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Útdráttur 

Í ritgerðinni skrifa ég um hvað er „sál“ , hvað er „andi“, munur á þessum hutökum, hvernig 

Hallgrímur Pétursson skildi þessi hugtök og af hverju mikilvægt er að gera grein fyrir 

muninum á milli þeirra. Í 44. Passíusálmi vísar Hallgrímur Pétursson til Lúkasarguðspjalls 

23:44 ,,Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn”. En í 44. Passíusálmi, erindi 13 stendur : ,,Af 

hjarta ég þér á hendur fel, / herra Guð, sálu mína”. Af hverju “sálu”? Það breytir skilaboðum 

Biblíunnar algjörlega. Jesús gefur upp andann, ekki sálina. Hér er setning úr Biblíunni sem að 

segir skýrt og greinilega að sálin og andinn eru ekki það sama: ,,Því að orð Guðs er lifandi og 

kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylgsni sálar og anda, 

liðamóta og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans” (Hbr. 4:12). Ef Jesús, á 

stundinni þegar hann deyr,talar um anda, býður Guð anda sinn, þá getum við ekki efast um að 

það er það sem Guð vill. Við getum ekki breytt orðum hans Jesú né túlkað þau eftir eigin 

skilningi, að öðru leyti hefur kristin trú enga merkingu. Orðið „sálin“ er aðalorð 

Passíusálmanna. Hallgrímur Pétursson hugsar mjög mikið um eilífð hennar sem á að tryggja 

eilífð hans. Hallgrímur notar líka orðið ,,andinn” í Passíusálmunum en það segir okkur ekki 

hvort hann noti þetta orð sem sjálfstætt orð eða hvort hann noti það til að forðast að nota orðið 

„sál“ of oft eða hvort orðið „andi“ rímar einfaldlega betur en orðin „sál“ eða „önd“ í sumum 

versum. Hann notar hugtökin „sál“ og „andi“ en gerir ekki skýran greinamun á þessum 

hugtökum. Í hans huga er „sál“ einn og aðal innri hluti manns, sem er ódauðlegur og 

mikilvægastur fyrir Guð. En við erum með sál og við höfum anda.  
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1. Inngangur 
 

Í innganginum skrifa ég um hugtökin „sál“ og „andi“ og hvernig þau tengjast 

Passíusálmunum.  

Við lifum á 21. öld þar sem vísindamenn eru búnir að kanna og rannsaka heiminn. Við erum 

umkringd hlutum og fyrirbærum sem eru raunveruleg og við eigum öll auðvelt með að skilja 

þau. Lífslíkur, náttúrulögmál, reglur og hvernig allt tengist saman er bara heildstæð tjáning 

náttúrunnar. Tilfinningar sem við upplifum, þrár og óskir – eru útskýrðar með efnaformúlum; 

heili og hjarta okkar eru rannsökuð til minnstu fruma; áætlun okkar og framtíðarsýn er 

fullkomlega raðað í gagnagrunn okkar. Það virðist ekki vera neitt sem við getum ekki greint. 

Aðeins trú okkar á Guð vekur enn undrun okkar. Til að skilja hin sönnu tengsl milli 

mannsanda, laga náttúrunnar og orðs Guðs þurfum við að kanna vel hvernig hugtökin „sálin” 

og „andinn” eru notuð í Biblíunni, hvað þau merkja og hvernig þau eru notuð í daglegu tali og 

í kristinni trú tengdum bókmenntafræðilegum verkum til dæmis í Passíusálmum Hallgríms 

Péturssonar. Biblían, Gamla- og Nýja Testamentið aðskilja þessi hugtök mjög greinilega. 

Orðin sál og andinn eru þýdd úr hebresku og grísku (Biblían var upprunalega skrifuð á 

hebresku og grísku) og hafa mismunandi merkingu. Sál- nefes á hebresku, psykhe á grísku; 

andinn- rûah á hebresku, pneuma á grísku. 

Hér á eftir koma skýringar á þessum hugtökum  sem kristnir menn þekkja: 

 

Hvað er sálin? 

Sálin er okkar sjálfsálit, tilfinningar, hugsanir, þrár og einstaklingsbundið líf. Hún er 

eigingjörn. Sálin lifir á jörðinni aðeins einu sinni og þess vegna reynir hún að safna eins mikið 

af lífsreynslu og hægt er. Hún er til í alls konar ævintýri, setur sjálfa sig í fyrsta sæti og leitar 

ávinnings. Sálin finnur gleði, sorg og verki. Sálin er líf sem er í okkur. ,,Soul- the immaterial 

essence or substance, animating principle, or actuating cause of life or of the individual life “ 

(Webster’s Dictionary 1986:2176).   

Sálir eru menn, þær eru óaðskiljanlegur hluti af líkama þeirra. Í Biblíunni í fyrra Pétursbréfi 

3:20 kemur fram hversu margir menn lifðu af heimsenda (flóð) ,,Þeir höfðu óhlýðnast fyrrum, 

þegar Guð sýndi langlyndi og beið á dögum Nóa meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust 

fáeinar - það er átta - sálir í vatni” (1.Pt.3:20). Pétur kallar þetta fólk ,,sálir” og ekki neitt 
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annað. Sálin deyr með líkamanum ,,Sjá, mínar eru sálirnar allar, sál föðurins eins og sál 

sonarins, mínar eru þær. Sú sálin, sem syndgar, hún skal deyja” (Esekíel 18:4), ,,þá viti hann 

að hver sem snýr syndara frá villu vegar hans mun frelsa sálu hans frá dauða og bæta fyrir 

fjölda synda” (Jakobsbréfið 5:20). Dýrin hafa líka sál ,,Sérhver lifandi sál dó, sú er í hafinu 

var” (Opinberunarbókin 16:3). Jesús fæddist sem maður og var líka með sál. Líkami hans 

skynjaði eins og líkami annarra manna. Hann fann fyrir þorsta, hungri og verkjum. Jesús vissi 

sín eigin örlög, en þrátt fyrir það varð hann hræddur við líkamlegu þjáninguna sem hann átti 

von á þegar stundin fyrir krossfestinguna nálgaðist. ,,Nú er sál mín skelfd og hvað á ég að 

gera” spyr hann (Jóhannesarguðspall 12:27). Sálin var hrædd en ekki andinn. Jesú vissi að 

andinn var hluti af Guði og eftir dauða sinn, sameinast hann Guði á ný.  

Hvað er andinn? 
 

Andinn er siðferði okkar og gáfur. Hann er innsæi okkar og í sumum er hann viðkvæmari. 

,,Spirit- the immaterial intelligent or sentient part of a person: the vital principle in man 

coming as a gift from God and providing one’s personality with its inward structure, dynamic 

drive, and creative response to the demands it encounters in the process of becoming” 

(Webster’s Dictionary 1986:2198). Andinn deyr ekki (það er ekki ein einasta setning í 

Biblíunni til sem segir að andinn geti dáið); dýrin hafa ekki anda (það er hvergi getið í 

Biblíunni). Fólk sem er hæfileikaríkt, fólk sem setur þarfir annarra fram fyrir sínar eigin eru 

með virkan anda. Þetta eru kennarar, listamenn, höfundar, tónlistamenn, leiðtogar, 

stjórnmálafræðingar og svo framvegis. Þegar við nálgumst þetta fólk getum við strax fundið 

anda Guðs í þeim.  

Bei manchen, denen wir begegnen, müssen wir mit Ehrfurcht bekennen: „Gott ist hier“. Bei 

anderen hingegen können wir nur sagen, dass sie klug und redebegabt sind (Nee: Trennung 

von Seele und Geist 2003:3). 

Fólk sem stjórnast af andanum hefur víðari skilning hvernig kerfið milli manna og veraldar 

virkar. Þjóð eða samfélag, menning og velferð þess, friður og trú eru mjög mikilvæg fyrir það. 

Fólk sem einbeitir sér að sálarlífi hugsar bara um sína eigin velferð. Það er ekki slæmt á þeirra 

eigin forsendum (að hugsa vel um sjálfan sig) en það er bara mjög frumstætt og takmarkað líf 

sem það lifir. Samt þurfum við að skilja að mannkynið þróast hægt og það tekur margar aldir 

fyrir samfélagið að verða fullkomið. Þegar Jesús fæddist voru mörg lönd ennþá í þróun og 

fyrir margt fólk var aðalvandamálið eða afrekið að lifa af. Þá er það ekki skrýtið að hugsunin 

um sálina ekki anda var algengast. Fólk bjó við einfaldar reglur og ótti við refsingu Guðs var 
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mjög mikill. En tímarnir breytast og hugsanir færast á hærra stig. Watchmann Nee, 

rithöfundur og kristilegur leiðtogi, segir í bókinni sinni „Trennung von Seele und Geist“:  

Die Unterscheidung von Seele und Geist ist für das Wachstum des geistlichen Lebens eines 

Christen von äußerster Wichtigkeit. Wie sonst kann er nach den Dingen des Geistes trachten 

und dadurch geistlich wachsen, wenn er Seele und Geist nicht voneinander zu unterscheiden 

vermag? Solange er den Unterschied zwischen Seele und Geist nicht kennt, wird er 

notgedrungen immer wieder Seelisches für geistlich halten, er wird also in seiner Seele 

bleiben und nicht imstande sein, zu den Dingen des Geistes durchzudringen (Nee: Trennung 

von Seele und Geist 2002:3).  

Watchman Nee er höfundur og kristilegur leiðtogi, fæddist í Kína árið 1903. Fjölskylda hans 

voru Meþódistar. Hann er þekkastur fyrir bókina sína „The Normal Christian life“ þar sem 

hann útskýrir atburði Biblíunnar á mjög skiljanlegan hátt og talar um hvernig venjulegur 

kristinn maður á að lifa lifinu sínu. Hann leggur áherslu á mikilvægi á innra líf mannsins og 

trú hans á Jesú en ekki á það að trú mannsins á að vera sýnilegt í gegnum verk hans. Árið 

1952 hann var handtekinn af Kínverskum kommúnista fyrir trú sína á Jesú og vinnu í kirkjum 

og dó þar árið 1972. Eftir fall Sovétríkjanna breiddust kenningar Watchman´s Nee út. Minn 

skilningur á trúnni er byggður á hans kenningum og þess vegna ætla ég að vitna í hann í 

þessari ritgerð. Ég vildi líka velja einhvern sem er hlutlaus og ekki tengdur skandinavísku 

löndunum eða fékk kennslu þar, því hans eða hennar skoðun mundu verða líkar skoðunum 

hans Hallgríms Péturssonar. 

Passíusálmar Hallgríms Péturssonar eru dæmi um hvernig fólk túlkaði hugtökin ,,sál“ og 

,,andi“ á 17. öldinni og hvers konar áhrif skilningur þessara hugtaka hefur á fólk sem lifir 

núna á 21. öldinni. 

Samantekt sál og andi 

Oxford Dictionary of the Christian Church gefur þessar skýringar um sál og anda:  

Soul: The idea of a distinction between the soul, the immaterial principle of life and 

intelligence, and the body is of great antiquity, though only gradually expressed with any 

precision.“ (The Oxford Dictionary of the Christian Church 2005:1531) og “Spirit: In 

Christian theology the word denotes: The intelligent and immaterial part of man or the human 

soul in general, whether united with the body in life or separated from it in death (The Oxford 

Dictionary of the Christian Church 2005:1541). 

Guðfræðingurinn Geddes MacGregor sem skrifar kaflanna um sál og anda í 

Alfræðiorðabókinni um Trú segir:  

Soul: Christian Concept. The English words soul and spirit are attempts to represent the two 

sets of ideas found in the Bibla: soul is continuous with the Hebrew nefes and the Greek 
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psuchē, while spirit is continuous with the Hebrew ruah and the Greek pneuma. The one set of 

ideas, however, cannot be entirely dissociated from the other. [...] So some study of the 

concept of spirit is not only relevant to but necessary for any study of the Christian concept of 

the soul (The Encyclopedia of Religion Mircea Eliade 1987:456). 

 Á 17. öldinni skildu Íslendingar þessi hugtök samkvæmt málfræðingnum Jóni G. 

Friðjónssyni svona: 

Andi: 1. ‘lífsandi, andardráttur, loft sem er andað að sér og frá‘ [...] gefa upp andann [...] Bein 

merking orðasambandsins er ‘deyja‘ og vísar það til hugmynda þess efnis að sálin ‚önd andi‘ 

yfirgefi líkamann á dauðastund. 2. „önd, sál; hugur, hugarfar“ [...] Orðatiltækið á uppruna sinn 

að rekja til Biblíunnar og er elsta mynd þess frá 16. Öld: Andinn er að sönnu reiðubúinn, en 

holdið er breykst (f16 (Matt 26, 41 (OG))). (J.G. Friðjónsson 2006:6,7). 

Sál: ‘andi, önd; sú eigind mannveru sem margir telja lifa dauðann‘(J.G. Friðjónsson 

2006:714). 

Hallgrímur Pétursson hafði aðgang af Guðbrandsbiblíu. Í henni stendur „og [::drottinn] blies 

einum lifande Anda hans Asoinu / og So vard Madurinn ein lifande Sal“ (Rítmálssafn. 

Orðabók Háskólans. Orð „sál“). Hér getum við séð að Hallgrímur vissi um að sálin var 

samsett úr mannslíkama og anda. Guð segir ekki að hann blés sálina í mannslíkamann. 

 

Um Hallgrím Pétursson 
 

Hallgrímur Pétursson fæddist í Gröf á Höfðaströnd árið 1614 og var komið í fóstur á Hólum 

þegar hann var ungur. Hann var svolítið erfiður í æsku en samt góður námsmaður. Hann var 

sendur í nám til Danmerkur í Lukkuborg (Þýskaland núna) til að læra málmsmíði. Hann 

starfaði hjá járnsmiði í Kaupmannahöfn um nokkurra ára skeið og þar kynntist hann Brynjólfi 

Sveinssyni biskupi. Brynjólfur hjálpaði honum að komast í nám í Frúarskóla. Námið gekk 

mjög vel hjá honum. Á þessum tíma var Hallgrímur Pétursson fenginn til að fræða nokkra 

Íslendinga sem komu frá Alsír (voru þar um áratug) um kristna trú og rifja upp íslenskuna. 

Guðríður Símonardóttir var ein af þeim sem Hallgrímur fræddi og felldu þau hugi saman. 

Síðar varð hún konan hans. Þau komu til Íslands árið 1637 og eignuðust sitt fyrsta barn. Árið 

1644 vígði Brynjólfur Sveinsson biskup Hallgrím til prestsembættis á Hvalnesi. Hallgrímur 

Pétursson hafði ekki lokið námsprófinu sínu en samt var hann betur menntaður en flestir 

prestar á Íslandi sem vígðir voru á þessum tíma. Árið 1651 byrjaði hann að vinna sem prestur 
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á Saurbæ á Hvalfjarðarströnd og þar orti hann frægu Passíusálmana sína og aðra sálma. 

Skáldið dó árið 1674 á Ferstiklu þar sem hann bjó síðustu æviár sín. 

Passíusálmarnir eru um píslarsögu Jesú. Þeir eru 50 talsins og eru alltaf lesnir á föstunni.  

 

Hvað vil ég sanna 

Við erum með sál og við höfum anda. Hér er setning úr Biblíunni sem segir skýrt og 

greinilega að sálin og andinn eru ekki það sama: ,,Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og 

beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og 

mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans” (Hbr. 4:12).  

Í 44. Passíusálmi vísar Hallgrímur Pétursson til Lúkasarguðspjalls 23:44 ,,Faðir, í þínar 

hendur fel ég anda minn” (hér eru orð Jesú sem var aldrei breytt, skiptir ekki máli hver notar 

þau: Mathías, Markús, Lúkas, Jóhannes eða þýðendur Biblíunnar, Testamentisins (þýðendur 

höfðu tækifæri til að breyta eða stytta textann)). Jesús gefur upp andann, ekki sálina, Jesús 

talar um hönd föður síns og aftur leggur hann andann í hendur hans, ekki sálina. En í 44. 

Passíusálmi, erindi 13 stendur : ,,Af hjarta ég þér á hendur fel, / herra Guð, sálu mína”. Af 

hverju “sálu”? Það breytir skilaboðum Biblíunnar algjörlega. Ef Jesús, á stundinni þegar hann 

deyr, býður Guði anda sinn, talar um andann („orð Guðs er lifandi og kröftugt“), þá getum við 

ekki efast um að það er það sem Guð vill. Við getum ekki breytt orðum hans Jesú né túlkað 

þau eftir eigin skilningi, að öðru leyti hefur kristin trú enga merkingu.  

Hér eru dæmi hvernig þetta hugtak (andinn) er notað í Nýja Testamentinu: 

JÓHANNESARGUÐSPJALL (í réttri röð eins og stendur í Testamentinu) 

Jesús svaraði: ,,Sannlega, sannlega segi ég þér: Enginn getur komist inn í Guðs ríki, nema 

hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist, er hold, en það sem af andanum 

fæðist, er andi” (Jh 3:5,6). 

 

En sú stund kemur, já, hún er nú komin, er hinir sönnu tilbiðjendur munu tilbiðja föðurinn í 

anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra, er þannig tilbiðja hann. Guð er andi, og þeir, sem 

tilbiðja hann, eiga að tilbiðja í anda og sannleika (Jh 4:23,24). 

 

Það er andinn, sem lífgar, holdið megnar ekkert. Orðin, sem ég hef talað til yðar, þau eru andi 

og þau eru líf. En meðal yðar eru nokkrir, sem ekki trúa (Jh 6:63,64). 

Ath. Andinn sem lífgar, ekki sálin. 
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. 

Sá sem trúir á mig, - frá hjarta hans munu renna lækir lifandi vatns, eins og ritningin segir. 

Þarna átti hann við andann, er þeir skyldu hljóta, sem á hann trúa (Jh 7:38,39). 

 

Þegar Jesús hafði fengið edikið, sagði hann: ,,Það er fullkomnað.“ Þá hneigði hann höfuðið og 

gaf upp andann (Jh 19:30). 

Ath. Gaf upp andann, ekki sálina. 

 

Fyrra  bréf  Páls  til  Korintumanna  

En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andann, því að andinn rannsakar allt, jafnvel djúp 

Guðs. Hver meðal manna veit hvað mannsins er, nema andi mannsins, sem í honum er? 

Þannig hefur heldur enginn komist að raun um, hvað Guðs er, nema Guðs andi. En vér höfum 

ekki hlotið anda heimsins, heldur andann, sem er frá Guði, til þess að vér skulum vita, hvað 

oss er af Guði gefið. Enda tölum vér það ekki með orðum, sem mannlegur vísdómur kennir, 

heldur með orðum, sem andinn kennir, og útlistum andleg efni á andlegan hátt. Maðurinn án 

anda veitir ekki viðtöku því, sem Guðs anda er, því að honum er það heimska og hann getur 

ekki skilið það, af því að það dæmist andlega. En hinn andlegi dæmir um allt, en um hann 

sjálfan verður ekki dæmt af neinum (1 Kor 2:10,11,12,13,14,15). 

 

Vitið þér eigi, að þér eruð musteri Guðs og að andi Guðs býr í yður? (1 Kor 3:16). 

 

Þegar þér og minn andi eruð saman komnir með krafti Drottins vors Jesú, skal selja slíkan 

mann Satan á vald til tortímingar holdinu, til þess að andinn megi hólpinn verða á degi 

Drottins Jesú (1 Kor 5:4,5). 

Sérfræðingar sem skrifuðu Alfræðiorðabók um trú segja:  

Paul has a tendency to express his doinant sence of mystical union with Christ by coalescing 

all such distinctions as might lie between psuchē and pneuma, focusing upon what today 

would more readily be called a spiritual dimension of being, one in wich the human 

participates in the divine. John pointed contrast sarx (flesh) with pneuma (spirit), as in John 

3:5-8. Becouse God is a spirit, all dealings with him are in the spiritual, not the carnal, 

dimension (Jn 4:24). The words of Jesus are the revelation of God, and as such they are to be 

recognized as spirit (pneuma) and life (zōē). [...] What matters to the spiritual man is not the 

life we measure in days or years (bios) but the spiritual energy, the inner life of a man, his zōē, 

which has the capacity to become everlasting (The Encyclopedia of Religion Mircea Eliade 

1987:456). 
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Both Paul and John make notable use of the antinomy of the flesh (sarx) and spirit (pneuma). 

What makes one righteous is circumcision not of the flesh but of the spirit (Rom. 2:29) (The 

Encyclopedia of Religion Mircea Eliade 1987:456). 

Watchman Nee, rithöfundur og kristilegur leiðtogi, gaf góða mynd af því hvernig maðurinn 

var skapaður og hvernig sálin tengist andanum: 

God formed man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and 

man became a living soul (Gen. 2.7 ASV). When God first created man He formed him of 

dust from the ground, and then breathed the breath of life into his nostrils. As soon as the 

breath of life, which became man's spirit, came into contact with man's body, the soul was 

produced. Hence the soul is the combination of man's body and spirit. The Scriptures therefore 

call man a living soul. The breath of life became man's spirit; that is, the principle of life 

within him. The Lord Jesus tells us it is the spirit that gives life (John 6.63). This breath of life 

comes from the Lord of Creation (Nee: Spiritual Man. Spirit, Soul and Body).  

   

2. Meginmál  

Í meginmálinu tala ég um hversu mikilvægt er að gera greinamun milli hugtakanna „sál“ og 

„andi“. Hvernig Hallgrímur Pétursson túlkaði þau og hvaðan þessi skilningur kemur. 

Spurningarnar eru: 

- Af hverju talar Hallgrímur Pétursson svona mikið um sálina en ekki andann?  

- Hvernig skilur hann hugtökin ,,sál” og ,,andi”? 

- Hvar er munurinn í hans huga?  

- Ef hann blandaði hugtökunum saman gerði hann það viljandi eða ekki?  

Svör í Passíusálmunum og í sköpunum þeirra 

Við, nútíma lesendur Biblíunnar, höfum það sem var skrifað fyrir tvö eða fleiri þúsund árum. 

Fólk sem var uppi á þessum tíma lýsir atburðum Biblíunnar beint frá eigin reynslu og 

minningum. Óháð því hversu nákvæmlega við skoðum atburðina sem lýst er í Biblíunni 

skiljum við þá samt eftir siðferðislegum skilningi okkar tíma. Við túlkum marga atburði 

öðruvísi en fólkið sem skrifaði Biblíuna því við styðjum okkur við aðrar meginreglur um 

heimspeki en berum þó virðingu fyrir upprunalegum rithöfundum Biblíunnar. Við getum ekki 
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breytt orðum Biblíunnar, við getum túlkað þau á annan hátt en þá er það beint frávik frá 

orðum Jesú og annarra höfunda ritninganna. Menntun okkar, þekking og metnaður 

samanborin við Guðs orð hafa engin gildi. Ef sannleikur kristinnar trúar er ekki nær okkur þá 

eru Passíusálmarnir hans Hallgríms Péturssonar bara goðsagnalegt, bókmenntafræðilegt efni 

en ekki verk sem hefur kristilegan og menntaðan mátt. Til að geta sagt hversu nálægt 

Biblíunni Passíusálmarnir standa þurfum við vita á hvaða grundvelli þeir eru byggðir og 

hverskonar markmið þeir hafa. Hallgrímur Pétursson var prestur og hlutverk þeirra er kristileg 

fræðsla almennings og að vera tengiliðir við Jesú og í gegnum hann við Guð sjálfan. Hann 

sjálfur vildi nota sálma sína sem fræðsluefni og í formála að sálmunum segir: „Þar næst hef ég 

viljað þéna ungdóminum og öðrum, sem næmi, skynsemi og lyst hafa að elska vísur og 

kveðlinga, svo þeir heldur temji sér að læra og iðka Guðs orð (Hallgrímur Pétursson I 

1887:184)“ (Margrét Eggertsdóttir 2005:279). Við verðum að bera saman sálmana hans 

Hallgríms Péturssonar við NT, Biblíuna og orð Jesú svo við getum vitað hvað er rétt kristileg 

endursögn og hvað er bara fallegt ljóð. Skáldið semur sálmana á 17. öldinni, það er 

barokktímabilið á Norðurlöndunum og þess vegna lesum við sálmana sem barokktexta sem 

innihalda sínar eigin reglur. Margrét Eggertsdóttir, bókmenntafræðingur, segir í bók sinni 

„Barokkmeistarinn“:  

Sørensen og Storstein (1999), Sejersted (1995) og fleiri bókmenntafræðingar hafa á síðustu 

árum bent á hina gömlu biblíutúlkunaraðferð sem lykil að skilningi á barokktextum. 

Samkvæmt þeirri túlkun hefur texti annars vegar bókstaflega merkingu (sensus historicus) og 

hins vegar yfirfærða (sensus spiritualis) en sú síðarnefnda skiptist í þrennt: hina táknrænu 

(sensus allegoricus), hina siðferðilegu (sensus tropologicus) og hina eilífu eða 

hjálpræðissögulegu (sensus anagogicus) […] Einar Sigurbjörnsson (1994) og Ingeborg Huus 

(1996) hafa bent á að þessi textaskilningur liggur að baki Passíusálmum Hallgríms Péturssonar 

(Margrét Eggertsdóttir 2005:45).  

Dauði Jesús, sem Hallgrímur Pétursson lýsir svo nákvæmlega og í smáatriðum, er aðalatriði 

kristinnar trúar og þess vegna er bókstafleg merking Passíusálmanna óvéfengleg. Yfirfærð 

merking er mest sýnileg í siðferðilegum kenningum. Skáldið er að lýsa sinni eigin reynslu 

sem ímyndunarafl þess leyfir því að skynja. Það er sjálft statt í tímanum þegar helstu atburðir 

Biblíunnar eru að gerast. Skáldið vitnar í dauða Jesús og á þessum tíma var hvorki Biblían né 

Nýja Testamentið með kenningum heilagra manna til. Það þýðir að lesandinn verður að trúa 

höfundi Passíusálmanna, taka hans viðhorf og túlkun atburða alvarlega (án þess að bera það 

saman við NT eða Biblíuna). Aðal skilaboð Passíusálmanna (til að skilja mikilvægi dauða 



13 

 

Jesús og vera þakklát fyrir möguleikann á eilífu lífi) eru mjög lík skilaboðum Biblíunnar og 

Nýja Testamentisins.  

Hallgrímur Pétursson reynir ekki að búa til einhverja persónu sem hann getur notað í sinni 

kristilegu fræðslu, hann er sjálfur sögumaður í eigin sálmum: ,,Horfi ég nú í huga mér” (1:17). 

Sögumaðurinn virðist vera mjög skynsamur því það tók nokkur ár fyrir til dæmis heilagan 

Pétur (sem var einn að nemum Jesú) að túlka atburðinn, koma svo með niðurstöðu og skrifa 

skýrslu (Testamentið, bréf). Sögumaður Passíusálmanna talar um afleiðingar dauða Jesú í 

fyrstum sálmunum (í Biblíunni gat fólk ekki trúað því alveg fram á síðustu mínútu að Jesú 

myndi deyja. Á meðan hann lifði þá fagnaði það lífi hans og kennslu en talaði ekki um fórn 

hans). Samkvæmt röðum atburða í sálmunum deyr Jesú í 45. sálminum en skipulagning 

atburða virðist vera allegoría og er hluti af kveðskap. Margrét Eggertsdóttir,  

bókmenntarfræðingur, segir um byggingu einstakra sálma:  

Fullyrða má að í hverjum passíusálmi Hallgríms komi þessi fjögur atriði fyrir: endursögn 

ritningartexta, allegorísk eða yfirfærð merking textans, áminning og huggun. Þó er mjög 

misjafnt hvernig þeim er raðað niður og hversu fyrirferðarmikið hvert atriði er í einstökum 

sálmum; Hallgrímur er ekki þræll þess skipulags sem hann vinnur eftir heldur mótar hann það 

í samræmi við tilefnið sem textinn gefur hverju sinni (Margrét Eggertsdóttir 2005:342). 

 Sögumaðurinn dæmir gerendurnar (þeim sem drápu Jesú eða tóku þátt í því), hann lofar Jesú 

og fórnir hans. Skáldið vill nota sjálft sig sem dæmi fyrir tengilið milli Guðs og þjóðar en það 

eru hefðbundnar reglur sem þarf að fara eftir. Margrét Eggertsdóttir, bókmenntarfræðingur, 

segir:  

Ýmsir fræðimenn telja það einkenni á barokktímabilinu að þá er vandlega greint á milli 

kveðskapar sem hafði opinberu hlutverki að gegna og þess sem ekki var ætlað að koma upp á 

yfirborðið. Opinber kveðskapur átti ekki að vera persónulegur. Að vísu liggur í augum uppi að 

persóna skáldsins hlýtur ávallt að hafa talsverð áhrif bæði á viðfangsefnið og útkomuna. Hér 

er hins vegar átt við að ekki þótti viðeigandi að fjalla um persónulegar tilfinningar eða reynslu 

skáldsins í kveðaskap nema samkvæmt ákveðnum reglum, til dæmis mátti gjarnan lýsa sárri 

iðran og trúargleði (Margrét Eggertsdóttir 2005:51). 

Hallgrímur Pétursson gerir það „gjarnan lýsa sárri iðran og trúargleði“ í sálmum sínum og það 

gefur okkur góða lýsingu hvernig skáldið skildi kristna trú, hvers konar reynslu við kristna trú 

það hafði og lýsir sambandi hans, Hallgríms Péturssonar, við Guð. Samband þeirra er mjög 

náið, með persónulegum samtölum og ávörp sjálfs Jesú til skáldsins: „Á mig trú þú, svo ertu 

frí.“ (5:7). Hallgrímur Pétursson notar í sálmum sínum Guðs son sem raunverulega persónu, 

leyfir sér að leggja orð í munn Jesú: „Á mig trú þú“ (5:7). Hann vill nota sálmana til að fræða 

fólk og þess vegna er það mjög mikilvægt fyrir hann að hafa mjög rétta kristilega endursögn. 
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Hugvekjur hans Johans Gerhards hafði áhrif á sköpun Hallgríms Péturssonar. Einar 

Sigurbjörnsson, guðfræðingur, og Þórunn Sigurðardóttir, bókmenntafræðingur, í inngangi 

bókarinnar „Fimmtíu heilagar hugvekjur Meditationes sacrae“ tala um viðhorf Johans 

Gerhards: 

Johann Gerhard var fremstur í flokki lútherskra guðfræðinga bæði um fræðilega túlkun 

trúarkenninga og um alþýðlega framsetningu þeirra. Í guðfræði hans er þung áhersla á að 

kenningar trúarinnar séu ekki óhlutstæðar lærdómssetningar heldur varði fólk í daglegu lífi 

þess eða hafi tilvistarlega skírskotun. Að því leyti er um að ræða samsvörun milli lútherska 

rétttrúnaðarins og Lúthers sjálfs (Einar Sigurbjörnsson og Þórunn Sigurðardóttir 2004:xvi). 

Lúther var fyrirmynd fyrir Johann Gerhard og Brynjólf Sveinsson biskup (kynnti Hallgrími 

Péturssyni kristna trú) og þeir báðir höfðu áhrif á Hallgrím Pétursson. Einar Sigurbjörnsson, 

guðfræðingur, í bókinni sinni „Fræðin minni“ sýna skýrt hvernig Lúther skildi kristna trú: 

Forsenda fræða Lúthers er sá skilningur kristinna manna, að sérhver maður lifi í samfélagi við 

Guð. Það er Guð sem er skapari himins og jarðar. Hann hefur sett mark sitt á tilveruna og er 

ekki fjarri neinum manni. Hvar sem við erum eða förum, lifum við fyrir augliti hans. Þegar við 

lifum með öðrum. Kallar hann okkur til þess að þjóna þeim í kærleika. Í neyð náungans kallar 

Guð okkur til að elska og þjóna og einmitt með því að hlýðnast því kalli, þjónum við Guði 

(Einar Sigurbjörnsson1993:8). 

Hann gefur beint dæmi sem er ennþá mjög virkt fram til þessa dags: 

Fræðsla Lúthers um sköpunina „Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar.  

Hvað er það? Svar: Ég trúi, að Guð hafi skapað mig og alla hluti, hafi gefið mér líkama og sál, 

augu, eyru og alla limi, skynsemi og öll skilningarvit og haldi því enn við; […] en fyrir allt 

þetta ber mér skylda til að þakka honum og vegsama hann, þjóna honum og hlýða. Það er 

vissulega satt (Einar Sigurbjörnsson1993:20). 

Einar Sigurbjörnsson, guðfræðingur, útskýrir svar Lúthers: 

En það er ekki af nauðung. Líf, dauði og upprisa Jesú er prédikað í kirkjunni í þeim tilgangi að 

safna mönnum undir vald Krists. Hann vill eiga frjálsa þjóna, en ekki ánauðuga þræla (Einar 

Sigurbjörnsson1993:25). 

Orð Lúthers var sá grunnur sem Hallgrímur Pétursson byggði sína trú á. Margrét 

Eggertsdóttir, bókmenntafræðingur, segir í bókinni „Brynjólfur biskup“ hvernig og hvar 

Hallgrímur lærði að skapa sálma: 

Hann hefur […] hlotið að þekkja erlend verk sem voru hugleiðing pínu og dauða Krists […] 

Hvar gat Hallgrímur komist í tæri við erlenda passíusálma? […] Um það eru því miður engar 

heimildir (Brynjólfur biskup 2006:96). 
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Við getum ekki sagt til um það hvort Hallgrímur Pétursson átti samræður við önnur skáld og 

guðfræðinga um trú eða hvort hann hafði möguleika á að hafa annað sjónarhorn á kristna trú. 

Guðfæðingar sem lærðu í Kaupmannahöfn á 17. öldinni höfðu tækifæri til að kynnast alls 

konar tegundum af kristinni trú til dæmis kaþólskri trú, rétttrúnaðargyðingum og mótmælenda 

trú og gátu þeir því borið saman skoðanir sínar sín á milli og líkurnar á að allir mistúlki 

Biblíuna voru því minni. Hallgrímur Pétursson hafði ekki möguleika á slíkum tækifærum. 

Hann gat ekki valið hvaða leið hann vildi fara, hann varð að taka því sem að aðstæður buðu 

honum. Að verða prestur var hans besti möguleiki, þetta var góð leið til þess að sjá fyrir sér 

og fjölskyldu sinni. Hann hafði sömu viðhorf og Brynjólfur biskup (sem var kennari 

Hallgríms og studdist við kenningar Lúthers) um trú hér á landi. Hallgrímur efaðist ekki um 

túlkun Brynjólfs biskup á Biblíunni og þess vegna getum við sagt að Passíusálmarnir 

endurspegli orð og hugsun Lúthers. 

Lúther segir: „Ég trúi, að Guð hafi skapað mig og alla hluti, hafi gefið mér líkama og sál [..]“ 

og hér sjáum við að hugtakið „andinn“ er ekki nefnt. Í augum Lúthers erum við bara sál og 

líkami með eðlishvöt, andinn er ekki hluti af okkur. Hallgrímur Pétursson samdi sálmana sína 

með þessu viðhorfi. En sérfræðingar sem rannsaka kristina trú segja að Lúther vissi allt um 

anda: 

The agent of healing and union is the Holy Spirit, who leads the church into all the truth of 

God    (John 16:13) and who inspires the faithful through (strele) baptism and chrismation. 

Church leaders from John Climacus (ca. 570 – ca. 649), abbot of Sinai, to Martin Luther and 

beyond stressed repentance as „return to baptism grace“; hence, the movement of the human 

spirit to return to God is always inspired and guided by the Holy Spirit. The vocation of a 

spiritual director is to assist a person to track the movement of the Holy Spirit in his or her life 

(The Encyclopedia of Christianity 2008:155). 

Margrét Eggertsdóttir gefur  í bókinni sinni „Barokkmeistarinn“ góð dæmi hvernig skáldin á 

Norðurlöndunum á 17.öld túlkuðu Biblíuna og sömdu sálmana:  

Hollenski bókmenntafræðingur Ferdinand van Ingen segir að óteljandi kvæði á sautjándu öld 

hefjist á stílbragðinu „auf, auf“, þ.e. „upp, upp“ (van Ingen 1966:209). Til samanburðar má 

benda á hvernig sænska skáldið Rålamb (d. Fyrir 1693) hefur sín passíuljóð: 

          Wack up min Siä och And; frisk upp mit Hiert‘ och tunga 

          Vp upp, du moste nu, om höga Saaker siunga […] 

          (Lindgärde 1996:94) (Margrét Eggertsdóttir 2005:342). 

Hér sjáum við að bæði orðin „sál“ og „andi“ eru notuð, tengd með orðinu „og“ eins og í 

Biblíunni „Því að orð Guðs [...] smýgur inn í innstu fylgsni sálar og anda” (Hbr. 4:12). 
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Hér fyrir neðan eru dæmi úr Passíusálmunum (ljóðlínur eða vers) sem sýna hvernig hugtakið 

„sálin“ er notað. Hugtakið „andinn“ er mjög sjaldan notað beint í Passíusálmunum (lexisk 

merking orðsins sjálfs) en Hallgrímur Pétursson lýsir honum stundum með öðrum orðum. 

Skáldið lýsir sínu eigin persónulegu sambandi við Guð en ekki sambandi þjóðarinnar eða 

hlustenda (lesenda) sem hafa áhuga á verki hans og þess vegna er mikilvægt að hafa í huga að 

þetta er eins manns skilningur og túlkun á kristinni trú en ekki skilningur þjóðarinnar sem lifði 

á 17. öldinni. Það voru ekki allir sem viðurkenndu lútherska trú eða notuðu Passíusálmana til 

fræðslu eða kennslu. Sjálfur Hallgrímur Pétursson í inngangi Passíusálmanna heilsar lesanda 

og segir:  

Og með því ég hefi hennar langvaranlega íhugun mér í brjósti geymt, eftir þeirri náð, sem 

minn góði Guð hefur mér af náð sinni gefið, þá ber ég hana nú loksins fram opinberlega í 

þessum sálmum fyrir öll upp á Jesúm lítandi augu og Jesúm elskandi hjörtu, svo mikið sem ég 

kann og ég get í þau fáorðu sálmavers inn bundið (Passíusálmar 1991:33).  

„svo mikið sem ég kann“ – skáldið segir ekki „svo mikið sem mér var kennt“ eða eitthvað í 

líkingu við það og það segir okkur að skáldið ábyrgist sitt eigið verk og leysir því Brynjólf 

biskup undan allri ábyrgð ef ekki alveg allt samræmist Biblíunni eða þá þeirri trú sem 

biskupinn predikaði.  

Hér á eftir verður farið ítarlega í fyrstu sjö Passíusálmana þar sem góð dæmi eru gefin um 

hvernig hugtakið „sál“ er notað. 

 

1. Sálmur: Um herrans Kristí útgang í grasgarðinn 

„Upp, upp, mín sál og allt mitt geð, / upp mitt hjarta og rómur með“ (1:1). 

 

Í fyrsta versi sálmsins aðskilur Hallgrímur Pétursson sérstaklega einstök hugtök: ,,mín sál” 

(1:1), ,,mitt geð” (1:1), ,,mitt hjarta” (1:1), ,,hugur” (1:1) og ,,tunga” (1:1). Hér sýnir hann 

hvernig hann sér sjálfan sig og hversu margir hlutir eru hans heild. Í fimmta versi aðskilur 

hann sálu sína og innsæi sitt, því hann ávarpar ekki sjálfan sig sem ,,ég” heldur ,,við”: ,,Sál 

mín, skoðum þá sætu fórn, / sem hefur oss við guð,” (1:5). Hann ávarpar hvorki hlustendur né 

lesendur því í fjórða versi sérsníðir hann ástandið greinilega: ,,Jesús er kvalinn í minn stað / 

of sjaldan hef ég minnst á það” (1:4) og í sjötta versi ávarpar hann aftur sálu sína og á í, sem 

tilheyrir bara honum, mjög persónulegu sambandi við Jesú: ,,Hvar fær þú glöggvar, sál mín, 

séð / sanna Guðs ástar hjartageð, / sem faðir gæskunnar fékk til mín,” (1:7). Skáldið getur 

ekki ávarpað hlustendur eða lesendur og talað um persónulegt samband við Guð í sama versi. 

Það væri mjög móðgandi að reyna að fræða fólk á þann hátt (að aðrir geta ekki verið nálægt 
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Jesú, bara skáldið sjálft). Passíusálmarnir eru byggðir á sérstakan hátt, Margrét Eggertsdóttir,  

bókmenntafræðingur, segir:  

Bygging Passíusálma Hallgríms Péturssonar er vandlega hugsuð, bæði bygging þeirra í heild 

og bygging hvers sálms fyrir sig. Þeir hefjast á inngangi eða exordium sem nær yfir fyrstu átta 

erindin í fyrsta sálmi. […] Innganginum lýkur skáldið með invocatio, ákalli til Krists: „Ó Jesú, 

gef þinn anda mér“ (Margrét Eggertsdóttir 2005:342).  

Í fyrsta Passíusálminum kemur skýrt fram að Hallgrímur Pétursson talar bara um sjálfan sig 

og sína eigin reynslu: ,,undan gekk Jesús, eftir ég” (1:16), ,,Horfi ég nú í huga mér” (1:17), 

,,Af því læri’eg að elska’ei frekt” (1:19), ,,hlæjandi gæpa hljóp ég stig, / hefur þú borgað fyrir 

mig” (1:20). Skáldið segir að Jesús ,,borgað fyrir mig” (1:20) en ekki ,,fyrir okkur”. 

Hallgrímur Pétursson lýsir reynslunni sem að ímyndunarafl hans gerir honum kleift að 

upplifa. Hann reynir að vera staddur í umhverfinu þar sem atburðir Biblíunnar gerast, með því 

að sjá þá fyrir sér og lýsa þeim ítarlega, þá verður endursögn hans á atburðunum mun 

raunverulegri fyrir lesendum en þeirra eigin reynsla og upplifun sem kemur eftir beinan lestur 

ritninganna. Hann vill fræða fólk og skilaboðin eru betur skilin ef einhver talar um sína eigin 

reynslu, getur gefið sín eigin dæmi, lýst sinni eigin upplifun og notar ekki það sem var skrifað 

löngu áður af fólki sem hefur fallið í gleymskunnar dá.  

Í ellefta versi sýnir Hallgrímur skýrt og greinilega að ,,sálin” hefur líkamlegar þarfir:  

,,Þurfamaður ert þú, mín sál, / þoggur af drotni sérhvert mál, / fæðu þína og fóstrið allt” 

(1:11). Það er greinilegt að þegar skáldið notar hugtakið ,,sál” þá á hann við manneskju. Fæða 

og skjól eru nauðsynleg fyrir líkamann til að lifa af en ekki fyrir sálina.  

Í áttunda versi ávarpar hann Jesú í fyrsta sinn og biður um andann hans: ,,Ó, Jesú, gef þinn 

anda mér” (1:8). Hér er sýnilegt að skáldið gerir greinarmun á hugtökunum ,,sál” og ,,andi”. 

Hann veit að það er Guðs andi sem gerir Jesú sérstakan en ekki sálin hans. 

Ef skáldið ávarpar sálu sína þá er spurningin: Hver viðheldur samræðum milli sálar og þess 

hluta mannsins sem ávarpar hana? Hver er þá það sem talar við hana? Er þetta heilinn okkar 

eða hjarta? Eða eins og Hallgrímur Pétursson skrifar: „mitt geð” (1:1), ,,mitt hjarta” (1:1), 

,,hugur” (1:1) og ,,tunga” (1:1). Hvar er lífsreynsla okkar, viðhorf og menntun geymd? Getur 

líffæri gefið okkur ráð? Ef Hallgrímur Pétursson „ávarpar“ sálu sína og sálu fólksins og 

kennir þeim um nauðsyn viðurkenningu Guðs, þá að hans mati, er sálin guðslaus á frumstigi 

sínu og þess vegna þurfum við á andanum að halda því það er hann sem tengir okkur við Guð. 

Watchman Nee, rithöfundur og kristilegur leiðtogi, segir:  
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It is through the corporal body that man comes into contact with the material world. Hence we 

may label the body as that part which gives us world-consciousness. The soul comprises the 

intellect, which aids us in the present state of existence, and the emotions, which proceed from 

the senses. Since the soul belongs to man's own self and reveals his personality, it is termed 

the part of self-consciousness. The spirit is that part by which we commune with God and by 

which alone we are able to apprehend and worship Him. Because it tells us of our relationship 

with God, the spirit is called the element of God-consciousness. God dwells in the spirit, self 

dwells in the soul, while senses dwell in the body (Nee: Spiritual Man. Spirit, Soul and Body).  

2. Sálmur: Um Krist kvöl í grasgarðinum  

,,Þrjá tók þó með sér hjartahreinn. / Hann girntist ekki að vera einn. / Sála mín, þar um þenkja 

skalt. / Þér til lærdóms það skeði allt“ (2:8). 

Í þessu versi segir skáldið sér að maður þarf á vinum að halda og að kunna að meta þá, eins og 

„sál“ getur ekki verið án mannlegra samskipta. Samkvæmt Hallgrími Péturssyni er tilvera 

Guðs ekki næg í þessu tilfelli.  

„Hjartað barðist í brjósti heitt, / bæði var líf og sálin þreytt“ (2:12) – skáldið talar um hjarta 

sitt sem sjálfstæðan hlut. Einar Sigurbjörnsson, guðfræðingur, og Þórunn Sigurðardóttir, 

bókmenntafræðingur, segja:  

Sögur og efni Biblíunnar, líka lofsöngvar og bænir, voru bundin í ljóð sem höfðuðu bæði til 

skilnings fólks og vilja. Í því sambandi töluðu menn um hjartað sem á 17. öld merkti ennþá 

miðstöð manneskjunnar og var talið jafnt aðsetur hugsunar sem tilfinninga og vilja (Einar 

Sigurbjörnsson og Þórunn Sigurðardóttir 2004:xvii).  

Hér er gott dæmi um það að fólk veit að það eru margir hlutir sem gera okkur að einni heild. 

Það er ekki bara líkaminn og sálin, hugsanir og vilji búa innra með manni, þar sem andinn 

okkar er.  

Í öðrum sálmi heldur skáldið áfram að skrifa um sitt eigið samband við Guð: „það gjald fyrir 

mína misgjörð“ (2:15), „hjá Guði er eilíf kvittun mín“ (2:15) en hann aðskilur „líf“ og 

„sálin“, segir: „bæði var líf og sálin þreytt“ (2:12). Hér, samkvæmt Hallgrími Péturssyni, 

getur lífið verið án sálar og sálin án lífs ef þau þreytast á sinn eigin hátt en það passar ekki við 

Biblíuna. Watchman Nee, rithöfundur og kristinlegur leiðtogi, útskýrir mjög skilgreinilega að 

án andans getur hvorki sál né líf (í líkamanum sem við höfum) verið til:  
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Man became a living soul expresses not merely the fact that the combination of spirit and 

body produced the soul; it also suggests that spirit and body were completely merged in this 

soul. In other words, soul and body were combined with the spirit, and spirit and body were 

merged in the soul. (Nee: Spiritual Man. Spirit, Soul and Body). 

Hallgrímur Pétursson talar um Guð, talar um vonir sínar til eilífðarinnar en heldur samt að það 

sé sálin sem tengir okkur við hann.  

3. Sálmur: Um herrans Kristí dauðastríð í grasgarðinum  

 „Hryggðarsporin þín, herra minn, / í himnaríki mig leiða inn“ (3:6); „Jesú minn ../.. aldrei lát 

snerta mína sál“ (3:11); „svo vinskap fengi eg við sjálfan guð“ (3:7). Ljóðlínurnar hér að 

framan gefa okkur til kynna um persónulegt samband Hallgríms Péturssonar við Guð. Skáldið 

ávarpar sjálfan sig: „Enn vil ég, sál mín, upp á ný“ (3:1), fræðir sjálfan sig: „það lær þú, sál 

mín, allra best“ (3:6), og aðskilur sjálfan sig frá sálu sinni: „svo allt verði þér til huggunar“ 

(3:6). Ljóðlínurnar: „Hryggðarsporin þín, herra minn, / í himnaríki mig leiða inn.“ (3:6) og 

„svo allt verði þér til huggunar“ (3:6) sýna að hann talar um sjálfan sig „mig leiða inn“, „mín 

vinskap við sjálfan guð“ en ekki um lesendur né hlustendur; skáldið ávarpar sjálfan sig og það 

er tenging á milli þess og „þér“ sem er sál skáldsins. Ef við tökum sál skáldsins í burtu hvað 

þá er eftir í manninum? Hvaða partur af manninum tekur ábyrgðina á hegðun og líðan hans? 

Er þetta ,,mitt geð” (1:1), ,,mitt hjarta” (1:1), ,,hugur” (1:1) eða ,,tunga” (1:1) eða, ef við 

tengjum þetta allt saman, er þetta þá ekki mannsandi?  

4. Sálmur: Samtal Kristí við lærisveinana  

„Vaktu, minn Jesú, vaktu í mér; / vaka láttu mig eins í þér“ (4:24) - persónulegt samband 

Hallgríms Péturssonar við Guð. 

„Svoddan áminning, sála mín, (4:18) /…Dauðinn þá mætir dapur þér,“ (4:20) – skáldið segir 

að dauðinn er umkringi sálina. Hér segir skáldið: „Sálin vaki, þá sofnar líf“ (4:24) og sýnir að 

sálin getur verið sjálfstæð og þarf ekki alltaf að vera tengd mannslíkamanum. Spurningin er 

þá: Ef sálin er sjálfstæð, hverjum er dauðinn hættulegri, sálinni eða líkamanum? Hér er erfitt 

að greina hvenær skáldið talar um sál og eilífu hennar og hvenær það talar um „líf“ sem er í 

líkamanum og eilífu hans.  

„Bænin má aldrei bresta þig. / Búin er freisting ýmislig“ (4:22) Hallgrímur Pétursson minnir á 

bænina. 
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5. Sálmur: Um komu Gyðinga i grasgarðinn  

„Hvað hans óvini hrelldi mest, / huggar nú mína sálu best“ (5:5) - Skáldið spáir hvað honum 

finnst um málið (hegðun fólks í kringum Jesú á þessari stundu sem hann lýsir í þessum 

passíusálm) en hann hefur ekki áhuga á viðhorfi lesenda, ávarpar þá ekki, spyr ekki um 

skoðun þeirra eða reynir að hafa deilur um þetta mál. 

„Varastu, sál mín, svik og prett“ (5:3) – Skáldið ávarpar sálu sína. Það skilur að freisting býr í 

manninum sem verður að hafa hemil á. Ef sálin er sú sem tekur við skilaboðum frá skáldinu 

sjálfu hvað er það þá í skáldinu sem gefur því þessa aðvörun? Er þetta ,,mitt geð” (1:1), ,,mitt 

hjarta” (1:1) ,,hugur” (1:1) eða ,,tunga” (1:1)?   

,,Á mig trú þú, svo ertu frí” (5:7) – Hallgrímur Pétursson gefur til kynna að hann sé staddur á 

staðnum og Jesús sjálfur gefi honum ráð. Ef Passíusálmarnir voru skrifaðar fyrir fólkið 

(eingöngu sem kennslubók) þá í þessu tilfelli hefði Jesús átt að segja ,,á mig trúið þið, svo þið 

eruð frí” því þetta eru aðalskilaboð hans Jesú og þess vegna ættu þessi orð að vera hátindur 

Passíusálmanna, því ætti skáldið að hafa nota fleirtölu. Öðruvísi er predikun hans mjög 

eigingjörn og merkingalaus. En hér er skýrt að skáldið lýsir sinni eigin upplifun, upplifun sem 

að ímyndunaraflið veitir honum og þessar ljóðlínur eru gott dæmi þess að Hallgrímur 

Pétursson hafi byrjað að skrifa sálmana fyrir sjálfan sig en seinna þá sem fræðsluefni.  

6. Sálmur: Um Júdas koss og Kristí fangelsi  

„Sál mín…/ Víst er þín skylda auðsén: / Ást og auðsveipni mæta / áttu að leggja ígen“ (6:4) – 

Skáldið segir að lífið, sem við lifum, sé ekki auðfengið það sem við notum til að uppfylla 

þarfir okkar; lífið er skyldubundin ábyrgð. 

7. Sálmur: Um vörn sankti Péturs og Malkus eyrasár 

„Sál mín, lærum og sjáum / með sannri hjartans lyst, / tvenns lags sverðs glöggt við gáum, / 

greina skal þar um fyrst: / Sverðs drottins dómarinn ber, / sverðs eigin hefndar annað, / sem 

öllum verður bannað. / Það kennir Kristur hér“ (7:8).  

Í þessum sálmi er 8. vers mikilvægt. Það lýsir setningunni úr Biblíunni um aðskilnað sálar og 

anda og sverð Guðs (“Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu 

sverði og smýgur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og mergjar, það dæmir hugsanir 

og hugrenningar hjartans” (Hbr. 4:12)) sem er tákn fyrir alvarleika orðs hans. Hallgrímur 
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Pétursson lýsir stundinni þegar þjónninn Malkus missir eyrun og Jesús læknar hann. Þetta 

táknræna augnablik segir okkur að við verðum að hlusta á orð Guðs, sá, sem gerir það ekki, 

missir heyrn en ef þú leyfir Jesú að nálgast þig, þá getur þú öðlast heyrn á ný, hann lagar allt. 

En nú til dags þurfum við líka að heyra og skilja ritað orð Guðs. Ef hugtökin „sál“ og „andi“ 

eru notuð saman í Biblíunni í einni setningu þá er það augljóst að þau hafa mismunandi 

merkingu og hlutverk.   

 

3. Niðurstaða 

Í niðurstöðu minni skrifa ég um hversu mikilvægt það er að gera greinamun á milli 

hugtakanna „sál“ og „andi“ og hvernig þessi hugtök endurspeglast í Passíusálmunum. 

Það mikilvægasta sem kom fram um sálina í Passíusálmunum 

Hér er brot úr sálmunum: 

 

1. Sálmur: Um herrans Kristí útgang í grasgarðinn 

„Upp, upp, mín sál og allt mitt geð, / upp mitt hjarta og rómur með“ (1:1). 

 

15. Sálmur: Um ráðstefnu prestanna yfir Kristó 

„Sálin í brjósti sofnuð“ (15:7)  „Hjarta og munnur hvers eins manns / hlýtur að þjóna vilja 

hans“ (22:2). 

 

17. Sálmur Um leirpottarans akur 

„Sálin í útlegð er, / æ meðan dvelst hún hér / í holdsins hreysi naumu, / haldin fangelsi aumu“  

(17:10). 

„Ókviðinn er ég nú, / af því ég hef þá trú. / Miskunn guðs sálu mína / mun taka í vöktun sína“ 

(17:21). 

„Hvernig sem holdið fer, / hér þegar lífið þver, / Jesú, í umsjón þinni / óhætt er sálu minni“ 

(17:22). 

 

44. Sálmur: Það sjöunda orðið Kristí 

„Að morgni og kvöldi minnst þess vel, / málsupptekt láttu þína: / Af hjarta eg þér á hendur 

fel, / herra guð, sálu mína“ (44:13). 

 

45. Sálmur: Um Jesú dauða 

„Fyrir þann deyð sem þoldir þú, / þig bið ég, Jesú, um það nú, / að gefi mér þín gæskan blíð / 

gáða kristins manns dauðatíð. / Hold mitt lát hvílast hægt í frið. / Hönd þín sálunni taka við“ 

(45:15). 

 

Það mikilvægasta sem kom fram um andann í Passíusálmunum 

 

1. Sálmur: Um herrans Kristí útgang í grasgarðinn 
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„Ó, Jesú, gef þinn anda mér“ (1:8). 

 

16. Sálmur: Um Júdasar iðrun 

„andlegri blessun hafna, / en setja sál í veð“ (16:8). 

 

44.Sálmur: Það sjöunda orðið Kristí 

„Hrópaði Jesús hátt í stað, / holdsmegn og kraftur dvínar: / Ég fel minn anda, frelsarinn kvað, 

/ faðir, í hendur þínar“ (44:1). 

 

Það er augljóst að orðið „sálin“ er aðalorð Passíusálmanna. Hallgrímur Pétursson hugsar mjög 

mikið um eilífð hennar sem á að tryggja eilífð hans. 

Hallgrímur notar orðið ,,andinn” í Passíusálmunum en það segir okkur ekki hvort hann noti 

þetta orð sem sjálfstætt orð (lexical merking orðsins) eða hvort hann noti það til að forðast að 

nota orðið „sál“ of oft eða hvort orðið „andi“ rímar einfaldlega betur en orðin „sál“ eða „önd“ 

í sumum versum. Hann notar hugtökin „sál“ og „andi“ en gerir ekki skýran greinamun á 

þessum hugtökum. Í hans huga er „sál“ einn og aðal innri hluti manns, sem er ódauðlegur og 

mikilvægastur fyrir Guð. Jesús ávarpar Guð á dauðadegi sínum og segir: „Ég fel minn anda, 

frelsarinn kvað, / faðir, í hendur þínar“ (44:1) en þegar Hallgrímur Pétursson talar um för sína 

yfir móðuna miklu þá segir hann: „Af hjarta eg þér á hendur fel, / herra guð, sálu mína“ 

(44:13). Af hverju „sálu“? Sálin er ekki það sem hann heldur, sálin er bara milliliður andans 

og líkamans. Watchman Nee, rithöfundur og kristilegur leiðtogi, segir:  

The spirit is the noblest part of man and occupies the innermost area of his being. The body is 

the lowest and takes the outermost place. Between these two dwells the soul, serving as their 

medium. The body is the outer shelter of the soul, while the soul is the outer sheath of the 

spirit. The spirit transmits its thought to the soul and the soul exercises the body to obey the 

spirit's order. This is the meaning of the soul as the medium. Before the fall of man the spirit 

controlled the whole being through the soul (Nee: Spiritual Man. Spirit, Soul and Body). 

Sálin er sjálfstæður hluti af okkur en óvirk án anda og líkama. Líkaminn er sjálfstæður hluti af 

okkur en óvirkur án anda og sálar. Andinn er sjálfstæður sem hluti af okkur og sjálfstæður á 

sinn eigin hátt því hann er hluti af Guði og þess vegna þegar við deyjum þá vill Guð andann 

sem er hluti af honum sjálfum en ekki sálina. Fólk sem trúir á Guð og kallar sig kristið getur 

ekki neitað tilveru andans í sér. Í fyrra bréfi til Korintumanna segir Pétur: „Maðurinn án anda 

veitir ekki viðtöku því, sem Guðs anda er, því að honum er það heimska og hann getur ekki 

skilið það, af því að það dæmist andlega“ (1 Kor 2:14).  

Watchman Nee, rithöfundur og kristinlegur leiðtogi, segir um kristið fólk sem neitar að trúa á  

Guð í gegnum andann:  
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If the believer does not discern his own spirit he invariably is ignorant of how to commune with God 

in the spirit. He easily substitutes the thoughts or emotions of the soul for the works of the spirit. 

Thus he confines himself to the outer realm, unable ever to reach the spiritual realm. 

1 Corinthians 2. 11 speaks of "the spirit of the man which is in him."  

1 Corinthians 5.4 mentions "my spirit." Romans 8.16 says "our spirit."  

1 Corinthians 14.14 uses "my spirit."  

1 Corinthians 14.32 tells of the "spirits of prophets."  

Proverbs 25.28 refers to "his own spirit."  

Hebrews 12.23 record "the spirits of just men."  

Zechariah 12.1 states that "the Lord ... formed the spirit of man within him." 

The above Scripture verses sufficiently prove that we human beings do possess a human spirit. This 

spirit is not synonymous with our soul nor is it the same as the Holy Spirit. We worship God in this 

spirit. According to the teaching of the Bible and the experience of believers, the human spirit can be 

said to comprise three parts; or, to put it another way, one can say it has three main functions. These 

are conscience, intuition and communion (Nee: Spiritual Man. Spirit and Body).  

Hvað varð um fólkið sem neitaði að trúa á Jesú samkvæmt Hallgrími Péturssyni? Er sál þeirra 

eitthvað öðruvísi en þeirra sem viðurkenna tilveru Jesú? Hvað með sál fólksins sem var ennþá 

heiðið eða trúði á til dæmis Buddah eða Allah? Er til eitthvað annað heiti yfir þennan 

ósýnilega mannshluta? Var helvíti eina lausn þeirra? Engin von um eilífðina? Lausn eða ráð 

sem Hallgrímur Pétursson veitti þeim var að viðurkenna Jesú. En þegar hann ávarpar lesendur  

„sál mín“ ávarpar hann þá þann mannshluta sem að hann hélt að væri guðlegur eða ávarpar 

hann aðeins manneskjuna sjálfa án dýpri merkingar? Það er erfitt að segja. Almennt talar 

skáldið um sálu sem guðlegan hlut en stundum er hún bara maður með þörf fyrir skjól og 

fæðu. Skáldið ávarpar „sálu“ oft og býður henni alls konar hugleiðingar. „Sálin“ í 

Passíusálmunum á að fylgjast með atburðum, hugsa um þá, koma svo með niðurstöður; 

„sálin“ á að vera mjög virk, þarf að sjá (og sjá um) ýmislegt. Margrét Eggertsdóttir, 

bókmenntafræðingur, segir:  

Hvar fær þú glöggvar, sál mín, séð. En einmitt það „að sjá“ er mikilvægt atriði í 

Passíusálmunum, þar koma oft fyrir sagnirnar að skoða og sjá enda er íhugunin fólgin í því að 

trúarleg sannindi ljúkast upp fyrir manninum innra með honum og atburðir píslasögunnar 

standa honum lifandi fyrir hugskotssjónum (Margrét Eggertsdóttir 2005:343).  
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Samvæmt Hallgrími Péturssyni þurfum við, lesendur Passíusálmanna, að skilja mjög vel af 

hverju og hvernig Jesú dó og að kunna að meta fórn hans. Það ætti ekki að vera erfitt að skilja 

af hverju Jesú dó ef ritningarnar eru túlkaðar vel og á réttan hátt.  

Guðfræðingar vissu líka vel að sálin væri ekki alltaf heilbrigð og lofuðu að trú á Jesú myndi 

hjálpa henni. Hallgrímur Pétursson segir strax í fyrstu Passíusálmanum að maðurinn er gerður 

úr mörgum mismunandi hlutum. Í hans huga „sálin“ er mikilvægasti hluturinn og það er hún 

sem við þurfum að stjórna mest. Ef við gerum það ekki þá sköðum við líkamann okkar eða 

fólk sem er í kringum okkur. Skáldið segir þá að sálin tengir okkur við guð eða við helvíti. 

Passíusálmar kenna okkur að stjórna sálina, gefur okkur ástæðu af hverju við þurfum að gera 

það og vekur upp lönguninna að tengjast Guði. En við þurfum á andlegum leiðbeiningum að 

halda: 

Spiritual directors bring insight to challenge this dark part of the soul in order to assist the 

directee to move away from these urges into the Light of God. Gregory of Nyssa (ca. 330 – 

395 ), in his Life of Moses, reasoned that since God is the fullness of beauty, humans 

constantly reach out beyond themselves toward union with God, for beauty is an endless 

unveiling of God (The Encyclopedia of Christianity 2008:155). 

 

 Einar Sigurbjörnsson, guðfræðingur, og Þórunn Sigurðardóttir, bókmenntafræðingur, tjá sig 

um viðhorf Johans Gerhards á guðfræðina en hann var fyrirmynd  Hallgríms Péturssonar:  

Guðfræðin fjallar líka um sjúkdóma, ekki líkamans heldur sálarinnar. Hún hefur á sama hátt 

tvenns konar markmið, að lækna sjúkdóma sálarinnar með því að boða fyrirgefningu syndanna 

og varðveita andlega heilsu fólks í náðinni (Einar Sigurbjörnsson og Þórunn Sigurðardóttir 

2004:xvii).  

Hér er sagt að „sálin“ sé veik en talað um „andlega heilsu“ án þess að nefna orðið „andinn“. 

„Sálin“ er ekki sjálfstæð og þess vegna getur hún ekki verið veik ein og sér. Að „sálin“ sé 

veik mistúlkar skilaboðin milli anda og líkamans og það  hefur áhrif á „andann“. Þess vegna 

eru hugtökin: „andleg heilsa“, „andleg líðan“ og „spiritual world“ til en ekki öfugt. „Andlegt 

þitt ríki og eilíft er“ (19:13) segir skáldið og að mínu mati er þetta fallegasta og áhrifasta línan 

í Passíusálmunum. „Nur was der Herr wirkt, nur was aus unserem Geist kommt, nur das ist 

geistlich“ (Watchman Nee 2002:17). 

Guðfræðingar eru ennþá að rannsaka Biblíuna og eru sífellt að koma fram með nýjar 

kenningar. Almenningur á stóran þátt í þessu ferli því aðeins hefur virk trú gildi. Að trúa á 

eilífðina var, er og mun ávallt vera aðalástæða trúarinnar. Hallgrímur Pétursson og kollegar 

hans vissu þetta vel. Dauði Jesú er viðkvæmasta og áhrifamesta atriði Biblíunnar og þess 
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vegna valdi Hallgrímur Pétursson að semja um það. Þegar einhver deyr, bara þá, skilja hinir í 

kring hversu mikið þeir vilja fá að lifa og hversu dýrmætt lífið er. Jesú býður líf, eilífðina; 

samkvæmt guðfræðinni þarf maður bara að læra að stjórna sálu sinni.  Hvernig fólk skildi  

guðfræðina á 17. öldinni  er hægt að sjá á viðhorfi Johans Gerhards. Einar Sigurbjörnsson, 

guðfræðingur, og Þórunn Sigurðardóttir, bókmenntafræðingur, segja að Johann Gerhard sá 

guðfræðina sem hagnýt vísindi:  

Sem hagnýt vísindi snerist guðfræði um að gera fólki grein fyrir því hvernig það gæti snúið af 

vegi syndar og dauða og inn á veg trúar og lífs. Þar með hafði guðfræðin breytni fólks að 

markmiði og ekki þekkinguna eina (Einar Sigurbjörnsson og Þórunn Sigurðardóttir 2004:xvi).  

Hugsanir um samvisku, innsæi, sakramentið og samskipti á milli manna og á milli manna og 

Guðs eru stór hluti af Passíusálmunum. Skáldið skilur tilveru þeirra en það aðskilur ekki 

nákvæmlega hvert er hlutverk „sálarinnar“ og hvert er hlutverk „andans“. Hlutverkum þeirra 

er blandað saman í Passíusálmunum. Í Passíusálmunum er sögumaður og „sálin hans“  

tengiliðir á milli Jesú og lesenda. Það gilti fyrir 250 árum og það gildir enn þann dag í dag. 

Hvorki orð Jesú né skilaboð hans um eilífðina hafa breyst. Breytingarnar eru í okkur. 

Hallgrímur Pétursson samdi Passíusálmana í þeim tilgangi að fræða. Hann sjálfur er gott 

dæmi um hversu langt maður getur náð með trú sinni. Það er mjög mikilvægt að skilja hvað 

trú er en til að geta gert það, þarf maður að læra guðfræði. Fólk hefur spáð í guðfræðina 

þúsund árum saman en Íslendingar síðan að siðaskiptin urðu. Einar Sigurbjörnsson, 

guðfræðingur, og Þórunn Sigurðardóttir, bókmenntafræðingur, segja frá hvernig sérfræðingar 

sáu guðfræðina á 17. öldinni:  

En guðfræðin er að mati Gerhards ekki einvörðungu viðfangsefni fræðimanna í háskólum 

heldur er guðfræðin öll hugsun og tal um Guð og verk hans hvort sem það er í formi 

fræðilegrar framsetningar, prédikunar, hugleiðingar, sálms eða bænar. […] Rit guðfræðinga, 

hvort sem þau voru skrifuð fyrir háskóla eða handa alþýðu manna, þjónuðu öll sama tilgangi 

sem var uppeldi í trú og líferni (Einar Sigurbjörnsson og Þórunn Sigurðardóttir 2004:xvii).  

Við þurfum ekki breyta orði í viðhorfi þeirra og með árlegum lestri Passíusálmanna myndast 

umræður um guðfræðina, um Guð, um Jesú og það er það sem Hallgrímur Pétursson vildi. 

Við lifum eftir kristilegu almanaki, erum umkringd kristnum löndum, höfum marga frídaga á 

ári vegna kristilegra atburða og þess vegna er mjög mikilvægt að skilja mikilvægi trúarinnar. 

Við þurfum að reyna að skilja tilgang tilveru Guðs. Fólk sem trúir ekki á Guð verður að sjá 

kristna trú sem hluta af almennri menningu. Passíusálmarnir eru gott efni til rökræðna um 

hvernig við skiljum orð Guðs.  
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Die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Christ fähig wird zu unterscheiden, ist die Scheidung 

von Seele und Geist. Zu dieser Scheidung und damit dann auch zu jenem 

Unterscheidungsvermögen kommt man nicht durch das Lernen des Wortes, sondern allein 

durch innere Erleuchtung. Wir hoffen vor Gott, dass sein 

Wort in uns eindringt, dass es in uns leuchtet und uns klar zeigt, was in unseren Werken und 

in unserem Leben von unserer Seele kommt und was von ihm (Nee: Trennung von Seele und 

Geist 2002:20). 

Guðfræðingar og heimspekingar eru ennþá ekki komnir með lokaniðurstöðu fyrir hvað orð 

“sál“ stendur í Bibíunni: 

In more recent times, philosophical perplexities over such a dichotomy and the recovery of the 

biblical insight into the unity of man have meant that the doctrine of the soul, if considered at 

all, is thought of in relation to the whole biblical doctrine of man ( The Oxford Dictionary of 

the Christian Church 2005:1531). 

 „Upp, upp, mín sál og allt mitt geð, / upp mitt hjarta og rómur með, / hugur og tunga hjálpi til 

“ (1:1) segir Hallgrímur Pétursson og strax í fyrsta versi sálmsins aðskilur hann sérstaklega 

einstök hugtök: ,,mín sál” (1:1), ,,mitt geð” (1:1), ,,mitt hjarta” (1:1), ,,hugur” (1:1) og 

,,tunga” (1:1). Hér sýnir hann hvernig hann sér sjálfan sig og hversu margir hlutir eru hans 

heild. Hallgrímur Pétrursson skilur að það er meira í manni en bara sál og lýsir hugtök „andi“ 

með öðrum orðum eins og „hjarta“, „tunga“.  Hann skildi guðfræðina eins og honum var 

kennd. Sérfræðingar sem rannsaka trú og almenningur sem trúa á Guð hefur sitt að segja: 

„Philosophers tend to equate soul and mind, religious people tend to equate soul and spirit“ 

(The Oxford Companion to Christian Thought 2000:682).  

Íslendingar halda líka að orðin sál og andi þýði það sama. Mörður Árnason í Íslensk Orðabók 

gefur þessar skýringar: 

Sál: 1. Andi, önd, lund, hugur, geð. trú sá hluti persónunnar sem margir hugsa sér að lifi áfram 

eftir líkamsdauðan (að eilífu) – sál og líkami / sálarlíf andlegt líf manns, hugsun, viðbrögð og 

tilfinningar (Mörður Árnason 2007: 833). 

Andi: 1 loft sem andað er að sér og frá, önd, 2 Loftblær, andvari, 3 sál, 4 ólikamlegt vera Guð 

er andi (Mörður Árnason 2007: 25). 

Þetta er svo hefðbundin og virt hugsun að allar tilraunir að segja eitthvað annað eða nýtt er 

ekki alltaf tekið alvarlega. En það er orð Jesú sem á að skipta mestu máli. Ef nemendur hans 

og hann sjálfur við mismunandi kringumstæðum tala um sína sál eða sinn anda þá er munur á 
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þessum hugtökum. Sál er mjög mikilvæg og mjög virtur hlutur af okkur, en það er andi sem 

tengir okkur við Guð. 

 Nur wenn du selbst Gott berührt hast, kannst du auch andere mit ihm in Berührung bringen. 

Wenn du aber lediglich deine Seele berührt hast, kannst du die Menschen auch nur mit diesem 

deinem Selbst in Berührung bringen. Dieser Unterschied ist wirklich von entscheidender 

Bedeutung ( Nee: Trennung von Seele und Geist 2002:12). 
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