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FORMÁLI 

 

Boðskapur Biblíunnar er boðskapurinn um Jesú Krist sem sagði: ,,Ég er vegurinn, 

sannleikurinn og lífið” [Jóh 14:6a]. Þetta er saga frelsunar, saga þinnar og minnar 

endurlausnar fyrir Krist, saga lífs, friðar og eilífðar. Trú okkar veltur ekki á mannlegri 

þekkingu og vísindalegum yfirburðum, heldur á skýrum boðskap orða Guðs.  

                  Dr. Billy Graham1 

 

 

En er boðskapurinn alltaf skýr? Merkingar orða breytast en orðatiltæki festast í sessi og 

geta villt fyrir varðandi upphaflega merkingu, aftengt þau trúarlega eða útvatnað hugtakið 

í almennum skilningi. Það tel ég að hafi gerst með hugtakið synd, ekki aðeins á okkar 

ástkæra tungumáli heldur í tungumálum almennt. Orðið synd ber oft á góma við hvers-

dagsleg atvik eins og t.d. það er synd að hann komst ekki með okkur, einhver hversdags-

legur hlutur er synd og skömm, kakan er syndsamlega góð á bragðið og svo framvegis.  

Ef til vill má rekja þessa þróun til kirkjunnar því hún hefur bókstaflega notað Orð 

Guðs sem taumhald í gegnum aldirnar og teygt hugtakið synd yfir öll siðferðileg frávik 

sem hugsast getur. Þannig skilningur fyllir fólk vonleysi um náð Guðs og á etv þátt í að 

fólk hverfur frá Guði. Það er ósk mín að þessi ritgerð skipti máli, gefi von í stað vonleysis 

og fólk snúi aftur til Guðs sem er miskunnsamur og fullur náðar. Hann stendur við dyr 

hjartans og knýr á, við þurfum aðeins að hleypa honum inn.  

Við vinnslu þessarar ritgerðar eru notaðar hefðbundnar skammstafanir yfir bækur 

Biblíunnar 2007, samkvæmt lista fremst í henni og þeir textar sem vitnað er til eru einnig 

úr útg. 2007. Gamla testamentið og Nýja testamentið eru langir titlar og eru þeir notaðir 

óstyttir í fyrsta sinn sem þeir koma fyrir en eftir það sem Gt og Nt komi það ekki að sök.  

                                                 
1 Dr. Henrietta C. Mears, 1998, What the Bible is all about, Bible Handbook, NIV Ed., Foreword by Dr.   
   Billy Graham s. 9 
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INNGANGUR 

 

Hinn gyðinglegi skilningur á hugtakinu SYND er brot á lögmáli Móse, þ.e. sáttmálanum 

við Guð. Einungis lögmálsbrot er synd. Rannsókn þessa verkefnis, sem ber yfirskriftina 

Aðeins EIN synd felst í því að styðja þá fullyrðingu... að syndin sé aðeins EIN. Verkefnið 

er unnið með sögulegri nálgun við viðfangsefnið og með virkni lögmáls gyðinga2 í huga. 

Hugtakið SYND er víðtækasta orð sem er notað um siðferðileg frávik og er svo 

fastmótað í hugum manna að hjá miklum meirihluta þeirra kemur ekki til greina að hreyfa 

við því.  Ítök lögmálsins hafa þannig lifað gegnum taumhald kirkjunnar til okkar daga. Í 

þessari rannsókn er skoðuð upphafleg merking hugtaksins synd í hebresku, grísku og 

samtímaheimild Nýja testamentisins, Dauðahafshandritinu Damascus sáttmálanum.  

Páll postuli eyddi talsverðu púðri í hugtakið synd í Rómverjabréfinu og til að 

útskýra hugtakið notaði hann lögmálið. Það er því óhjákvæmilegt að lögmálið verði 

fyrirferðarmikið í þessari umfjöllun sem og Jóhannesartengd rit en hugtakið synd kemur 

oftast fyrir í þeim í Nt. Þá er einnig skoðuð samsetning safnaðarins í Róm og kenning 

kirkjufeðranna um erfðasynd en hún er rakin til Róm 5:12. Koma Jesú Krists boðaði 

breytingar á sambandi Guðs og manna. Kristur var uppfylling lögmáls Móse og ný erfða-

skrá var gerð, Jesús talaði yfir mannfjöldann og sagði: Þið eruð neðan að, ég er ofan að. 

Þið eruð af þessum heimi, en ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég ykkur að 

þið munuð deyja í syndum ykkar. Því ef þið trúið ekki að ég sé sá sem ég er munuð þið 

                                                 
2 Ég hef fyrir vana að skrifa gyðingur með litlum staf eins og ég skrifa kristinn með litlum staf. 
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deyja í syndum ykkar (Jóh 8:23-24).3 Hugtakið synd er bæði notað í eintölu og fleirtölu í 

Nýja testamentinu. Gamla fleirtölumyndin4 þér og yður getur ruglað þá sem þekkja hana 

ekki, þeir gætu talið hana vera þéringu sem er eins í báðum tölum. Málsgreinar geta því 

breytt um merkingu hjá þeim sem þekkja ekki þessa gömlu fleirtölu, sé þýtt samkvæmt 

gríska textanum í 2.p.ft. eins og í dæminu á undan. Persónufornöfn gömlu fleirtölunnar 

gætu virst vera eintala og að hugtakið SYND væri þá eina fleirtöluorðið í málsgreininni. 

Þar sem Jesús talar yfir mannfjöldann er eðlilegt að hann tali um syndir í fleirtölu, jafnvel 

þó hver og einn hefði aðeins EINA synd.   

Hver sem ákallar nafn Drottins verður hólpinn (Róm 10:13, Jóel 3:5). 

 

 

VIRKNI TEXTANS 

Í bókinni From Jesus to Christianity segir höfundurinn L. Michael White, að allar bækur 

innihaldi frásagnir, og að lesandinn - ekki höfundurinn - beri ábyrgð á að túlka hið flókna 

sambandi hans sjálfs við frásagnartextann. Oft sé nauðsynlegt að setja sig inn í menningu, 

málfar og hugmyndafræði þess tíma ef lesandinn á að skilja þá sögu sem er verið að 

segja.5  Vernon K. Robbins segir texta Nt vera afurð lifandi trúar. Virkni textans standi í 

beinum tengslum við orð, orðatiltæki, ákvæði og setningar og sé gagnvirkur við hugsanir, 

sannfæringar, viðhorf og gildi, einnig varðandi áþreifanlega hluti s.s. tré, kletta, hús, fólk, 

stofnanir og samtímaatburði.6  

 Við lestur texta er lesandinn eins og naglasúpa, sitt lítið af hverju bættist við á 

hverri blaðsíðu, því fleiri sjónarhorn sem lesandinn fær, því meira bragð/kraft fær súpan.  

Naglasúpa er skiljanlegt hugtak fyrir flesta Íslendinga en óvíst hvort samtímamenn Jesú 

hefði skilið það, myndlíkingar eiga nefnilega mislanga líftíma og skilningur sumra þeirra 

fylgir ákveðnum samfélögum. Hið sama gildir um þær mynd- eða samlíkingar Biblíunn-
                                                 
3 Biblían 2007, notar gömlu fleirtölumyndina sem er eins í eintölu og fleirtölu, hér þýtt samkvæmt gríska  
   textanum, 2p.ft.  
4 Einar Sigurbjörnsson, 1996, Embættisgjörð, Guðfræði þjónustunnar í sögu og samtíð, s.122-3 
5 L. Michael White, 2004, From Jesus to Christianity, How Four Generations of Visionaries & Storytellers  
   Created the New Testament and Christian Faith, s.1 
6 Vernon K. Robbins, 1996, The Tapestry of Early Christian Discourse, Rhetoric, Society and Ideology, s.2 
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ar. Annað hvort hafa þær verið svo almenns eðlis að frásagnaritararnir hafi álitið að allir 

skildu þær eða þær hafa verið al-þekktar innan gyðingdómsins og farið þaðan inn í kristin 

samfélög. Þannig geta t.d. reglur gyðingdómsins, lögmálið, hafa orðið ráðandi viðmið í 

lífsmáta kristinna manna. Þess vegna tengjast lögmálið og réttlæti fyrir trú, hugtakinu 

synd. Lögmálið gegndi lykilhlutverki í lífi gyðinga, það var HEILAGUR TEXTI og 

gyðingar voru fullvissir um að hann innihéldi ORÐ GUÐS. Það var tákn sambands þeirra 

við Guð, lagði fólki lífsreglurnar og var mælikvarði á synd. Það má því orða það svo að 

líf þeirra hafi snúist í kringum lögmálið, brot á þessum ákvæðum voru skilgreind sem 

synd og brotum fylgdu refsingar. Vegna helgi textans er ekki undarlegt að menn hafi 

tvístigið og efast um að Guð væri kominn í líki manns til að uppfylla hann og úrskurða 

lögmálið þannig sem úreltan mælikvarða á synd.  

 
 

BREYTILEGT HUGTAK 

Í skáldsögu sinni The Rapture of Canaan, segir Sheri Reynolds sögu tólf ára stúlku sem 

fæddist inn í kirkju fjölskyldunnar sem afi hennar hafði stofnað og leiddi enn. Kirkjan 

hafði langan lista af reglum og strangar refsingar fyrir óhlýðni. Frelsun meðlima 

kirkjunnar fólst í því að: þekkja sinn stað, gera eins og þeim var sagt, trúa því sama og 

afi, fá andann einstaka sinnum yfir sig og tala í tungum.7 Frelsun fyrir hlýðni og rétta trú, 

þ.e. að mati hverrar kirkjudeildar fyrir sig, hefur verið algeng kenning í kristinni hefð. En 

einmitt það hvað hugtakið SYND hefur verið breytilegt og að það hafi tekið breytingum 

innan kirkjudeilda, gefur frjálsa túlkun og hentisemi til kynna. Dans, bíóferðir og að 

borða með olnbogana uppi á borðinu voru synd hjá ákveðnu trúfélagi hér á landi þar til 

seint á síðustu öld, en nú það ekki lengur synd. 

Orðið SYND er víðtækasta orð sem er notað um siðferðileg frávik. Fólk almennt, 

hefur alla tíð verið alið upp við fastmótaðar skoðanir á því hvað synd er og nýjar 

kenningar eru ekki vel þegnar í þessum málaflokki. Hin kristna kirkja hefur í gegnum 

tíðina bókstaflega notað boðorðin og orð Jesú sem taumhald á hinn spillta mann. Það er 

                                                 
7 Lynn Japinga, 1999, Feminism and Christianity, An Essential Guide, s.107 
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mjög skiljanlegt að menn vilji feta í fótspor meistarans með góðri breytni og þegar Jesús 

segir sjálfur að aðeins Guð sé góður, er auðvelt útfæra kröfurnar eftir geðþótta, sem og að 

ganga of langt. Sumar kirkjudeildir hafa séreinkenni, sérkröfur og brot á þeim er að þeirra 

skilningi synd. Í öðrum kirkjudeildum er varla minnst á synd þ.e.a.s. syndin virðist vera  

að hverfa úr prédikunum presta. Beverly R. Gaventa spyr: Hvers vegna að tala um synd?  

Umræðan geri okkur oft leiðigjörn eða dæmandi, eða hvort tveggja.8 Satt, hve þetta er 

satt, ef einhver vill fá heitar umræður um trúarkenningu þá nægir að nefna hugtakið synd.   

Í bókinni Hugvekjur til kvöldlestra frá veturnóttum til langaföstu eftir Dr. P. Pjét-

ursson skrifar hann um syndina sem lesti í fari mannsins, er hann leggur út frá Jer 6:4 ,, 

Vei oss! Því degi hallar og kvöldskuggarnir lengjast” en þar segir: [að] einna hryggilegast 

[sé] að sjá gamlan og gráhærðan syndara ganga á syndarinnar vegi og gleyma þeim 

reikningsskap, sem hann innan skamms eigi að lúka allsvitanda Guði […], [sjá hann] 

auka sína syndabyrði, […]. Hvers vegna verður hið óstýriláta barn að ljettúðarfullum 

unglingi, hinn ljettúðarfulli æskumaður að spilltum syndara og hinn spillti syndari að 

iðrunarlausu gamalmenni?9 Maðurinn verður ekki allt í einu að þverbrotnum og 

andvaralausum syndara. Í fyrstunni er hann ljettúðarfullur og breyskur; hann freistast af 

girndum sínum eða er tældur af öðrum; hann hrasar og fellur, […]. Hann syndgar aptur 

og smámsaman verður syndin að geðþekkum vana og þrældómi sem hann á erfitt með að 

losa sig úr, […]. Syndarinnar vald er voðalegt, því þó menn hafi látið af henni, skilur hún 

þó girnd eptir í hjartanu, sem vill brjótast út við fyrsta tækifæri, […].10  

Það er greinilegt að verkin hafa vegið þungt í skilgreiningu presta á hugtakinu synd og 

vonlaust fyrir manninn að standa gegn henni því þó menn láti af henni, skilur hún eftir 

girnd sem einnig er þá synd. 

Í kristnu uppeldi eru til ýmsar reglur um hvernig eigi að forðast einstakar syndir 

og eru heilræðavísur Hallgríms Péturssonar og siðalærdómurinn í fermingafræðslunni 

                                                 
 8 Beverly Roberts Gaventa, 2004, Interpretation, A Journal of Bible and Theology, Júlí 2004: ,,The  
    Cosmic Power of Sin in Paul´s Letter to the Romans, Toward a Widescreen Edition,  
    (The Résumé of Sin)” Editors: James A. Brashler and William P. Brown, s. 239 
 9 Dr. P. Pjetursson, 1901, Hugvekjur til kvöldlestra frá veturnóttum til langaföstu. 4.útg. s. 30 
10 Dr. P. Pjetursson, 1901, s. 31 
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meðal þeirra.11 Í Helgakveri, sem lengi var notað við fermingarundirbúning barna, segir: 

Sannkristinn maður hlýðir Guði og er undirgefinn hans vilja. Hlýðnin sé fús og stöðug 

ástundun þess, að gjöra allt, sem Guð býður, og forðast allt sem hann hefur bannað og 

undirgefnin er ánægja með sérhvað það er Guði þóknast að láta fram við oss koma. 

Sannkristinn maður helgar Guði eigi aðeins hjarta sitt, heldur og alla hegðun sína til orða 

og verka.12 Skilgreining Helgakvers á synd er eftirfarandi: synd er sérhvert brot móti 

Guðs heilaga vilja, hvort sem það sé drýgt með hugrenningum, orðum eða gjörðum. Því 

til staðfestingar er vísað í 1.Jóh 3:4 (Hver sem drýgir synd fremur lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot.) 

og 5:17 (Allt ranglæti er synd en til er synd sem ekki leiðir til dauða.)13 og iðrun er að kannast við 

synd sín, hryggjast yfir henni og þrá fyrirgefninguna:  

Einlæg fyrirgefning er fólgin í því, að vér könnumst af alvöru við syndir vorar, 

hryggjumst yfir þeim, þráum heitt og hjartanlega að fá fyrirgefning af þeim og 

ásetjum oss fastlega að afleggja þær. 

Rétt og hrein iðrun er eigi sú hryggð, sem sprottin er af hræðslu við hegning Guðs 

eða manna og eigi iðrun þeirra, sem örvænta sér allrar náðar hjá Guði eða hafa 

enga betrunalöngun. (gr. 97)14  

99.grein Helgakvers segir: sönn trú á Krist er hjartgróin sannfæring um að vér getum 

aðeins fyrir hann hólpnir orðið, og að Guð muni hans vegna fyrirgefa oss syndir vorar og 

taka í sátt, ef vér iðrumst af hjarta og höfum einlægan vilja til að betrast.15 

Í 9.kafla Fermingarkvers Sr. Páls Pálssonar segir: Í upphafi var sköpun Guðs góð. 

[Spurning:]  Hvernig stendur þá á öllu hinu illa? [svar:] Það kom síðar inn í heiminn og 

nefnum við það synd... [Spurning:] Hvað er synd? [svar:] Synd sé allt það, sem skilur 

okkur frá Guði.16  (Feitletrun og undirstrikun er gerð af höf. ritgerðar.) 

 

 

                                                 
11 Einar Sigurbjörnsson, 1993, Credo, Kristin trúfræði, s. 133-134 
12 Helgakver, 2000, Lærdómsrit Bókmenntafélagsins, (fyrsta útg.1877), s. 162-3 
13 Helgakver, 2000, 58.gr. s. 109 
14 Helgakver, 2000, s. 125  
15 Helgakver, 2000, s. 126 
16 Páll Pálsson, 1990, Fermingarkverið, s. 85 
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UPPHAF SYNDAR Í HJARTA MANNSINS 

Biblían hefst á sköpunarsögunni og frásögn af því hvernig syndin kom í heiminn. Adam, 

hin fyrsta mennska vera var ekki einungis í sambandi við aðra mennska veru heldur var 

hann einnig í sambandi við Guð. Guð hafði falið manninum umönnun fyrir aldingarð-

inum. Þessari umönnun fylgdi valfrelsi af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta af vild. 

En af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. (1.Mós 2:16-17a).  Sagan dregur upp mynd 

lífsins eins og það var í upphafi og hvernig það er nú. Í hnotskurn er sagan frásögn af 

uppreisn mannsins gegn æðri mætti og vilja til sjálfstæðis. SYND, samkvæmt þessari 

sögu, er viljatengd gjörð í uppreisn mannsins gegn Guði.17 

Í ritskýringu við Síraksbók 15:13-14 segir að syndin sé ekki komin frá Guði því 

Guð hati syndina og verndi hinn trúaða frá falli og v.14 útskýri upphaf syndar, sem stafi 

af hinum frjálsa vilja mannsins.18 Í 2. Enoksbók segir að mennirnir hafi frjálsan vilja, en 

takmarkanir líkama þeirra neyði meirihluta þeirra til að velja hið illa í stað þess góða og 

dauði sé ávöxtur syndar.19 

Gary A. Anderson segir það ekki auðvelt að skilgreina hugtakið synd og ómögu-

legt án þess að skoða þær myndlíkingar sem umvefja það. Oft tapast tilfinningalegur, 

huglægur og guðfræðilegur margbreytileiki í þýðingum í því skyni að búa til einfalt 

orðalag. Málið sé ekki einfalt því heimspekin segi okkur að allar myndlíkingar falli að 

tungumáli síns tíma. Til að skilja hugtakið synd sé því nauðsynlegt að skoða hugtakasafn 

og myndlíkingar höfunda textanna.20 Gamla testamentið inniheldur myndlíkingar þar sem 

syndin er eins og óhreinindablettir sem þarf að hreinsa burt, byrði/þyngd sem þarf að fjar-

lægja eða skuld sem þarf að greiða.21 Nýja testamentis ritin gefa einnig ólíka mynd af því 

hvað er synd og hvers er krafist:  

1) synd er óhlýðni eða lögmálsbrot, svo fyrirgefningar er krafist,  

                                                 
 17 Bernhard W. Anderson, 1988, The Living World of The Old Testament 4th ed. s. 162 
 18 The Jerome Biblical Commentary, Vol II, 1968, Edited by: Joseph A. Fitzmyer, Raymond E. Brown, 
     s. 546, kafli 33:38 
19 The Abingdon Bible Commentary, 1929, Edited byFrederick Carl Eiselen, Edwin Lewis and David G.  
     Downey, s. 203 
20 Gary A. Anderson, 2009, Sin a history, s.3-5 
21 Gary A. Anderson, 2009, s.13 
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2) synd er þrælkun af völdum hins illa og leiðir til dauða, svo frelsunar er krafist,  

3) synd er flekkun svo hreinsunar er krafist,  

4) synd er sáttmálsbrot svo nýrrar sáttar er krafist,  

5) synd orsakar skuld svo endurgjalds er krafist.22   

Joseph Bonsirven segir að Jesús hafi ekki lagt fram neinar kenningar sem skilgreini 

hugtakið synd. Jesús hafi aðeins talað á almennan hátt um synd og notað fleirtölu. Bon-

sirven telur Jesú hafa litið á synd sem vísvitandi brot gegn vilja guðdómsins samkvæmt 

boðorðunum en að gyðingar hafi aðeins talið synd vera sáttmálsbrot sem voru framin af 

vangá (3.Mós 4-5k). Dregur hann ályktun sína af einni af yfirlýsingum Jesú, er hann segi 

að í hjörtum manna sé orsök syndar að finna, þ.e. uppspretta hennar sé innra því að innan 

frá, úr hjarta mannsins koma hinar illu hugsanir, saurlifnaður, þjófnaður, manndráp, 

hórdómur, ágirnd, illmennska, öfund, lastmælgi, hroki, heimska (Mark 7:21-22).  

Bonsirven telur að Jesús tengi syndina vilja mannsins en sem Sonur Guðs viti 

hann að Djöfullinn sé upphafleg orsök syndar – sá sem hvarf frá sannleikanum og er 

lygari og morðingi (Jóh 8:44). Syndarar eru börn hins illa (Jóh 8:41), þeir sem hafa flækst í 

neti hins eilífa freistara (Mark 8:33).  Í baráttunni gegn hinu illa geti sannleikurinn aðeins 

gert menn frjálsa (Jóh 8:33).23 Jesús sagði: Hefði ég ekki komið og talað til þeirra væru 

þeir ekki sekir um synd. En nú hafa þeir ekkert til afsökunar synd sinni (Jóh 15:22).  

Á Biblíuveskinu mínu standa þessi áhrifamiklu orð: Þótt þú gleymir því að hafa hitt mig, 

hefur þú engu tapað en ef þú kynnist Kristi og gleymir honum, þá hefur þú tapað ÖLLU. 

 

 

RÓM 5:12 OG ERFÐASYNDIN 

Sígild saga syndafallsins er grunnur þess að kristin guðfræði hefur séð upprunalegt 

ástand  heimsins sem status integritatis eða ástand hreinleikans sem hafi við fall 

                                                 
22 R.Alan Culpepper, 1998, The Gospel and Letters of John, s.89-90 
23 Joseph Bonsirven, 1963, Theology of the New Testament, translation made by S.F.L.TYE, Burnes and  
    Oates Ltd. 1963, s. 52-53 
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mannsins innleitt böl í heiminn og ástand hans breyst í spillt ástand status corruptionis. 

Ástæða þessa ástands er óhlýðni við boð skaparans og er nefnt erfðasynd.24 

Hugmyndin um erfðasynd kemur ekki frá Páli postula þó menn reki uppruna 

kenningarinnar til Róm 5:12. Fyrir Páli og öðrum gyðingum var dauði refsing fyrir synd. 

Dauðinn ríkti yfir öllum í heiminum sem var Páli næg sönnun fyrir að syndin ríkti líka 

yfir öllum mönnum. Með upprisu Jesú færði Páll rök fyrir að dauði á efsta-degi hefði 

verið yfirstiginn og refsingin lögð til hliðar.25 Þeir sem rannsaka Pál segja að guðfræði 

hans styðji fremur hugmynd um sameiginlega synd manna en erfðasynd.26 Joseph A. 

Fitzmyer vekur athygli á að áhyggjuefni Páls snerti fremur uppruna dauðans en uppruna 

syndar. Páll hafi tekið syndina sem sjálfsögðum hlut og uppruni hennar hafi verið kristal-

tær fyrir honum.27  

Meðtaka kristins boðskapar færir einstaklingnum þrennskonar sigur (5:12-7:25) 

Sigur yfir dauða og synd (5:12-21) og lausn undan lögmálinu (7:1-25). Páll postuli dregur 

upp samlíkingu af Adam, hinum fyrsta manni, sem innleiddi synd og dauða í heiminn og 

Jesú Kristi, hinum fyrsta manni nýrrar sköpunar sem sigraði synd og dauða heimsins.28  

Þessi samanburður á hinum gamla og nýja Adam olli aldalöngum deilum innan 

kirkjunnar því Páll virðist staðfesta tilvist erfðasyndar. Páll notar að sjálfsögðu ekki orðið 

Original Sin því það orð er frá tímum Ágústínusar, en það hefur loðað við að menn hafi 

viljað skilgreina orð Páls eins og þau hafi merkt það sama gegnum alla kirkjusöguna.29 

Sökum óhlýðni mannsins var dauðinn innleiddur, sbr. 1.Mós 3:19, því að mold ert þú og 

til moldar skaltu aftur hverfa. Vissulega er Páll að vísa í sköpunarsöguna þar sem 

vantraust á Guði leiddi af sér illar afleiðingar fyrir manninn, erfiði, þjáningar og dauða. 

Adam er sá sem varð til þess að syndin kom í heiminn eða er kannski réttara að segja að 

                                                 
24 Einar Sigurbjörnsson, 1993, s.133-134 
25 Tatha Wiley, 2002: Original Sin, Origins, Development, Contemporary Meanings,  s.130.  
    Dauði á efsta degi, þ.e. hinn endanlegi dauði á degi dómsins. 
26 Tatha Wiley, 2002,  s.130 
27 Joseph A. Fitzmyer, 1993, Romans, The Anchore Bible, A New Translation with Introduction and   
     Commentary,  s.405 
28 The Jerome Biblical Commentary, Vol II, 1968, s. 306, kafli 53:52  
29 The Jerome Biblical Commentary, Vol II, 1968, s. 306, kafli 53:53 
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vegna afbrots hans kom dauðinn í heiminn en Jesús, hinn nýji Adam sigraði dauðann og 

dauðinn varð að engu gerður (1.Kor 15:26).30  

   

   

KENNINGIN UM ERFÐASYND 

Þrenn viðhorf innan kirkjunnar urðu smá saman til að styðja þá tilgátu að upprunaleg 

synd hafi alltaf verið hluti af kristinni trú. Það er: 1) sá siður að skíra ungbörn, því þau 

væru fædd syndarar. 2) að synd ungbarnsins krefjist fyrirgefningar Krists fyrir brot 

Adams, og 3) hringnum er síðan lokað með skírskotun til líkamlegar yfirfærslu syndar 

Adams – gegnum samfarir en það útskýrði útbreiðslu syndar á heimsvísu.31  

Kýpríanus (d.258) biskup í Karþagó lagði grunninn að því sem nú er kallað 

erfðasynd. Hann lagði út frá Sl 51:7. Sjá, sekur er ég fæddur, syndugur er móðir mín ól 

mig. Allir voru fæddir með Adams synd, því eru allir í þörf fyrir fyrirgefningu 

guðdómsins. Ágústínus af Hippo byggði síðan ofan á tilgátur Kýpríanusar um tilveru 

syndar hjá ungbörnum.32 Theodór af Mopsuestia (d.427) byggði álit sitt á upphafi syndar 

og dauða mannkyns í synd Adams, á orðum Páls í Róm 5:12. Syndin kom inn í heiminn 

með einum manni og dauðinn með syndinni. Þannig er dauðinn runninn til allra manna 

því að allir syndguðu þeir. Theodór hafnaði því að synd væri óumflýjanleg þó 

siðferðilegt eðli mannsins hefði veikst vegna syndar Adams. Hann var sannfærður um að 

hin fyrsta synd hefði ekki valdið því að maðurinn glataði hæfileikanum til að velja að 

syndga eða ekki syndga. Theodór hafnaði því að maðurinn gæti erft óhlýðni Adams þ.e. 

syndina, menn gætu einungis erft mannlegt eðli.  

Ónafngreindur33 fjórðu aldar Páls-ritskýrandi dró ályktun um uppruna syndar af 

textaskýringum sínum um Róm 5:12. Hann fylgdi latnesku biblíuþýðingunni þar sem segir 

,í hverjum allir hafa syndgað’ en ekki ,því allir hafa þeir syndgað’. Taldi hann að hér væri 

                                                 
30 The Jerome Biblical Commentary, Vol II, 1968, s. 307, kafli 53:54-5   
31 Tatha Wiley, 2002, s.49 
32 Tatha Wiley, 2002, s.49 
33 vísað til hans sem Abrosiaster ekki vitað um hans rétta nafn,  
    Alister E. McGrath, 2007, The Christian Theology Reader, 3rd ed.,  s.411 
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vísað til Adams. Allt mannkynið er eitt í Adam, er hann syndgaði, syndgaði allt mann-

kynið sem deildi eðli hans með honum. Ágústínus tók þessa túlkun upp og hún varð að 

lykilatriði í hinni klassísku kenningu um erfðasynd.34 Kenning Ágústínusar um erfða-

synd eða upprunasynd, peccatum originale, merkir að syndin er hið innra með okkur, frá 

upphafi getnaðar.35   

Önnur grein Ágsborgarjátningarinnar fjallar um upprunasyndina sem allir menn 

sem eru getnir á eðlilegan hátt fæðist með. Þetta ástand merkir að maðurinn sé án guðs-

ótta og án guðstrausts en með girnd. Þessi synd er raunveruleg og dæmir seka og steypir í 

glötun þeim sem ekki endurfæðast fyrir skírn og heilagan anda,36 þ.e. í trú á Jesú Krist. 

Í gegnum kirkjusöguna hafa menn leitast við að skilgreina eðli mannsins og sam-

band hans við Guð. Tertullíanus sagði að upphaf syndarinnar mætti rekja til óánægju 

sjálfs Djöfulsins. Þegar hann hitti konuna, hafi hann fyllt hana af anda óánægju, annars 

hefði hún ekki syndgað (í merkingunni að óhlýðnast) og síðan fengið Adam til að syndga 

einnig.37 Origenes sagði manninn vera sýktan af synd frá fæðingu vegna erfðaefna föður 

og móður. Aðeins Jesús hafi fæðst án syndar, því líkami móður hans hafi verið flekk-

laus.38 Ágústínus af Hippo sagði allt mannkynið sýkt af synd (frá getnaði s. 421) og 

ómögulegt fyrir manninn að frelsa sjálfan sig en Guð hafi af náð sinni valið að frelsa 

einhverja útvalda.39 Verk Aquinasar, Summa Theologiae sem hann dó frá ókláruðu, er 

talið vera mesta rit miðalda guðfræðinnar. Í þessu riti fæst Aquinas við hvernig megi 

skilja orðið náð og kemst að þeirri niðurstöðu að náð standi fyrir eitthvað yfirnáttúrulegt 

sem Guð hafi ígrætt í sálu mannsins. Vildi Aquinas meina að kærleiksgjöf Guðs eins og 

náðin, skilji eitthvað eftir hjá þeim sem tekur á móti henni.40   

Á námsferli sínum í guðfræði hélt Martin Lúther fyrirlestur um samspil syndar og 

réttlætingar í lífi hins trúaða. Hann taldi synd og réttlæti vera óaðskiljanlegt í lífi hins 

trúaða, þannig að á sama tíma er hinn trúaði syndari og réttlátur. Enginn maður ER 
                                                 
34 Tatha Wiley, 2002, s.51 
35 Alan Jakobs, 2008, Original Sin, A Cultural History, bls.xiii 
36 Einar Sigurbjörnsson, 1991, Kirkjan játar, s.171 
37 Alister E. McGrath, 2007, The Theology Reader,  s.405... Tertullian var uppi c. 160-c.225 
38 Alister E. McGrath, 2007, The Theology Reader,  s. 408... Origen, c. 185-c.254 
39 Alister E. McGrath, 2007, The Theology Reader,  s. 414... Ágústínus,  354-430 
40 Alister E. McGrath, 2007, The Theology Reader,  s. 432... Aquinas, c.1225-1274 
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réttlátur en hinn trúaði er syndari, sem lifir í fyrirheiti Guðs um að hann verði réttlættur af 

Guði.41 Á dögum rétttrúnaðarins þróaðist skilningur manna í þá átt að telja Biblíuna 

óskeikula í öllum greinum og innblásna af Guði í hverjum minnsta stafkrók. Hinar ýmsu 

kirkjudeildir vörðu sjónarmið sinna kenninga og tókust á um hvað væri rétt kenning og 

hvað ekki.42 Kenningu rétttrúnaðarins, þ.e. þeirri hugmynd að eðli mannsins væri á 

einhvern hátt gallað eða skemmt, var kröftuglega mótmælt af Upplýsingunni. Voltaire og 

Jean-Jacques Rousseau gagnrýndu kenninguna sem þeir sögðu hvetja til bölsýni gagnvart 

mannlegri getu. Kenningin væri letjandi gagnvart félagslegum og stjórmálalegum 

framförum og hvetti til laissez-faire43 þ.e. viðhorfs kæruleysis. Gagnrýni Þjóðverja á 

upplýsingatímanum beindist að sögulegum uppruna kenningarinnar, sem er rakin til 

Ágústínusar af Hippo, en þeir töldu gildi, réttmæti eða mikilvægi kenningarinnar 

vafasamt.44  Jonathan Edwards skrifar gegn rökhyggju Upplýsingarinnar að Original Sin, 

upprunasyndin, orðasamband sem kirkjunnar menn noti oftast, feli í sér merkinguna 

meðfætt syndugt, spillt hjarta. Siðgæði mannsins, lögmál, reglur, dyggðir eða lestir hvíla í 

hjarta mannsins og Edwards varar menn við því að taka því sem sjálfsögðum hlut ( take 

for granted) að þeir fæddust syndugir inn í þennan heim.45 

 

 

HUGTAKIÐ SYND 

Biblían skilgreinir eiginlega hvergi hugtakið SYND á einfaldan eða skilmerkilegan hátt, 

en gefur í skyn frá upphafi 1.Mós 3 að upphaf syndar sé uppreisn gegn Guði. Þá segir að 

rót syndarinnar sé að finna í skeytingaleysi fyrir vilja Guðs, að maðurinn sé þræll 

syndarinnar sem slævi viljann og ræni manninn sönnu frelsi.46  

                                                 
41 Alister E. McGrath, 2007, The Theology Reader,  s. 442-3... Martin Luther, 1483-1546 
42 Einar Sigurbjörnsson, 1993, s. 94 
43 Laissez-faire – franska. Í efnahagsumhverfi merkir það umhverfi án afskipta ríkis, en bókstafleg merking  
    er í raun –let [them] do- en hvetur til –let it be- eða –leave it alone- þ.e. hafa þetta eins og áður. 
44 Alister E. McGrath, 2007, Christian Theology, An Introduction, 4th.ed., s. 69  
45 Alister E. McGrath, 2007: The Theology Reader,  s. 442-3... Jonathan Edwards, 1703-1758 
46 Richard J. Plantinga, Thomas R. Thompson and Matthew D. Lundberg, 2010, An Introduction to    
    Christian Theology,  s. 194 
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Hugtakið synd var afar stórt og umfangsmikið hugtak og teygði sig yfir nánast allar 

gjörðir mannsins vegna þess að hið yfirgripsmikla lögmál Móse var viðmiðið. SYND var 

brot á lögmáli Guðs. Lögmálið kennir hvað er synd (Róm 3:20b) þess vegna sögðu 

farisearnir að almúginn sem kunni ekkert í lögmálinu væri bölvaður (Jóh 7:49).   

Fyrir gyðinga var lögmálið viðmið réttlætis og syndar. Gegnum trúmennsku við 

lögmálið var viðkomandi í réttu sambandi við Guð. Sú hugsun er að baki hugtakinu 

réttlátur. Ótryggð við lögmálið skapaði rangt samband við Guð, það er merkingin á synd. 

Þessi afstaða á milli hins réttláta og syndarans var ekki óhagganleg. Ótryggð við lögmálið 

breytti stöðu hins réttláta, hann varð syndugur en stöðu hans var hægt að snúa við, hann 

varð aftur réttlátur ef hann varð aftur trúr lögmálinu og friðþægði svo sem með bæn og 

dýrafórn. Syndarinn hafði möguleika á að sættast við Guð í gegnum fórnarsiði 

musterisins.47 Þetta breyttist allt með komu frelsarans. Með honum kom náðin og 

sannleikurinn (Jóh 1:17).  

Hjálpræði Jesús var einfalt og persónulegt atriði. Hinn týndi maður, var sá sem 

var ranglega staðsettur eða í röngu samfélagi, líkt og týndi sauðurinn, týnda drakman og 

týndi sonurinn (Lúk 15). Hann er í röngu sambandi við sitt samfélag, menn og Guð. Sam-

bandið við Guð var grunnatriði, leiðrétti maðurinn það, leiðréttist annað um leið. Iðrun 

var meira en tilfinning, hún var umsnúningur á huga og vilja manns. Samanborið við Pál 

postula talar Jesús lítið um synd. Við getum ályktað skilgreiningu hans á synd af því sem 

hann krafðist og á því sem hann fordæmdi. Synd var afstaða hins innra manns, viðhorfið 

til Guðs og manna. Í sambandi mannsins við Guð var syndin skortur á trausti og hlýðni, 

eins og viðhorf mannsins sem sagði: Herra herra, en gerði ekki vilja Guðs, og sonarins 

sem sagði: ég skal fara, herra, en fór ekki. Í samskiptum manna á milli var það skortur á 

kærleika og fyrirgefningu, það var andi sjálfselsku, hörku og fyrirlitningar.48  

Boðskapur guðspjallanna er að Jesús Kristur kom í heiminn og með dauða sínum 

tók hann á sig dóminn, hann bar burt synd heimsins, tók á sig refsinguna fyrir syndina, 

                                                 
47 Tatha Wiley, 2002, s.16 
48 The Abingdon Bible Commentary, 1929, s. 910 
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sem er dauðinn.49 Það er Jóhannes sem segir Jesú vera lambið sem Guð hafi gefið 

mannkyninu til að taka burt synd heimsins. Jóhannes notar orðið synd í eintölu vegna 

þess að það sé einungis ein synd sem einkenni allan heiminn, þ.e. hinn ,,frjálsi vilji” sem 

kjósi eigin veg fram yfir Guðs og velur ,,sig” sem miðpunkt tilverunnar í stað Guðs.50  

Orð Jóhannesar skírara voru: Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Bein þýðing 

gríska orðsins αἴρων51 er ,,reisir, lyftir eða tekur upp” og enska þýðingin segir takes 

away eða tekur burt synd heimsins. Hlutverk Jóhannesar skírara var að undirbúa komu 

Drottins.52 Maðurinn hefur frjálsan vilja og hann hefur því val um að hafna Guði sem 

ríkir yfir synd og dauða. Hinn kristni maður er endurreistur í nýju lífi gegnum Krist. 

Skírnin er umbreyting hvers manns er tengir hann við fórnardauða Krists og upprisu.53 

Laun syndarinnar er dauði, ekki aðeins líkamlegur heldur einnig andlegur. Eina andsvarið 

við launum syndarinnar er eilíft líf með Kristi (Róm 4:4). Sá sem tekur ekki við Kristi á 

þess vegna ekki kost á eilífu lífi.  

 

 

HINAR GÓÐU FRÉTTIR         

Nýja testamentið byrjar á guðspjöllum Matteusar, Markúsar, Lúkasar og Jóhannesar og 

hvert þeirra er frásögn af lífi, starfi, dauða og upprisu Jesú Krists. Orðið guðspjall er ekki 

beint lýsandi orð fyrir innihaldið. Eins er með enska orðið gospel ekki er það heldur 

lýsandi fyrir innihaldið, því það er dregið af orðunum Good-spell sem á nútímavísu fær 

galdrahljóm amk meðal Harry Potter aðdáenda. En bak við orðin guðspjall og gospel er 

merkingin góðar fréttir eða góð tíðindi.   

Þá verðum við að velta fyrir okkur spurningunni hvort ALLT í guðspjöllunum 

séu góðar fréttir, þ.e. líf, starf, dauði eða upprisa Jesú Krists, eða hvort góðu fréttirnar 

                                                 
49 Einar Sigurbjörnsson, 1993, s. 261 
50 The Expositor´s Bible Commentary, 1995, Revised Ed., Luke-Acts, General Editors: Tremper Longman  
     III & David E. Garland, s.379 
51 Word Study Greek-English New Testament,  3rd.ed.,1999, Editor: Paul R. McReynolds, s.328 
52 The Jerome Biblical Commentary, Vol II, 1968, s. 425,  kafli 63:53 
53 The Jerome Biblical Commentary, Vol II, 1968, s. 308-9,  kafli 53:61  
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einskorðist við einhvern ákveðinn gjörning eða afleiðingu af gjörningi. Aðalpersóna Nt er 

Jesús Kristur, góðu fréttirnar eru hverju hann breytti. Hann var sendur af föðurnum til að 

flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða 

lausa og kunngjöra náðarár Drottins (Lúk 4:18-19). Það er hinn gleðilegi boðskapur sem 

færir manninum sýn, lausn og náð Drottins. Hinn gleðilegi boðskapur, fagnaðarerindi 

Guðs, er að maðurinn frelsast fyrir trú sína á Jesú Krist.  

 

 

SAMSTOFNA GUÐSPJÖLLIN 

Engin bók Nýja testamentisins steypir saman Gamla testamentinu og hinu Nýja í sama 

mæli og Matteusarguðspjall,54 það er gyðinglegast af þeim öllum. Kristur er staðfestur 

konungur með ættartölu. Konungur er ekki kosinn af fólkinu, hann fæðist konungborinn, 

Jesús er sonur Davíðs. Lögmálið var sáttmálstákn gyðinga við Guð. Í fjallræðunni í 

5.kafla kynnir Jesús breytingu á lögum hins nýja konungsríkis. Hin gamla stjórnarskrá er 

fallin úr gildi sbr. ,,þér hafið heyrt að sagt var... ...en ég segi yður”... Jesús tekur dæmi af 

verklegum gjörðum, þ.e. lögmálsbrotum og færir misgjörðirnar til hjarta mannsins, sbr. 

morð/reiði (v.21-22a), hrakyrði/sættir (v.22b, 25), hórdómur/girndarhugur (v.27-28), rangur 

eiður/enginn eiður (v.33-36), hefnd/ rísið ekki gegn óvinum (friður) (v.38-39a), hata óvini 

/elska óvini (v.43-44). Jesús var ekki kominn til að afnema lögmálið en hann tók dæmi úr 

því vegna þess að fólkið sem hann talaði við voru gyðingar eða þekkti lögmál þeirra. 

Höfundur Matteusarguðspjalls nefnir hugtakið synd fyrst í 1:21b, …hann [Jesús] mun frelsa 

lýð sinn frá syndum hans. Hugtakið synd er í fleirtölu eins og oftast í guðspjallinu, sem 

mætti segja að væri hefðbundin hugsun gyðings enda voru liðir lögmáls Móse margir og 

brot á hverjum og einum þeirra var synd.  

Höfundur Markúsarguðspjalls ritar til heiðingja og honum er umhugað um að 

útskýra gyðinglegar hefðir fyrir lesendum sínum.55 Jesús er þjónn án ættartölu enda hefur 

enginn áhuga á ættartölu þjóns, en kraftaverkin sanna að hann er sonur Guðs. Hugtakið 

                                                 
54 William Barcley, 1992, Leiðsögn um Nýja testamentið, í þýð. Sr. Hreins S. Hákonarsonar, s. 13 
55 Georg W. Knight, 2003, The Layman´s Bible Handbook, s. 231 
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synd kemur aðeins einu sinni fyrir í eintölu (3:29) þar sem segir að það sé ófyrirgefanleg 

synd að lastmæla heilögum anda. Höfundur Lúkasarguðspjalls rekur ætt Jesú, sem er hinn 

fullkomni maður, til Adams. Líkt og í hinum fyrri guðspjöllum er hugtakið synd í 

fleirtölu. Í Jesaja 35:5 er táknmyndin blindur fær sýn, tákn um langþráða von þeirra um 

inngrip Guðs til frelsunar þjóðar sinnar og í Matt 11:4-6 notar Jesús þessi orð. Í Lúk 13:1-5 

neitar Jesús því ekki að samband sé á milli sjúkdóma og syndar (eins og Mark 2:5 gefur í 

skyn) en Jesús neitar því að menn þjáist í jöfnu hlutfalli við eigin synd eða foreldra sinna. 

Synd og þjáning haldist í hendur en ekki megi telja að sá sem þjáist mest hafa syndgað 

mest. 56 

Þessi þrjú guðspjöll, Matteusar, Markúsar og Lúkasar eru samhljóma í mörgum 

frásögnum sínum auk þess að hafa sérefni. Efni þeirra er talið eiga sameiginlegan 

uppruna. Í samanburðarfræðum hafi þau ekki meira vægi en eitt því meginheimildin sé í 

raun aðeins ein, að viðbættu sérefni. Á þann hátt má sjá öll fjögur guðspjöllin sem aðeins 

tvær ólíkar heimildir.  

 
 
JÓHANNES OG TENGD RIT 

Höfundur Jóhannesarguðspjalls rekur sögu Jesú til upphafs veraldar, segir hann vera son 

Guðs. Guðspjallið er fyrir margt sérstakt og sker sig frá hinum hvað efni og hugtök 

varðar. Hugtakið synd kemur oftar fyrir í Jóhannesar-tengdum ritum en öðrum ritum Nt. 

48 orð í Nt tengjast hugtakinu synd en 13 þeirra fyrirfinnast í Jóhannesar ritunum. Af 

þessum 13 hugtökum eru fjögur þeirra notuð í 90% tilvika, hamartia-synd, hamartanein-

að syndga, planan-að afvegaleiða og poneros-illska. Nafnorðið hamartia kemur 17x fyrir 

í Jóhannesarguðspjalli og 17x í 1.Jóh.bréfi en finnst síðan ekki í 2.og 3.Jóh.bréfi. Af 

þessum 34 skiptum kemur orðið aðeins 10x fyrir í fleirtölu (4x í Jóh og 6x í 1.Jóh).57  

Fyrsta og annað Jóh.bréf endurspegla alvarlegan kenningarlegan ágreining sem 

varð til þess að Jóhannesar samfélagið, ef svo má nefna það, klofnaði í tvær fylkingar. 

                                                 
56 C.E.B. Cranfield, 1955, The Gospel According to St.John, The Teachers´ Commentary revised 7th.ed  
    1955, Editors: G. Henton Davis and Alan Richardson, s. 446  
57 The Anchor Bible, 1984, The Epistles of John, Vol 30, Translated with Introduction, Notes and  
    Commentary by Raymond E. Brown, s. 204 



 Aðeins EIN synd 21 
 

Það má skilja það svo að annar hópurinn hafi talið sig vera án syndar eða jafnvel að þeir 

hafi aldrei syndgað. Slíkt trú gefur í skyn fullkomleika og það sjónarhorn að það sé hægt 

að vera fullkominn og flekklaus. Í Jóhannesarguðspjalli eru skörp skil á milli ljóss og 

myrkurs og sannleika og lygi sem gefur ekki kost á neinum millivegi fyrir synd. Þá talar 

guðspjallið ekki um einstakar syndir eða lesti. Þess í stað er hugtakið synd í guðspjallinu 

fyrst og fremst valkvæð blinda (9:41) og höfnun á trú (16:8).58  

Guðspjallið vísar til heimsins sem allrar sköpunarinnar (1:9-10a), Guð elskar 

heiminn (3:16) en heimurinn er fallinn undir veldi hins illa, sem er gegn Guði (1:10b), 

heimurinn er því í myrkri og synd (1:5, 3:19). Jesús er ljós heimsins (8:12, 9:5) og lamb 

Guðs sem tekur burt synd heimsins (1:29,36).59 Viðhorf Jesú til syndar voru nýstársleg og 

einstök. Hjá hinum venjulega manni hefði syndin verið ófyrirgefanleg en Jesús er hafinn 

yfir synd,  þó var hann sagður bera syndir mannanna. Jesús ögrar fjandmönnum sínum á 

þann hátt sem engum manni hefði dottið í hug: Hver yðar getur sannað synd á mig? 

(8:46) en það eitt hefur ögrað fariseunum sem töldu sig vera án syndar.60 

Jóhannesarguðspjall nefnir bæði synd í eintölu og syndir í fleirtölu en eintölu-

orðið er algengara. Í guðspjallinu er ekkert í líkingu við fjallræðuna (Matt 5) eða lista Páls 

yfir lesti, sem tilgreinir hvað synd er. Áhrifaríkasta yfirlýsing guðspjallsins er sú sem lýsir 

áhrifum heilags anda í Jóh 16:8-9,  
8Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. 
9Syndin er að þeir trúðu ekki á mig, 

Í guðspjallinu er synd fyrst og fremst að velja að trúa ekki.61 Sá sem er blindur lifir í 

myrkri en myrkur er táknmynd aðskilnaðar frá Guði. Það var ekki aðeins blindi maðurinn 

sem skorti sjón í Jóh 9:1. Við erum öll fædd blind og þurfum öll að öðlast sýn til að sjá 

ljós heimsins, en aðeins þeir sem kannast við blindu sína geta öðlast nýja sýn.62 Syndin 

liggur ekki í því að vera fæddur blindur heldur að hafna því að sjá þegar menn mæta 

                                                 
58 R. Alan Culpepper, 1998, s. 49 
59 R. Alan Culpepper, 1998, s. 89 
60 Joseph Bonsirven, 1963, s. 54-55 
61 R. Alan Culpepper, 1998, s. 90 
62 R. Alan Culpepper, 1998, s. 91 
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ljósinu.63 Hlutverki heilags anda í tengslum við heim sem hefur verið hafnað og heldur 

áfram að hafna opinberun Guðs í Jesú, er stuttlega kynnt í Jóh 16:8 og útskýrt í v. 9-11. 

Hin stutta yfirlýsing í v.8 ásamt útskýringunni í v. 9-11 hefur leitt til fjölbreyttra túlkana á 

þessum versum, hinn rétti skilningur fæst einungis í ljósi túlkunar fagnaðarerindisins.64  

Lykillinn í v. 8 er orðið έλέγξει. Veraldleg notkun orðsins hefur verið mjög breið, allt frá, 

að vanvirða, skömm vegna afhjúpunar, stöðu einhvers, að ásaka, uppljóstra,  að berjast 

gegn, túlka, setja fram og rannsaka... en í Nt skilningi hefur sögnin merkt að gera 

einhverjum ljósa synd hans og fá hann til iðrunar. Hlutverk heilags anda er að afhjúpa 

synd heimsins og skilgreina villuna með vísun í synd, réttlæti og dóm. Það er athyglivert 

að syndin er ekki tengd neinu ákveðnu syndsamlegu athæfi, réttlæti eða dómi, heldur sem 

það sem synd, réttlæti og dómur ER.65  

Jóhannesar samfélagið klofnaði vegna þess að sumir þeirra virtust telja sig án syndar 

vegna trúar sinnar á Krist. Þar sem ekkert myrkur er í Guði, því töldu þeir að ekkert 

myrkur gæti verið í fylgjendum hans.66 

Ef við segjum: við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í 

okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur okkur 

syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum: ,,við höfðum ekki syndgað,” 

þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.        (1.Jóh 1:8-10) 

 

William Barclay segir að í þessum versum lýsi höf 1.Jóh. og felli dóm yfir tvenns konar 

ranghugsun:  

1) Maður gæti sagt að hann hefði ekki synd og gæti það verið túlkað á tvo vegu. 

A) Það gæti lýst manni sem segist ekki bera ábyrgð á synd sinni, með því að fela  sig 

bakvið arfleifðina, ófullkomleika mannsins, afvegaleiðingu eða villuboðun. Manninum 

hefur verið tamt að vilja afsala sér ábyrgð á synd. B) Þá getur þetta einnig verið túlkað að 

maðurinn teldi sig geta syndgað án eftirkasta. 

                                                 
63 R. Alan Culpepper, 1998, s. 178 
64 George R. Beasley-Murray, 1987, Word Biblical Commentary Vol 36, John. General Editors: David A.  
    Hubbard, Glenn W. Parker, John D.W.Watts (OT) and Ralph P. Martin (NT), s.280-281  
65 George R. Beasley-Murray, 1987, s. 280-281  
66 R. Alan Culpepper, 1998, s. 256 
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 2) þá gæti þetta lýst manni sem teldi sig alls ekki hafa syndgað. Þetta viðhorf er 

ekki eins óalgengt og margir halda og mönnum í þessum hópi gremst að vera kallaðir 

syndarar. Þeirra mistök eru, að þeir telja aðeins synd það sem birtist opinberlega. Af 

hvaða tilefni sem er, hefur sá maður sem segir sig ekki hafa syndgað, í raun kallað Guð 

lygara, því Guð hefur sagt að við höfum öll syndgað.67  

Hjá gyðingum var skilgreind tvennskonar synd, sú sem menn frömdu óvart eða án 

einbeitts vilja. Þær syndir voru annars vegar framdar af gáleysi, fljótfærni, á tilfinninga-

stundu eða vegna vanmáttar viljans til að standast álagið. Hins vegar voru síðan syndir 

framdar með valdi og hroka hjartans, með ásetningi og með hagsmuni einstaklingsins í 

huga á móti vilja Guðs, aðeins sú synd endaði með dauða. 68  

 

 

 
ÞÝÐINGAR - MERKING 

Öll tungumál þróast og breytast. Á löngum tíma hefur merking margra orða tekið breyt-

ingum og önnur hverfa úr málinu því er sífellt nauðsynlegt að lagfæra og bæta þýðingar.69  

Ein besta afleiðing nútíma fræðimennsku var undirbúningur texta Greek New 

Testament, skrifar J.T. Sunderland 1893, en textinn hafði þá verið stórbættur síðan 

þýðendur Jakobs I Bretakonungs (King James Bible) höfðu hann undir höndum 1611. En 

þrátt fyrir stórbættan texta geti fræðimenn ekki haldið því fram að gríski textinn sé 

fullkominn. Í honum eru þúsundir óvissuatriða og þúsundir mótsagna.70  

Frederick J. Rae skrifar í How to study the Bible, að við verðum að vera heiðarleg 

við Biblíuna þegar við rannsökum hana. Við verðum að reyna að uppgötva upphaflega 

merkingu [textans] en ekki hvað okkur henti að hann merki. Prédikarar séu hinir stærstu 

syndarar í þessu efni.[…] ein versta syndin gegn heiðarlegri túlkun sé sá löstur að 

                                                 
67 William Barclay, 1976, The Letters of John and Jude, revised edition s. 33 
68 William Barclay, 1976, s. 117-118 
69 J. T. Sunderland, 1922, The Origin and Character of the Bible, and its place among sacred books, s. 234 
70 J. T. Sunderland, 1922, s. 220 



 Aðeins EIN synd 24 
 

spiritualisera ritninguna (spiritualize scripture) en þá séum við með álykta eitthvað um 

eitthvað, sem geti eða geti ekki verið rétt.71  

 

 

SAMTÍMAHEIMILD,  DAMASCUS  SÁTTMÁLINN 

Einn mikilvægasti texti dauðahafshandritanna um synd, er úr Damascus sáttmálanum. Í 

þessu riti er fjallað um synd mannsins á allt annan hátt en í hebresku Biblíunni. Algeng-

asta myndlíking Gt á synd, er ,byrði’ sem einstaklingurinn þarf að bera en handritið sýndi 

synd sem skuld sem þurfi að endurgreiða eða gefa upp. Þessa hugsun má sjá í Faðir 

vorinu: Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. 

Upphafleg myndlíking syndar í Nt, rabbínskum bókmenntum og arameisk-talandi kristni 

var skuld.72  Í Nt er myndlíking fyrir ,synd sem skuld’ alls staðar nálæg í dæmisögum 

Jesú. Í Matt 18:23-35 segir Jesús dæmisögu um himnaríki, konung og niðurfellingu á 

skuld, þar sem skuldin gæti staðið fyrir synd. Orðið skuld hafði ekkert trúarlegt gildi í 

grísku. Á arameisku hafði það upphaflega fjárhagslegt gildi en var tekið inn í trúarlegan 

orðaforða73 og varð að algengasta hugtaki sem var notað yfir synd í Palestínu á fyrstu öld. 

Hugtakið byrði sem synd, finnst sjaldan í ritum Nt eða gyðinglegum samtímatextum.74 

 

 

HEBRESKA - GRUNNMERKING SYNDAR 

Orðabóks Strong´s segir að merkingin á bak við hebreska orðið chatta´th, synd, sé 

afbrot eða glæpur (stundum vanabundin syndsemi), ákveðin afleiðing, ástæða, fórn, eða 

yfirbót en einnig lögbrot. Nafnorðið merkir: synd, syndafórn, refsing, syndahreinsun, 

syndsemi og syndari en grunnmerking chatta´th, er að fara afvega.75  

                                                 
71 The Abingdon Bible Commentary, 1929, s. 4 
72 Gary A. Anderson, 2009, s. ix 
73 Gary A. Anderson, 2009, s. 31-32 
74 Gary A. Anderson, 2009, s. 7 
75 The New Strong´s Expanded Exhaustive Concordance of the Bible, 2001, Hebrew and Aramic  
    Dictionary, s. 84. 
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Hinir hebresku höfundar töldu hið illa eiga upphaf sitt í innri togstreitu mannlegra 

girnda76 og lýsa togstreitu góðs og ills með yetser ha-tov (gott) og yetser ha-ra sem lýsir 

tilhneigingu mannsins til illra verka. Í kristnum ritum er það aðeins Hermas, höfundur 

Hirðisins (The Shephard) sem vísar í yetser ha-ra sem uppruna hins illa. Í Nt er þetta 

hebreska orð þýtt epithumia, illar girndir, sem er sterkari merking og sú merking færist 

yfir í Vulgötu sem concupiscentia – sjálfselskufull þrá eða eigingirni.77   

Merking chata, að syndga, (fyrst 1.Mós 20:6) einskorðast ekki við afbrot, sögnin 

er t.d. notuð í Dóm 20:16 um að missa ekki marks með slöngvuvað, þar sem afbrot kemur 

ekki við sögu. Grunnmerkingin er: að geiga, hitta ekki, missa marks, skorta, afplána, bæta 

fyrir, iðrast, láta afvegaleiðast eða fordæma.78 Í Gt kemur orðið synd fyrst fyrir í 1.Mós 

4:7, þar sem Drottinn varar Kain við og segir: Er ekki svo að þú getur verið upplitsdjarfur 

ef þú gerir rétt, en gerir þú rangt þá liggur syndin við dyrnar? Hún girnist þig en þú 

getur [eða skalt] sigrast á henni. Hér virðist syndahugtakið liggja í réttum eða röngum 

verkum,79 réttu eða röngu sambandi við Guð. Vissulega má túlka það þannig að Kain hafi 

misst marks þegar fórn hans þóknaðist ekki Guði. 

 

 

AFBROT – UPPREISN  

Rót hebresku sagnarinnar pasha innifelur merkinguna að: að brjótast frá (yfirvöldum), 

afbrot, falla frá trú, rífast. Grunnmerkingin er afbrot eða uppreisn, annað hvort með sjálf-

stæði í huga (2.Kon 1:1) eða sem sjálfstæðisyfirlýsing (2.Kon 8:20) en þegar uppreisnin er 

gegn Guði er orðið venjulega þýtt ,afbrot’ (í ísl.þýð. bregðast í Hós 7:13, rísa gegn í Jes 

66:24), og  lýsir fráfalli trúar (Jes 59:13).  

                                                 
76 Tatha Wiley, 2002, s. 29 
77 Tatha Wiley, 2002, s. 29 
78 The New Strong´s... Concordance of the Bible, 2001, Hebrew and Aramic Dictionary, s. 84. 
79 The New Strong´s... Concordance of the Bible, 2001, Hebrew and Aramic Dictionary, s. 84. 
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Nafnorðið pesha: merkir uppreisn (þjóðar, siðferðis-eða trúarleg). Merkingin er afbrot, 

sekt, refsing eða fórnfæring. Grunnmerking: viljatengt frávik og því uppreisn, gegn 

guðlegu líferni.80  

 

 

GRÍSKA - GRUNNMERKING SYNDAR 

Í Nt hefur gríska sögnin άµαρτάνω, sem er oftast þýdd að syndga, sömu bókstaflegu 

merkingu og hebreska orðið chatta´th, þ.e. að missa marks (og verða þess vegna af hlut-

deild í verðlaunum), villast af leið eða syndga. Hún er t.d. notuð í 2.Pét 2:4, er englarnir 

syndguðu gegn Guði, gegn Kristi í Matt 27:4, 1.Kor 8:12, og í Lúk 15:18, 21 er týndi 

sonurinn syndgaði gegn himninum, sem er samlíking við Guð. En sögnin er einnig notuð 

við synd gegn, manni, föður, lögmálinu, musterinu eða keisaranum, eigin líkama, gegn 

veraldlegum yfirvöldum eða ef bróðir þinn syndgar. Þá segir um nafnorðið ἁµαρτία, 

SYND, að orðsifjafræðileg merking orðsins í Nt sé glötuð en ἁµαρτία er víðtækasta orð 

sem er notað um siðferðileg frávik. Sögnin að syndga er notuð sem:   

A) undirstöðuatriði eða uppsprettu atburðarásar, eða sem innbyggður hvati að 

verknaði t.d. í Róm 3:9, Hvað þá? höfum við þá nokkuð fram yfir aðra? Nei, alls ekki. Ég 

hef áður lýst sömu sök á hendur gyðingum jafnt og Grikkjum, að þeir væru allir á valdi 

syndarinnar. Líka í Róm 5:12,13,20, 6:1,2 7:7, 7:8 [2x], 7:9,11,13  

B) ráðandi þáttur eða afl líkt og í 6:6, Vitandi að okkar gamli maður er krossfestur 

með honum, svo líkama syndar væri eytt og við værum ekki framar þjónar syndarinnar. 

Hér er talað um syndina sem skipulagt afl sem vinnur í gegnum limi líkamans, þó umboð 

synd-arinnar sé í gegnum vilja mannsins, þá er líkaminn lífræna verkfærið. Þannig er 

syndin einnig hlutgerð í Róm 5:21,  6:12,14,17,  7:11,14,17,20,23,25,  8:2, 1.Kor 15:56, Heb 

3:13, 11:25, 12:4 og Jak 1:15. 

C) einnig notuð á almennan hátt, [aðgreind frá sérstökum þáttum sem hamartema 

(Jóh 8:21,34,46, 9:41, 15:22,24, 19:11) ] og einnig sem innifela í sér algera andstæðu,  líkt 

og í Róm 8:3, Það sem lögmálinu var ógerlegt, ..., það gerði Guð með því að senda sinn 
                                                 
80 The New Strong´s.... Concordance of the Bible, 2001, Hebrew and Aramic Dictionary, s. 232-233 
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eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæma syndina í manninum. Hann 

hafði mannlegt eðli [þó ekki syndugt] en var í líkingu syndugs manns (2.Kor 5:21, 1.Jóh 

3:5, Jóh 14:30, 8:46, Heb 4:15, 1.Pét 2:22).81 

D) Nafnorðið ἁµαρτηµα, synd og kemur einu sinni fyrir í Róm 3:25 og 1.Kor 6:18 

í eintölu og einu sinni í fleirtölu í Mark 3:28 í merkingunni óhlýðni við heilagt lögmál.  

Lýsingarorðið ἁµαρτωλὸς syndsamlegur/syndugur sem er einnig til sem nafnorðið 

syndari, kemur einu sinni fyrir í Róm (7:13) þó það komi ekki fram í íslenskri þýðingu 

Biblíunnar 2007 en annars í Mark 8:38, Lúk 5:8, 19:7, 24:7, Jóh 9:16,24.82  

 Jesús sagði: Hefði ég ekki komið og talað til þeirra væru þeir ekki sekir um synd. 

En nú hafa þeir ekkert til afsökunar synd sinni (Jóh 15:22). Höfundur The Expositor´s 

Bible Commentary, segir að yfirlýsingin ,,að hafa syndgað”  (með sögninni  ͗έχω og nafn-

orðinu άµαρτία – að vera sekur um synd) finnst einungis í Jóhannesar-tengdu efni í Nt 

svo sem í Jóh 9:41, 15:22 og 24, 19:11 og 1.Jóh 1:8 og hann vísar í Morris sem segir að 

yfirlýsingin gefi í skyn að þessi synd sé persónulegt ástand þess sem drýgir hana.83 

 

 

AFBROT – LÖGBROT - HLIÐARSKREF  

ἀνοµία, -lögleysi, án laga-, lýsir ekki þeim sem lifir án lögmáls heldur þeim sem breytir 

gegn því. Það vísar venjulega til ranglætis/siðleysis, í bókstaflegri merkingu: ranglátur. 

(Þýtt afbrot í Róm 4:7, en siðleysi og ólög í 6:19). Orðið felur í sér endanlegar afleiðingar þ.e. 

neikvæða stöðu fyrir Guði, því sælir eru þeir sem afbrotin eru fyrirgefin og syndir þeirra 

huldar, Róm 4:7 (og Heb 10:17).84 

                                                 
81 The New Strong´s Expanded Exhaustive Concordance of the Bible, 2001, Greek Dictionary of the New  
    Testament, s. 15-16  
82 The New Strong´s... Concordance of the Bible, 2001, Greek Dictionary of the NT , s. 15-16  
83 The Expositor´s Bible Commentary, 1995, s. 585, vísar í Leon Morris, 1971: The Gospel according to   
     John, New International  Commentary on the New Testament, s. 681 n.53 
84 The New Strong´s... Concordance of the Bible, 2001, Greek Dictionary of the NT , s. 28   
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παραπτωµα, -viljandi eða óviljandi afbrot, sök, glæpur, synd, glappaskot-. Sem nafnorð 

merkir það að falla frá [trú], fara af leið, Heb 6:6.  Afbrot: Matt 6:14,15[2x], 18:35, Mark 

11:25,26 og í Róm 5:15(2x), 5:16-18, (4:25 misgjörð).85 

 

 

PÁLL OG HUGTAKIÐ SYND 

Brendan Byrne segir, að í þau rúmlega sextíu skipti sem Páll noti orðið hamartía (synd) 

noti hann með örfáum undantekningum þó, eintölu orðsins og það lýsi oftast sérstökum 

skilningi Páls á hugtakinu synd, persónugerðri sem kraftur. Vísi Páll til syndsamlegrar 

gjörðar einstaklings noti hann fremur paraptoma, parabasis. Segir Byrne að í þau fáu 

skipti sem Páll noti hamartía í fleirtölu sé það venjulega í tilvitnunum í ritninguna (Róm 

4:7, 11:27) eða í stöðluðum trúarformúlum (1.Kor 15:3b,17, Gal 1:4).86 

Beverly R. Gaventa telur að Páll noti fremur hugtakið synd en hið illa, því við 

þurfum að kannast við syndina í heiminum, þ.e. hið illa sem býr hið innra með okkur. 

Segir hún afstöðu Páls vera þá, að baráttan við hið illa vinnist ekki með því að forðast 

afbrot, eða með því að sjá hið illa í öðru fólki, halda aftur af því eða uppræta. Hið illa sé 

andstæðingur Guðs og fagnaðarerindi Páls staðhæfi að Guð hafi ekki skilið okkur eftir ein 

og varnarlaus. Í Jesú Kristi hafi Guð þegar sigrað Synd og Dauða og muni að lokum 

sundurmerja Satan.87 Trú á það fyrirheit færi okkur gleði og frið í hjarta. 

 

 

FERILSKRÁ SYNDAR   

Vegna tilvísana Páls í Rómverjabréfinu er hægt að framkvæma nokkurs konar ferilskrá 

syndar segir í grein Beverly R. Gaventa, The Cosmic Power of Sin in Paul´s Letter to the 

Romans, Toward a Widescreen Edition. Atburðarásin í tímaröð hefst er Páll lýsir því yfir 

að vegna brots Adams, kom syndin í heiminn (5:12-21). Páll telur að áheyrendur í Róm 

                                                 
85 The New Strong´s... Concordance of the Bible, 2001, Greek Dictionary of the NT , s. 191  
86 Brendan Byrne, 1996, Sacra Pagina, Vol 6, Romans, s. 215  
87 Beverly Roberts Gaventa, 2004, s. 240 



 Aðeins EIN synd 29 
 

þekki söguna, því hann rekur hana ekki, heldur vísar aðeins til hennar sem upphafsins. 

Síðan segir hann að syndin hneppi menn í þrældóm. Syndin hefur verið mikilvæg í huga 

Páls því á tveim stöðum í bréfinu eyðir hann talsverðu púðri í að lýsa einkennum hennar. 

Þó Páll opni umræðuna um synd í 1:18, þá notar hann ekki nafnorðið ἁµαρτία fyrr en í 

3:9. Páll segir að vald syndarinnar komi best í ljós, er hinn frjálsi vilji mannsins velur að 

hafna Guði og jafnvel að búa til sína eigin guði. Þessi höfnun mannsins á yfirráðum Guðs 

hafi orðið til þess að tímabundið fól Guð öðrum yfirráðin.88   

Með syndinni kom dauðinn sem drottnandi vald í heiminn (5:14) og eina leiðin út 

úr þrældómi syndar er dauði (6:20-22). Páll talar um lögmál syndar (7:23-24, 8:2). Syndin 

nýti sér jafnvel hið heilaga lögmál Guðs, sem getur skapað kreppu. Páll lýsir því í 7:14-20, 

hvernig syndin hefur skapað skiptingu í hinu heilaga lögmáli Guðs því eðli syndarinnar sé 

að afbaka hið æðsta og besta og færa dauða í stað eilífs lífs. Ferilskrá syndarinnar sýni að 

vald hennar er hryðjuverk á heimsvísu. Ekki aðeins að syndin kæmi í heiminn vegna 

Adams, hneppti manninn í þrældóm og gæfi dauðanum vald, heldur náði hún valdi yfir 

lögmáli Guðs.89  

 

 

SÖFNUÐURINN Í RÓM 

Gyðingdómurinn hefur verið talinn trú lögmáls en kristindómurinn trú andans. Páll háði 

baráttu fyrir lögmáli andans við hina ný-kristnu gegn hinu gyðinglega lögmáli þar sem 

þekkingin hafði gengið mann fram af manni um aldir en kennsla í grískum skólum 

markaðist fremur af því hver kenndi hverjum.90 Því var ekki sama formfesta og hefð í 

þessum tveim menningarheimum.   

                                                 
88 Beverly Roberts Gaventa, 2004, s. 232-233 
89 Beverly Roberts Gaventa, 2004, s. 235 
90 Loveday Alexander, 2001, ,,IPSE DIXIT: Citation of Authority in Paul and in the Jewish and Hellenistic    
     Schools” in Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide, Troels Engberg – Pedersen editor, s. 115 
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Fræðimenn áætla út frá skráningum á gyðingum í synagógum í Róm frá 3.-4. öld, að á 

fyrstu öld e.Kr hafi fjöldi gyðinga í Róm verið á milli 20-40 eða jafnvel 50 þús.91 Aðrar 

synagógur geta hafa verið fyrir hendi á 1.öld, synagógur sem hafa þá verið óskráðar, 

skráningar glatast eða þær gætu verið skráðar í einhverjum öðrum gyðinglegum ritum frá 

Róm. Þó menn reyni að reikna út fjölda samkvæmt skráningum eru ýmsir óvissuþættir 

svo að líklega er 50.þús, þ.e. hæsta tala ýkt ágiskun (s.25). Greiningar á þessum 

samfélögum gefa ekki til kynna miðstýrt skipulag milli safnaða. Flestir meðlimir þeirra 

höfðu verið í Palestínu og samkvæmt Philo (Legat.155), voru flestir þeirra fyrrum þrælar í 

Róm en orðnir rómverskir borgarar. Innan samfélags gyðinga var einnig annað fólk sem 

var fylgjandi þeirra lífsstíl92 sem hafði: einn Guð, átti langa sögu, hvíldist á sjöunda degi, 

hafði matarákvæði, sýndi samheldni og siðferðislega yfirburði.93  

Bréf Páls til Rómverja, sennilega skrifað 56-57, bendir til þess að samfélag 

kristinna sé sjálfstætt, óháð og hafi staðið traustum fótum í nokkur ár.94 Af bréfinu má sjá 

að Páll telji meirihluta samfélagsins koma úr annarri trú en gyðingdómi, en samfélagið 

gæti samt sem áður hafa lifað eftir grunngildum gyðingdómsins,95 reyndar er það líklegt 

þar sem innan bréfsins er ekki að finna útskýringu á því hvað felist í hugtakinu lögmál þó 

Páll taki dæmi úr því.96  

Umskurn kemur því aðeins að gagni að þú haldir lögmálið. En ef þú brýtur gegn því 

er umskurn þín orðin að engu. Ef óumskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins mun hann 

þá ekki metinn svo sem umskorinn væri?  (2:25-26) 

Lögmál Móse var mælikvarði á synd (3:20), lögmál Guðs sem réttlætti, þ.e. það lögmál 

sem aðrar þjóðir geta hafa haft í hjarta sér, er kannski kærleikur til náungans. 

Skuldið ekki neinum neitt nema það eitt að elska hvert annað því að sá sem elskar 

náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. (13:8) 

                                                 
91 Thomas H. Tobin, SJ, 2004, Paul´s Rhetoric in Its Contexts, The Argument of Romans,  
     Lægri talan kemur frá R.Penna, en sú hærri frá Leon. Neðanmálsathugasemd s. 23 
92 Thomas H. Tobin, SJ, 2004, s. 22-23,25  
    Brendan Byrne, 1996, telur að tveir þriðju af öllum samfélögum kristinna hafi  
     verið þrælar eða fyrrum þrælar, því þrælahald var viðurkennd staða í hinum forna heimi. s. 200 
93 Thomas H. Tobin, SJ, 2004, s. 27 
94 Thomas H. Tobin, SJ, 2004, s. 36 
95 Thomas H. Tobin, SJ, 2004, s. 37-38 
96 Heikki Räisänen, 1987, Paul and the Law, Heikki bendir réttilega á að að Páll skýri ekki út fyrir viðtak- 
    endum Rómverjabréfsins hvað standi bakvið hugtakið lögmál, s.16 
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Til að gera lesendum bréfsins ljóst að þeir hafi ekkert fram yfir aðra menn vitnar Páll í Sl 

14:2-3, þar sem segir að Guð líti til jarðar frá himni til að sjá hvort það séu einhverjir 

vitrir eftir, sem leiti Guðs... Nei, þeir eru allir farnir afvega, þeir eru allir þver-

móðskufullir /siðspilltir, enginn gerir gott, nei, ekki einn. (Róm 3:10-12)  

Vináttan innan hins kristna samfélags í Róm grundvallaðist á sameiginlegri trú 

þeirra á Guð, þeir voru sameiginlegir sendiboðar Krists. Það er lýsandi dæmi um 

máttleysi lögmálsins gagnvart kristnum mönnum þegar samfélagið var tvístígandi um 

hvaða reglum ætti að fylgja varðandi mat og daga og Páll segir: Hver og einn fylgi sinni 

sannfæringu (14:5b). Hlýðni við lögmálið var ekki lengur tákn um einstakt samband 

þeirra við Guð, það mælir ekki synd hjá þeim sem trúa á Krist. Þótt Páll boði réttlæti fyrir 

trú án verka í Rómverjabréfinu, má samt sem áður sjá leifar réttlætingar fyrir verk í 

boðskap hans. Páll segir að menn réttlætist ekki fyrir að hlýða á lögmálið, heldur fyrir að 

breyta eftir því (2:13).  

 

 

PÁLL OG BRÉFIÐ TIL RÓMVERJA 

The Teachers´ Commentary segir Pál postula hafa haft svipaðar hugmyndir um 

samfélagsheild og flestir hinna gömlu heimspekinga. Mannkynið taldi hann að mætti 

meðhöndla sem eina heild, synd væri ekki einungis misgjörð einnar manneskju heldur 

almenn og eðlislæg misgjörð samfélagsheildarinnar þar sem hver og einn er bæði fórnar-

lamb og gerandi.97 Kenningar Páls um réttlætingu eru endurómur af fögrum hugsunum 

hinna miklu spámanna sem biðu þess tíma er Guð myndi sjálfur fylla fólk sitt af sannri 

iðrun og heilagur andi myndi skapa í þeim nýtt hjarta.98  

Bréf Páls til Rómverja er ekki aðeins lengsta bréfið í Nt heldur hefur það dregið 

að sér mest viðbrögð en mörg ritskýringarit hafa verið skrifuð um efni bréfsins. Bréfið er 

kjarnmikið og hefur verið talið það rit sem hefur haft mest áhrif á kristna sögu en það 

                                                 
97 C.H. Dodd, 1955, The Life and Thought of St. Paul, The Teachers´ Commentary revised 7th.ed 1955,  
    Editors: G. Henton Davis and Alan Richardson, s. 371  
98 C.H. Dodd, 1955, s. 373  
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hefur einnig verið það umdeildasta.99 Í huga Páls eru allir syndarar, enginn er réttlátur 

(Róm 2:12, 3:9,10,23, 5:12,19), enginn réttlætist fyrir verk, þ.e. í gegnum lögmál [Móse] 

(3:20) en lögmálið kennir hvað er synd og er þess vegna mælikvarði á synd (3:20, 5:13,14). 

Fyrir trú á Jesú Krist eru menn leystir undan lögmáli syndar og settir undir lögmál 

réttlætis (3:24, 6:14,18,22, 8:1-2) og öðlast eilíft líf í Jesú Kristi en laun syndarinnar er 

dauði (6:23). En Páll virðist eiga erfitt með að aftengja sig lögmáli Móse. Hann segir að 

kristnir menn séu ekki lengur undir lögmáli og án lögmáls sé syndin dauð (7:8), en sér þó 

ástæðu til að spyrja: Eigum við að syndga fyrst við erum ekki undir lögmálinu heldur 

náðinni? (6:15). Versið á undan sagði að syndin ríkti ekki yfir þeim sem eru undir náð. 

Páll hefur ítrekað sagt að kristnir menn séu ekki undir lögmáli heldur undir náð, en hér 

sést að lögmál Móse á enn ítök í Páli.  

Sem dæmi um ítök Móselaga, er svar Páls við matarákvæðum í 14:15-23, þar sem 

Páll biður þá sem trúa því að matarákvæðin séu fallin úr gildi, að borða samkvæmt Móse-

lögum svo það hryggi ekki eða komi illa við þá [efablöndnu] sem trúa enn að sá matur sé 

óhreinn.  Kaflinn endar á þessum orðum: sá sem er efablandinn og etur þó, hann er 

dæmdur af því að hann gerir það ekki af trú. Allt sem er ekki af trú er synd. Þarna kemur 

fram sterk hugsun þess að menn virði áfram ákvæði lögmálsins en Páll virðist ekki líta 

þannig á að sá syndgi sem borði eftir lögmálinu á móti sinni trú. Vegna þess að lögmálið 

var hið eina viðmið syndar, notar Páll ákvæði þess, s.s. um hjónabandið og matarákvæðin 

sem dæmi um á hvaða hátt líf kristinna breyttist við lausn undan lögmálinu (7:4, 14:17). 

 

 

LÖGMÁLIÐ, VIÐMIÐ RÉTTLÆTIS OG SYNDAR 

Páll fæddist gyðingur, tók kristna trú og starfaði í grísk-rómverkum borgum sem postuli 

heiðingja. Það er mikilvægt að hafa í huga að þessir þrír þættir, gyðingdómurinn, kristnin 

og hinn heiðni heimur hljóta að hafa haft áhrif líf hans og hugsun.100 Staða hans, sem 

yfirstéttamanns bendir til menntunar og bréf hans endurspegla grískan orðaforða og hæfni 

                                                 
99 Brendan Byrne, 1996, s. xi og s.1 
100 John T. Fitzgerald, 2001, ,,Paul and Paradigm Shifts: Reconciliation and Its Linkage Group” in Paul  
    Beyond the Judaism/Hellenism Divide, Troels Engberg – Pedersen editor, s. 241 
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á sviði mælskufræði sem fékkst með menntun í grískum skólum.101 Þekking hans á 

lögmálinu er óumdeilanleg (Fil 3:5-6).  

 Megnið af Róm 7 sýnir að þekkingin á lögmáli Guðs megnar ekki að kalla fram 

góða hegðun, hið góða (7:14-25), og jafnvel vekur upp synd (7:7-13). Þar sést velþekkt 

spenna hins kristna manns, annars vegar gleði mannins yfir að þekkja dýrð Guðs og hins 

vegar að þekkja veikleika sinn til að gera ávallt hið góða.102   

Heikki Räisänen segir í Paul and the Law, að Páll setji hvergi skýr mörk á milli 

siðferðislegra atriða og helgisiða-hluta lögmálsins en nokkur vers í bréfum hans gefi 

vísbendingu um skiptingu. Þrátt fyrir það virðist Páll oftar en einu sinni minnka vægi 

lögmálsins niður á siðferðilegan staðal, að því er virðist án þess að hann geri sér grein 

fyrir losinu [að mati Heikki] sem hann veldur. Segir hann að Páll lýsi því yfir að lögmálið 

hafi verið afnumið og í kenningum sínum sniðgangi hann bæði helgisiði og siðferðis-

legan hluta þess. Þá líti Páll á lögmálið sem mál samviskunnar (Róm 14:5b). Hann skipti 

því ekki út fyrir hið nýja lögmál Messíasar en bendir hinum kristnu á kærleiksboðorð 

Krists og vilja Guðs (12:2). Þá segir Heikki að tilgangur lögmáls [Móse] hafi verið bæði 

jákvæður og neikvæður, það átti að leiða menn til lífs en það jók einnig synd. Nú eru 

hinir kristnu, þeir einu sem uppfylla lögmálið því þeir einir skilji að lögmálið vísi til 

Krists.103  

Lögmálið er vissulega heilagt, boðorðið heilagt, réttlátt og gott. (7:12) 

Páll hefði aldrei sagt illt orð um lögmálið, því það kom frá Guði en gildistími þess var 

hins vegar útrunninn. Sá sem breytti eftir boðum lögmáls Móse átti að fá líf af því (10:5) 

en nú verður trúin tilreiknuð þeim sem trúa á Jesú Krist (4:24b). 

 Ég álít að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. (3:28) 

 

  

 

                                                 
101 Ronald F. Hock, 2003, ,,Paul and Grecko – Roman Education” in Paul in the Greco-Roman World,  
    A Handbook, ed. J.Paul Sampley,  s. 198 
102 Kenneth Grayston, 1955, The Epistle To the Romans, The Teachers´ Commentary revised 7th.ed 1955,  
    Editors: G. Henton Davis and Alan Richardson, s. 477  
103 Heikki Räisänen, 1987, s. 199-201 
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FRELSUN FRÁ LÖGMÁLI 

Guðspjöllin upplýsa lesandann um uppruna Jesú Krists, hann var gyðingur og þegar 

gyðingar höfnuðu honum, segir Jóhannesarguðspjall að þeir hafi hafnað eigin manni 

(1:11). Þegar Jesús kom til musterisins lýsti hann yfir eignarrétti sínum (2:16), Nikódemus 

viðurkenndi vald Jesú til kennslu (3:2) en sjálfur lýsti Jesús því yfir meðal gyðinga að 

hann hefði vald yfir leyndardómi frelsunar (4:22).104 Spurningin er, frelsun frá hverju? 

lögmáli Móse? eða synd? Þó lögmálið væri tákn um útvalningu þjóðarinnar þá fylgdu því 

kvaðir um fórnir, ákveðna hegðun, hátíðir og helgidaga. Menn gátu lagt sig fram við að 

framfylgja hinum verklegu þáttum en geymt hjarta sitt langt frá Guði.   

Lögmálinu (The Torah) var ekki aðeins lýst sem brauði til átu í Gt heldur einnig 

sem leið til lífs fyrir viðkomandi (5.Mós 5:32-33) og sem ljósi til að lýsa leiðina (Sl. 

119:105).105 Samkvæmt hinni fornu hefð gyðinga frelsaði lögmálið. Það var dýrmæt gjöf 

þrælsins því það endurspeglaði hinn forna hebreska skilning, að hið eina varanlega frelsi 

væri byggt inn í lögmálið. Páll var vel að sér í lögmáli gyðinga og gekk hart fram til að 

framfylgja því, þar til hann umsnérist kenningarlega eftir að hann mætti Kristi og boðaði 

frelsi FRÁ lögmálinu (Róm 7:6).106 Krister Stendahl bendir á að Páll hafi ekki átt í vand-

ræðum með að fylgja ákvæðum lögmálsins, í Fil 3 hreyki hann sér af að hafa verið 

vammlaus sé litið á réttlætið sem fáist með lögmálinu. Samt sem áður færi hann rök fyrir 

því í Róm 2:17-3:20 að það sé ómögulegt fyrir gyðinginn að halda allt lögmálið. Lögmálið 

hafi ekki verið þeim hjálplegt og gyðingar muni standa jafn sekir og aðrir frammi fyrir 

Guði, jafnvel sekari.107 Hið raunverulega frelsi sem Páll boðar nú, er [fyrir trú] leitt af 

heilögum anda.108  

                                                 
104 Donald Guthrie, 1990, New Testament Introduction, 4th. ed. (revised), s. 248 
105 The Cambridge Companion to The Gospels, 2006: Edited by Stephen C. Barton, ,,The Gospel according  
      to John” by Marianne Meye Thompson, s. 193 
106 Eina skiptið sem Páll gæti sagt að hann hafi verið án lögmáls (Róm 7:9), er tíminn frá því Jesús  
      opinberaðist honum á leiðinni til Damaskus og þar til augu hans voru opnuð af Ananíasi (Post 9:17).  
    The New Strong´s Expanded Exhaustive Concordance of the Bible, 2001: Greek Dictionary of the New  
    Testament, s.274 segir orðið χωρὶς (án) komið af χωρα (land) en merkingin er ,,the space lying  
    between two limits or places” því gæti Páll notað hugtakið til að lýsa tímabili sínu ,á milli trúarbragða’.  
    (íhugun höf ritgerðar) ☺ 
107 Krister Stendahl, 1963, The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West, s. 200-201 
108 John T. Fitzgerald, 2001, s. 245 
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En nú erum við leyst undan lögmálinu og dáin frá því sem áður hélt okkur í fjötrum og 

getum því þjónað með nýju lífi andans en ekki með fylgd við fornan lagabókstaf. (7:6) 

Páll gerir ráð fyrir að samfélagið í Róm þekki lögmál gyðinga og skilgreiningu þess á 

synd. Nú voru þau óbundin því lögmáli sem áður var mælikvarði á synd?  

Víst var syndin í heiminum áður en lögmálið kom til en synd verður ekki metin til sektar ef 

ekkert er lögmál. (5:13) 

Gyðingar skilgreindu brot á lögmálinu sem synd gegn Guði. Syndin var til staðar áður en 

lögmálið varð mælikvarði á hana. En ef eitthvað er til staðar, þá er það vegna þess að eitt-

hvað mælir að það sé til staðar. Því er rökrétt að reikna með öðrum mælikvarða, hinum 

fyrsta, (nr.1). Frelsun frá lögmáli sem mælir synd hlýtur þá einnig að vera frelsun frá  

mælikvarða syndar, (nr.2). 

Allir urðu syndarar vegna óhlýðni eins manns. Eins verða allir lýstir sýknir saka vegna 

hlýðni hins eina. (5:19)….     

Þetta er framtíðarsýn hjá Páli, allir sem trúa á Krist verða lýstir sýknir saka, en það mun 

ekki gerast fyrr en á efsta degi, degi dómsins. 

Lögmálið var hinn EINI mælikvarði gyðinga á synd. Oft eru ,lögmálið og 

boðorðin’ nefnd eins og þau væru tveir aðskildir hlutir en þau eru það ekki. Páll segir að 

án lögmálsins hefði hann ekki vitað hvað var synd (Róm 7:7), því til stuðnings nefnir hann 

eitt boðorðanna. Vegna þekkingar Páls á lögmálinu má því ætla að gyðingar hafi þá 

almennt talið boðorðin tíu vera órjúfanlegan hluta af lögmálinu. Þetta skiptir verulegu 

máli varðandi það hverju menn voru að frelsast frá. Þegar Kristur dó uppfyllti hann bæði 

lögmálið og boðorðin. Séu lögmál og boðorð (tvöfalt eða tíu) ekki lengur mælikvarði 

(nr.2) á synd, þá skilur Páll aðeins einn hugsanlegan mælikvarða (nr.3) eftir... trúna á 

Krist.  

Réttlæti Guðs opinberast í því [fagnaðarerindinu] fyrir trú til trúar eins og ritað er: Hinn 

réttláti mun lifa fyrir trú. (Róm 1:17) 

Að vera frjáls undan synd er ekki það sama og að vera gallalaus eða ófær um að syndga. 

Að vera frjáls undan valdi syndar þýðir að fagnaðarerindið breytir lífum manna. Í Róm-
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verjabréfinu og öðrum bréfum Páls veldur fagnaðarerindið umbreytingu hugarfars svo að 

auga manns sér hvað Guð gerir og skynjar vilja Guðs (Róm 12:1-2, 2.Kor. 5:16-17).109  

En lögmálið er ekki gagnslaust. Það virkar enn, það kennir okkur um Krist, skrifar 

Krister Stendahl, því enginn geti öðlast sanna trú á Krist án þess að lögmálið brjóti niður 

sjálfsréttlætingu hans. Önnur notkun lögmálsins (kenning Lúthers) geri mönnum ljóst hve 

þeir þarfnist Frelsara og í ljósi þessa þ.e. niðurbrots sjálfsréttlætingar, er allur greinar-

munur á gyðingum og öðrum mönnum, horfinn.110 Páll setur í raun fram þrjú lögmál í 

Rómverjabréfinu:  

1) frá Adam til Móse, (5:13) syndin var óhlýðni við Guð,  

2) frá Móse til Jesú Krists, (5:20) syndin var brot á ákvæðum lögmálsins og  

3) frá Jesú Kristi til efsta-dags, (2:16, 3:27) lögmál trúar, syndin er dauð þeim sem   

    trúa, þeir eru undir náð.  

Mælikvarði lögmáls Móse (nr.2), sem mældi: sambandseiningu við Guð, synd, aðgrein-

ingu átrúnaðar (gyðingar vs aðrar þjóðir) og gaf forréttindi, var nú fallinn burt.  

Þótt lögmál Móse mæli ekki synd kristinna, því þeir eru ekki undir lögmáli (3:28, 7:6, 

11:6), þá  getur maðurinn ekki gert ráð fyrir að vera án mælikvarða á synd. Synd er brot á 

lögmáli Guðs og kristnir menn eru undir lögmáli trúar.  

 

 

RÉTTLÆTING FYRIR TRÚ 

Ef enn fæst réttlæting í gegnum lögmál Gt – þá dó Jesús til einskis (Gal 2:21) skrifar Páll 

postuli. Hér gildir annað hvort eða, það er ekki hægt að hafa bæði. Lesandi ritningarinnar 

verður gera sér grein fyrir að ef maðurinn réttlætist fyrir náð, þá hafi hann enga þörf fyrir 

lögmálið.111 

                                                 
109 Beverly Roberts Gaventa, 2004, s. 236 
110 Krister Stendahl, 1963, s. 206-207 
      Byrne telur að lögmál Móse hafi ekki verið afnumið heldur það lögmál sem hindraði manninn í að  
      uppfylla lögmál Guðs (þ.e lögmál syndar í limum mannsins) s. 236 
111 Russell Pregeant, 1997, Engaging the New Testament, An Interdisciplinary Introduction, s. 349 
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Réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað er: Hinn réttláti mun lifa 

fyrir trú. (Róm 1:17) 

Réttlæting af trú [án verka] útilokar lögmálið (1:18-3:31) skrifar Hans Conzelmann, og 

veltir fyrir sér til hvers lögmálið sé ef það leiði ekki til frelsunar og ef lögmálið hafi verið, 

afnumið hvers vegna Páll postuli láti það varða sig svo mikið. Heldur hann því fram að 

svið lögmálsins nái ekki einungis til skilnings gyðinga á frelsun heldur kasti fram efa-

semdum um allar mögulegar leiðir til frelsunar af prédikun fagnaðarerindisins. Lögmál 

og fagnaðarerindi séu andstæðingar. Lögmálið beri því að skilja sem ákveðið guð-

fræðilegt hugtak, tæki til útskýringar á fagnaðarerindinu sem er ekki einungis kenning, 

heldur hluti af lífi manns, umbreyting á stöðu hans.112 Sú hugsun liggur að baki hjá Alan 

Jakobs sem skrifar að við eigum að íklæðast Kristi, ekki eins og fatnaði sem er hægt að 

taka af sér aftur, heldur sem nýju persónu einkenni.113   

Gary A. Anderson segir að Páll líki syndugri stöðu mannsins gagnvart Guði við 

þrælahald. Með verki sínu hafi Kristur frelsað manninn frá hörmulegri stöðu sinni. Frelsun 

þræls felst í að kaupa honum frelsi þ.e. endurgreiða skuldina sem batt hann í fyrstu.114 

Guð keypti okkur frjáls og hann kom því þannig fyrir í frelsunarverki sínu að skuld 

mannsins er greidd með því sem hann átti fyrir. Syndarinn er eins og barn sem vill gefa 

móður sinni gjöf, móðirin gefur því peningana, barnið kaupir gjöfina og færir móðurinni. 

Í raun gaf barnið ekkert heldur skilaði til móður sinnar því sem hún átti fyrir.115 

 

 

UNDIR NÁÐ 

Synd skal ekki ríkja yfir ykkur þar eð þið eruð ekki undir lögmálinu heldur undir náð. (Róm 6:14) 

Páll postuli var sannfærður um að Kristur væri frelsari allra, gyðinga sem annarra og 

leiddi alla menn til Guðs. Kristur var ekki frelsari vegna kenninga sinna og fyrirmyndar 

heldur vegna dauða síns og upprisu (hinn eini maður, Adam – Jesús Kristur). Þetta boð 
                                                 
112 Hans Conzelmann, 1969, An Outline of  the Theology of the New Testament, New Testament Library,  
      þýð. úr þýsku John Bowden: s. 221 
113 Alan Jakobs, 2008, s. 31 
114 Gary A. Anderson, 2009, s. 118 
115 Gary A. Anderson, 2009, s. 160 
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Guðs gjörbreytti stöðu mannsins gagnvart honum varðandi hugtakið synd.116 Páll útskýrir 

í 3:21-26 hvernig Guð breytti stöðu mannsins við dauða Krists. Maðurinn var settur undir 

náð Guðs og er réttlættur fyrir trú sína á Krist.117  

 Lögmál Móse náði ekki til hjarta mannsins, menn voru réttlættir fyrir verk. Þá er 

spurning hvort lögmálið hafi verið uppfyllt að öllu leyti eða einhverjir hlutar þess séu enn 

í gildi. Ef Boðorðin tíu eru í fullu gildi, hvers vegna breytti Jesús þeim þá í tvöfalda 

kærleiksboðorðið, nema af því að tvöfalda kærleiksboðorðið eigi nú að koma frá hjartanu 

en ekki sem verk án kærleiks. Jesús leysti gyðinga undan lögmálinu og setti alla menn 

undir náð. Heiðnir eða annarra þjóða menn, voru aldrei undir lögmáli, [þeir] stóðu fyrir 

utan sáttmálana og fyrirheit Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum (Gal 2:12b) og sést á 

bréfum Páls að menn voru óvissir um hvort þeir þyrftu fyrst að gangast undir lögmál 

gyðinga (með t.d umskurn) áður en þeir gerðust kristnir. Svar Páls í Gal 5:2 er:  

Takið eftir því sem ég, Páll, segi ykkur: Ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur 

ekkert. Og 4v. Þið eruð orðin viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmáli. 

Þið eruð fallin úr náðinni.  

Menn sem hafa aldrei verið undir lögmáli, eiga ekki að reyna að lifa eftir því taki þeir upp 

trú á Jesús Krist. Persónugervingarnir Lögmál og Synd urðu bæði máttlausir dómarar 

gegn trú einstaklingsins.   

Því er fyrirheitið bundið við trúna að það er gefið af náð og á að gilda fyrir alla niðja 

Abrahams, ekki fyrir þá eina sem hafa lögmálið heldur og fyrir þá sem trúa á Guð á sama 

hátt og hann. (4:16) 

Réttlæti Guðs hefur opinberast í Jesú Kristi og aðgengilegt fyrir alla menn, hið eina sem 

krafist er af manninum er trú skrifar Brendan Byrne, synd mannsins hafi þjónað því hlut-

verki að auka réttlæti og trúmennsku Guðs (3:3-6). Páll staðhæfi að þessi opinberun rétt-

lætis standi utan lögmáls [Móse] þar sem trúin byggist ekki á hlýðni við lögmálið.118  

En sé það af náð er það ekki vegna verka, þá væri náðin ekki orðin náð.(11:6) 

Hin kristna von byggist á trú og er til staðar vegna þess –en ekki þrátt fyrir- þá staðreynd 

að hinn Heilagi andi Jesú Krists hefur leyst mannkynið undan lögmáli syndar og dauða 

                                                 
116 John and Kathleen Court, 1990, The New Testament World, s. 110-111 
117 John and Kathleen Court, 1990, s. 114-115 
118 Brendan Byrne, 1996, s. 122-124 
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(8:2).119 Kristnum hefur verið gefin hlýðni í hjarta, sú hlýðni á rætur í hinni frjálsu 

ákvörðun mannsins að taka trú, trú sem virkjar alla persónuna, ytra sem innra (5:17). 

Maðurinn fékk ekki nýtt lögmál (bálk siðferðilegra skipana) til að uppfylla heldur er 

honum gefið frelsi og nýr siðferðiskraftur, í hlýðni við hinn upprisna Drottin sem er 

uppspretta hið innra með honum (6:17-18).120 

 Ef þú játar með munni þínum: Jesús er Drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi upp  

vakið hann frá dauðum verður þú hólpinn (10:9). 

 

 

HEFND HINS GAMLA – NÁÐ HINS NÝJA 

Fórnarlög Gt innleiddu skilning mannsins á synd. Þau kenndu að það voru margir hlutir 

sem trufluðu sambandið við Guð á svo alvarlega hátt að úthelling blóðs var krafist til að 

endurreisa sambandið. Það nægði ekki að iðrast og biðjast fyrirgefningar, fórn þurfti að 

færa til að friðþægja fyrir afbrotið.121 

Lög varðandi hefnd kemur þrisvar fyrir í Mósebókunum, fyrst og í fullri mynd í 

2.Mós 21:23, ,, En hljótist skaði af skaltu láta líf fyrir líf, 24auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, fót fyrir 

fót, 25brunasár fyrir brunasár, sár fyrir sár, skeinu fyrir skeinu.” Hebreska orðið sem liggur að 

baki orðsins fyrir (líf fyrir líf) er תחת með grunnmerkinguna undir og felur í sér að 

eitthvað eitt taki stað annars. Þýðing textans ætti því að vera ,,gefa líf í staðinn fyrir líf” 

og svo framv. Að auki, er merking תחת sumstaðar nær hugsuninni, vegna þess en það er 

þó einkum varðandi minni hluti eða atriði. En ef höf 2.Mós hafði merkinguna vegna þess  

í huga, þá er ljóst að hann hafði aðallega (skaða-)bætur í huga. Að gefa einhverjum תחת 

eitthvað, merkir einfaldlega að gefa einhverjum eitthvað í staðinn fyrir eitthvað. Þessi 

niðurstaða um notkun תחת sést í reglum Mishpatim122 og finnst í 2.Mós 21:26-27 en þar 

                                                 
119 Brendan Byrne, 1996, s. 164 
120 Brendan Byrne, 1996, s. 202  
121 Fleming James, 1951, Personalities of the Old Testament, s. 437 
122 Mishpatim: A Summary of the Parashah. Moses informs the people of numerous ethical and ritual laws  
      and seals the covenant between the Children of Israel and God. By Nancy Reuben 
      http://www.myjewishlearning.com/texts/Bible/Weekly_Torah_Portion/mishpatim_summary.shtml  
      sótt 29.12.2011,  
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segir: Slái maður þræl sinn eða ambátt á augað og skemmi það skal gefa honum frelsi fyrir 

augað. Slái hann tönn úr þræli sínum eða ambátt skal hann gefa honum frelsi fyrir tönnina.123 

Þessi hugsun getur tengst inn í Nt í gegnum náð Guðs. Guð ætlar í náð sinni að gefa þeim 

sem trúa á soninn, eilíft líf, vegna þess að hann ætlaði manninum eilíft líf í upphafi... eða 

í staðinn fyrir eilífa lífið sem Guð ætlaði manninum í upphafi. 

 

 

FAGNAÐARERINDI KRISTS 

Guðfræði Gt er hægt að draga saman í fjögur megin atriði, 1) Guð, 2) manninn, 3) til-

beiðslu, 4) synd, þjáningu og dauða. Eftir að hafa rannsakað þessi atriði ætti hver og einn 

að rekja þessa þætti inn í Nt og spyrja sig sérstaklega hverju Kristur breytti.124   

Biblían sýnir Jesús Krist sem frelsara heimsins, því er kjarni boðskaparins frelsun 

fyrir Krist einan. Orðið testament merkir sáttmáli, erfðaskrá eða samkomulag. Gamla 

testamentið er sáttmáli sem Guð gerði við sitt fólk til frelsunar þeim FYRIR Krist. Nýja 

testamentið er sáttmáli sem Guð gerði við manninn um frelsun hans EFTIR að Kristur 

kom. Gamli sáttmáli var sáttmáli laga en sá nýji er sáttmáli náðar. Gamli sáttmáli er 

kynntur af Móse á Sinaí fjalli en hinn nýji á Golgata.125  

Tilgangurinn með komu Krists var að opinbera dýrð Guðs, sannleikann og lífið 

(Jóh 1:18). Opinberunin hefur í för með sér, að hugtakið að sjá fær aukið vægi, þar sem 

líkamleg sjón er aðgreind frá hinni sönnu andlegu sýn og innri skilningi á henni. Í 

Jóhannesarguðspjalli býður Jesús hinum leitandi að koma og sjá og hann gefur sjón þeim 

sem eru blindir, að þeir megi sjá sannleikann og hann er ljósið sem leiðir þá til Guðs. Í 

guðspjallinu hefur Guð verið opinberaður og þekkingin byggist á því að menn hafa heyrt 

boðskapinn og trúa. Í gegnum allt guðspjallið er hugtakið heimur neikvætt, samt elskaði 

Guð svo heiminn að hann sendi son sinn svo að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur 

eigi eilíft líf (3:16, 20:31).126  

                                                 
123 David Daube, 1947, Studies in Biblical Law, s. 103-104 
124 H.Wheeler Robinson, 1955, The Theology of The Old Testament, The Teachers´ Commentary revised  
     7th.ed 1955, Editors: G. Henton Davis and Alan Richardson, s. 92  
125 Dr. Henrietta C. Mears, 1998, s.15-16 
126 The Cambridge Companion to The Gospels, 2006, s. 190-191 



 Aðeins EIN synd 41 
 

Fagnaðarerindi Krists boðar að grundvöllur frelsunar byggist á trú viðkomandi. Dómur-

inn fer fram á efsta degi (5:28-29) en hann mun byggjast á því að sá sem trúir ekki, hefur 

dæmt sig sjálfur (3:18).127 Lykilatriðið varðandi fyrirheitið um eilíft líf er yfirlýsing Jesú í 

5:25: sannlega, sannlega segi ég yður: Sú stund kemur og er þegar komin að hinir dauðu 

munu heyra raust Guðs sonarins og þeir sem heyra munu lifa. Upprisa dauðra til eilífs 

lífs með Guði er enn í framtíðinni þ.e. á efsta degi (5:28 og 6:44).128 Kristur kom til að 

brjóta niður verk Djöflulsins sbr. Matt 12:25-29, Lúk 10:18, Kól 2:15, 1.Pét 3:22 og Jóh 

12:31. Djöfullinn er syndari frá upphafi en hann hefur ekkert vald yfir Kristi (Jóh 14:30) 

því í honum er ekki synd (1.Jóh 3:5).129 

 

 

SYND – SAMBANDSROF VIÐ GUÐ 

Jesús sagði: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig (Jóh 14:1). Eins og áður 

hefur komið fram er hjálpræði Jesús einfalt og persónulegt atriði. Gyðingurinn gat leiðrétt 

samband sitt við Guð með bæn og fórn, hinn kristni maður leiðréttir samband sitt við Guð 

í hjarta sér. Hinn kristni maður er undir lögmáli trúar – hafni hann Guði hefur hann brotið 

lögmál Guðs. Synd er afstaða hins innra manns til Guðs, synd er að hafna fagnaðarerind-

inu, að neita að sjá eða taka við boðskapnum. En hverjum þeim sem tekur á móti Jesú, 

mun Sannleikurinn gera frjálsan (Jóh 8:32), þ.e. frelsa þá frá dómi á efsta degi. Líkaminn 

er musteri Guðs, sá sem opnar dyr hjarta síns fyrir Kristi, hefur Guðsríki innra með sér. 

Jesús sagði: Fylgið mér og menn lögðu sitt líf til hliðar og fylgdu honum. Óttast 

ekki, trú þú aðeins (Mark 5:36), sá sem trúir og skírist mun hólpinn verða, en sá sem trúir 

ekki, mun fyrirdæmdur verða (Mark 16:16a) því sá er vilji föður míns, að hver sem sér 

soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi (Jóh 6:40). Ég 

er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir 

á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? (Jóh 11:25-26).  

 

                                                 
127 The Expositor´s Bible Commentary, 1995, s. 379 
128 The Cambridge Companion to The Gospels, 2006, s. 192 
129 C.H.Dodd, 1953, s. 73 
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LOKAORÐ 

Biblían hefst á frásögn um sköpun heims og manns. Maðurinn er skapaður í mynd Guðs 

en eftir því sem má lesa út úr sögunni þá háði sakleysi hans honum, hann vissi ekki mun á 

réttu og röngu sem varð til þess að hann féll á fyrsta prófi. Sakleysi segi ég, vegna þess að 

maðurinn hafði enga hugmynd um afleiðingarnar, þau vissu ekki hvers vegna þau máttu 

ekki eta af trénu. 

En hvert var prófið? ,,Þið verðið eins og Guð, og skynjið gott og illt” sagði högg-

ormurinn (1.Mós 3:5b). Prófið varðaði tilbeiðslu og traust og vantraust mannsins leiddi af 

sér brottrekstur. Sambandsrof varð milli Guðs og manns og það sem meira er, synd hins 

eina manns erfðist til þeirra sem á eftir komu og staða mannsins í heiminum sem Guð 

skapaði, varð öll erfiðari. Nú varð maðurinn að sjá sér og sínum, fyrir þeirra daglegu 

þörfum og allar götur síðan hefur maðurinn reynt að vera eigin herra. Þetta sambandsrof 

hefur fengið nafnið erfðasynd. 

Þessi rannsókn miðaðist við að finna stuðning fyrir þeirri fullyrðingu að það væri 

aðeins EIN synd. Rannsóknin var unnin út frá lögmáli gyðinga því skilgreining á SYND 

er, að hún er lögmálsbrot. Spurningin er þá: Undir hvaða lögmáli er kristinn maður? Páll 

svarar spurningunni: Við erum undir lögmáli trúar, (val um að trúa eða trúa ekki). Sá sem 

trúir á Krist staðfestir orð hans: Trú þín hefur bjargað þér, sá sem hafnar Kristi hefur 

dæmt sig sjálfur.  

Bæði hebreska og gríska hugtakið fyrir synd hafa sömu grunnmerkingu, að missa 

marks, að fara afvega, og verða þannig af hlutdeild í verðlaunum... þ.e. menn voru ekki í 

réttu sambandi við Guð. Þetta samband getur maðurinn aðeins lagfært í hjarta sér, með 

trú á Guð. Náð Guðs og fagnaðarerindi Krists útiloka lögmál Móse, sem var mælikvarði 

og löggjafarvald yfir öllum samfélagsbrotum. Þessi hugsun hefur teygst inn í kristna 

kirkju og hugtakið synd orðið svo fastmótað regnhlífarhugtak yfir öll möguleg siðferðileg 

frávik að flestum finnst ómögulegt að hreyfa við því.   
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Lögmál Móse var viðmið réttlætis og syndar en það hefur ekki vald yfir þeim sem eru 

undir náð Krists. Kristur breytti öllu. Í gegnum Krist fæst réttlæting fyrir trú. Lögmál 

trúar leysti af hendi lögmál verka, vegna þessarar breytingar hlýtur viðmið syndar einnig 

að hafa breyst. En það er rökrétt að telja að Guð haldi sig enn við þann mælikvarða að 

brot á hans eigin lögmáli sé synd, þá er synd einungis brot á því sem mögulega getur 

réttlætt menn í augum Guðs. Synd getur því aðeins verið brot á lögmáli trúar (þ.e. 

vantrú). Að vera frjáls undan valdi syndar þýðir að fagnaðarerindið hefur breytti lífi 

manns. Frelsi mannsins, sem Páll postuli boðar er fyrir trú og leitt af heilögum anda. Sá 

eini ásteytingarsteinn og hrösunarhella, hin eina synd, sem maðurinn getur fallið um við 

himins hlið, er vantrú hans sbr. orð Jesú: Syndin er að þeir trúðu ekki á mig, (Jóh 16:9). 

 

 

AMEN 
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