 

áhrifasögudæma gerðu henni ljóst að þær aðferðir og umhverfi sem heimildanna var aflað í 

spiluðu stóran þátt í niðurstöðunum.  

 Höfundar verkanna sem könnuð voru höfðu í flestum tilfellum túlkað efnið í samræmi 

við þær túlkunarniðurstöður sem tíðkast hjá þeim guðfræðingum sem kannaðir voru. Notkun 

sálmsins í verkunum var mismunandi og þjónaði hann mismunandi hlutverki. Áhugavert var 

að uppgötva mismunandi túlkun á sálminum í Fótsporum á himnum og Eldfórninni. 

Höfundur hinnar fyrrnefndu bókar leggur áherslu á góðmennsku og trúfestu aðalpersónunnar, 

Guðnýjar, sem verður henni og fjölskyldu hennar til verndar og handleiðslu. Sögupersónurnar 

fara stundum vafasamar leiðir og umgangast svo sannarlega óréttláta og fólk sem ekki er til 

fyrirmyndar í framkomu sinni og guðrækni. Skilaboð höfundar eru að ef hjartað er á réttum 

stað og persónan gerir sitt besta með Guðs hjálp, muni Guð vel fyrir sjá. Einstaklingurinn og 

afkomendur hans munu vera sem tré gróðursett hjá lindum, sem ber ávexti sína á réttum tíma.  

Höfundur Eldfórnarinnar fléttar söguna inn í trúarboðskap í samræmi við túlkun Roberts 

Davidson. Andstætt bókinni Fótspor á himnum dugir í þessari sögu ekki aðeins að vera 

bænheitur, iðrast synda sinna og reyna að breyta rétt í öllum aðstæðum. Robert Davidson 

leggur áherslu á hvað felst í að vera réttlátur. Það innifeli að neita hinu óguðlega, taka ekki 

ráð hins óguðlega, vera ekki í félagsskap með syndurum. Í bókinni hlýtur aðalsögupersónan 

grimm örlög þar sem að hún elskaði og treysti syndugum manni. Það sem hins vegar villir um 

fyrir lesandanum er að sá óguðlegi er prestur, sem  síðar verður biskup. Þegar nánar er skoðað 

hefur hann haft samræði við barnunga tilvonandi nunnu, neitað að gangast við því og aðeins 

leikið sér að tilfinningum hennar, og bitið höfuðið af skömminni með því að bera út nýbura 

og skilja hann eftir til að mæta dauða sínum. Hámarki nær illska hans þegar hann leggur til að 

Katrín, sem þá er orðin nunna, láta uppkomið barnið taka út refsinguna fyrir brot þess. Katrín 

sýnir sínar guðræknu hliðar og tekur á sig að vera brennd á báli og tekur fram að samviska 

hennar þjaki hana meira en eldurinn muni gera.  

Það vekur sterkar tilfinningar að sjá hversu strangt höfundur hefur túlkað texta sálmsins, 

þar sem örlög Katrínar benda til þess að þrátt fyrir líf hennar í klaustrinu hafi hún samt sem 

áður goldið fyrir að umgangast hinn óréttláta. Lýsingar á atburðum og líferni hennar benda til 

að hún hafi verið guðhrædd og bænheit kona, og talin almennileg og vel liðin af systrum 
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sínum í klausturreglunni. Sagan segir ekki frá því á hvaða hátt biskupinn geldur fyrir gjörðir 

sínar, hvort að hans vegur endi í vegleysu eða að refsing hans hafi verið að lifa með samvisku 

sinni.  

Þessar tvær sögur benda til mismunandi sýnar á hvað felst í að vera guðrækinn og að fá 

að njóta ávaxta réttlætis síns.  

Myndin Salóme fer í enn aðra átt með túlkun sálmsins þar sem sálmurinn er notaður sem 

kynning á verkinu í heild. Merking hans er dulin þar sem upprunalegi hebreski textinn er 

notaður við flutning hans. Samanburður á aðstæðum við Davíð konung lýsir í gegnum 

söguþráð myndarinnar og notar höfundur mismunandi örlög þessarra einstaklinga til að leiða 

í ljós munin á hinum réttláta og hinum rangláta. Persónur mannanna vega þar þyngra en 

gjörðir þeirra til að leiða í ljós samband þeirra við Guð og þar með afstöðu Guðs gagnvart 

þeim. Þessi túlkun er andstæð boðskapi Eldfórnarinnar þar sem aðeins gjörðir persónanna 

vega og meta hver örlög þeirra verða, hvort sem að þær höfðu gilda ástæðu fyrir þeim eða 

ekki. 
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