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Ágrip 

Flestir Davíðssálmanna, eða um þriðjungur þeirra, eru flokkaðir sem harmsálmar.1 Í 

þessari ritgerð verður hugað að uppbyggingu sálmasafnsins með áherslu á stöðu 

harmsálmanna innan þess og sýnt fram á mikilvægi þeirra, sem margir telja 

vanmetið. Farið verður yfir helstu einkenni harmsálma einstaklings og sálmar 42-43 

ritskýrðir í því ljósi. 

Margir velta fyrir sér hvað svona neikvæðir textar séu að gera í Biblíunni, hvort 

það teljist ekki til sjálfsvorkunnar eða guðlasts að leggja örvæntingu sína og sársauka 

fram fyrir Guð. Fræðimenn hafa hinsvegar bent á mikilvægi harmsálmanna fyrir 

menningu okkar og trúarlíf, ekki síst við úrvinnslu þeirra áfalla sem við verðum fyrir í 

lífinu, auk þess sem þeir stuðla að gagnkvæmum samskiptum milli Guðs og manna. 

Fólk er talið hafa tilhneigingu til að sneiða vísvitandi hjá þessum sálmum og tekur 

Walter Bruggemann (f. 1933) svo djúpt í árinni að segja það skaðlega vanrækslu. 

Í harmsálmunum er lýst harmi sem snýst á endanum í lofgjörð. Skáldið kemur 

vanlíðan sinni í orð, lýsir aðstæðum sínum og biður Guð um að breyta þeim til 

batnaðar. Oft eru góðar minningar rifjaðar upp til hughreystingar og til að glæða von. 

Gefið er í skyn hvað veldur harminum, til dæmis fjandmenn, veikindi eða dauðinn. 

Þessi tjáning leiðir til fullvissu um bænheyrslu, því er trúað að Guð muni grípa inn í 

aðstæðurnar, skáldið öðlast þannig von og heitir því að syngja Guði lof. Þetta ferli 

harmsálmanna er góður leiðarvísir fyrir uppgjör erfiðra aðstæðna og sorgarlétti. 

Harmsálmarnir eru því mikilvægir í störfum þeirra sem annast sálgæslu, auk þess 

sem áhrifa þeirra gætir í skáldskap, eins og hjá sr. Hallgrími Péturssyni (1614-1674) 

og sr. Valdimari Briem (1848-1930). 

  

                                            
1
 Harmsálmar eru oft nefndir angurljóð. 
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Inngangur 

Þriðjungur sálma Saltarans eru flokkaðir sem harmsálmar.2 Í þessari ritgerð verður 

hugað að uppbyggingu sálmasafnsins, einkum með stöðu harmsálmanna innan þess 

að leiðarljósi. Farið verður yfir einkenni harmsálma einstaklings og sálmar 42-43 

ritskýrðir í ljósi þeirra. Varpað verður ljósi á það hvað harmsálmar eru, hvers vegna 

þeir eru mikilvægir og hvaða áhrif það getur haft að sniðganga þá. Auk þess verður 

kannað hlutverk þeirra í lífi fólks sem þjáist og tekin dæmi um það hvernig tvö af 

helstu trúarskáldum okkar, sr. Hallgrímur Pétursson og sr. Valdimar Briem, skírskota 

til harmsálmanna í ljóðum sínum. 

Meginmarkmið og viðfangsefni þessarar ritgerðar er að meta og greina stöðu 

harmsálma Gamla testamentisins, en því hefur verið haldið fram að mikilvægi þeirra 

hafi verið vanmetið. 

  

                                            
2
 Heitin Davíðssálmar, Saltarinn og sálmasafnið standa fyrir sálmana í Biblíunni og verða notuð hér eftir 

hentugleika. 
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1. Saltarinn 

Í þessum kafla er stutt kynning á tilurðarsögu Saltarans, helstu flokkum og 

guðfræðilegri uppbyggingu sálmasafnsins. 

Sálmarnir eru sprottnir upp úr trúar- og bænalífi fjöldans, en ekki kveðskapur 

einnar manneskju.3 Rannsóknir hafa leitt í ljós að flestir sálmanna hafa orðið til við 

trúariðkun samfélagsins, þótt einstaka sálmar hafi sprottið upp úr þrengingum þjóðar 

eða einstaklings. Sálmarnir voru notaðir jafnt í einrúmi og í hópum og gefa því 

vísbendingar um það hvernig helgigöngur og trúarathafnir fóru fram.4 Ekki er þó alveg 

ljóst hvernig þetta fór fram, hvort einstaklingar hafi beðist fyrir í musterinu eða litlir 

bænahópar sungið þessa sálma. Hvernig sem það hefur verið, er ljóst að Saltarinn 

hefur gegnt hlutverki bænabókar. Nýlegar rannsóknir á sálmunum sýna einnig fram á 

mikilvægi þeirra við kennslu, eða leiðsögn, eins og sjá má víða í Biblíunni, til dæmis 

segir í sálmi 1 versi 2: „hefur yndi af leiðsögn Drottins“.5 

Lengi var talið að röðun sálmanna væri tilviljun, en í byrjun 20. aldar lagði 

Hermann Gunkel (1862-1932) til að sálmunum væri skipt í flokka, Gattungen, eftir 

innihaldi, formi og upprunalegri stöðu þeirra í helgihaldi til forna (Sitz im Leben). 

Markaði sú aðferð tímamót og var áberandi í skýringaritum sálmanna næstu 

áratugina, meðan lítið var skoðað hvort ákveðin hugsun lægi að baki uppröðun 

þeirra.6 Skipting Saltarans í bækur fer ekki eftir flokkun Gunkels, þar sem í hverri bók 

finnast sálmar úr mismunandi Gattungen.7 Helstu flokkar Gunkels eru lofsöngvar, 

harmsálmar, konungssálmar, þakkarsálmar, spekisálmar, sálmar kenndir við 

trúartraust, litúrgíur og blandað form. Suma sálma er þó erfitt að setja í ákveðinn 

flokk, þar sem þeir geta haft einkenni mismunandi flokka. Ágætis dæmi um það eru 

iðrunarsálmar, en þá er að finna í mismunandi flokkum Gunkels. 

Síðustu áratugi hefur því verið haldið fram að ákveðin hugsun sé að baki 

niðurröðun sálmanna og lögð aukin áhersla á að skoða einstaka sálma, uppbyggingu 

sálmasafnsins í heild og skiptingu þess í bækur.8 En milli einstakra sálma og bóka 

sálmasafnsins eru ákveðin atriði sem kallast á (inclusio) og mynda þannig tengingu. 

                                            
3
 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, New Century Bible Commentary, London: Marshall, Morgan & 

Scott, 1981, 2. útg., 1. bindi, bls. 24-25. 
4
 Sama heimild, bls. 30-31. 

5
 James Limburg, Psalms, Louisville, Kentucky: Westminister John Knox Press, 2000, bls. xv. 

6
 Gunnlaugur A. Jónsson, „Frá leiðsögn til lofgjörðar,“ Ritröð Guðfræðistofnunar 27, Skálholtsútgáfa 2008, bls. 

69-82, hér bls. 69-70. 
7
 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms,1. bindi, bls. 27-28. 

8
 Gunnlaugur A. Jónsson, „Frá leiðsögn til lofgjörðar,“ bls. 69. 
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Lagt hefur verið til að sálmarnir væru lesnir í þeirri röð sem þeir koma fyrir og túlkaðir 

út frá því. Þessari aðferð hafa nokkrir fræðimenn haldið á lofti, þar á meðal eru 

James Mays, Erich Zenger (1939-2010) og J. Clinton McCann.9 Flokkun Gunkels er 

þó ekki talin úrelt, heldur finnst sumum hún vera rétt nálgun á Saltarann og því er 

notast áfram við hana til stuðnings.10 

Ýmislegt bendir til þess að Saltaranum hafi verið ritstýrt og hann sé samansafn 

smærri safna og stakra sálma. Talið er að lokið hafi verið við samsetningu hans seint 

á 3. öld f. Kr.11 Til dæmis gætu sálmar 1 og 2 hafa verið settir inn eftir á til að vera 

inngangur og sálmar 146-150 til að mynda niðurlag.12 Sálmur 72 hefur ef til vill verið 

endir á einu smærra safni, samanber Slm 72.19. Mays telur að myndun 

sálmasafnsins hafi mögulega hafist með því að sálmum Davíðs hafi verið safnað 

saman í bænabók. Þeim sálmum sem tileinkaðir eru Davíð konungi og koma fyrir eftir 

aðra bók, gæti hafa verið bætt við eftir á.13 Sálmur 73 markar upphaf þriðju bókar, er 

staðsettur nærri miðju sálmasafnsins og þykir það gefa til kynna mikilvægi hans. Í 

honum er sýnt fram á að lífið er ekki eins einfalt og sálmur 1 gefur til kynna, en það 

gæti byggst á þeim harmsálmum sem á milli þeirra eru.14 Auk þess eru sumir sálmar 

tvíteknir, til dæmis eru sálmar 14 og 53 nánast eins, en mismunandi orð eru notuð yfir 

Guð, í sálmi 14 er talað um Jahve og í sálmi 53 Elohim. En í guðfræði sálmasafnsins 

er mikil áhersla lögð á að Guð Ísraels sé Guð allrar jarðarinnar.15 Mikilvæg þáttaskil 

verða í lok þriðju bókar, þar sem sálmur 89 virðist lýsa falli Jerúsalemborgar (596 f. 

Kr), en þegar musterið var jafnað við jörðu leið konungdæmi Davíðsættar undir lok. Í 

fjórðu bókinni er lögð áhersla á konungdæmi Jahve í stað Davíðsættar, samanber 

Jahve-malak sálmana.16 Þar eru stef úr Mósebókunum áberandi og hefst bókin á 

sálmi 90 sem er sá eini sem hefur nafn Móse í yfirskrift.17 

Saltarinn skiptist í fimm bækur, 1-41, 42-72, 73-89, 90-106 og 107-150, og er 

talið líklegt að Mósebækurnar hafi verið fyrirmynd. Móses færði Ísraelsmönnum fimm 

                                            
9
 James Limburg, Psalms, bls. xvi-xvii.  

10
 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 31. 

11
 Sama heimild, bls. 28. 

12
 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 24-27 og 2. bindi, bls. 955.  

13
 James Luther Mays, Interpretation, A Bible Commentary for Teaching and Preaching, Psalms, Louisville, 

Kentucky: John Knox Press, 1994, bls. 15-17.  
14

 Gunnlaugur A. Jónsson, „Frá leiðsögn til lofgjörðar,“ bls. 76 og 78-79. 
15

 James Luther Mays, Interpretation, bls. 13-14. 
16

 „Jahve malak“ þýðir Drottinn er konungur, eða Drottinn er konungur orðinn, en þessi setning kemur fyrir í 
Slm 93, 96-99. 
17

 Gunnlaugur A. Jónsson, „Frá leiðsögn til lofgjörðar,“ bls. 74. 
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lögmálsbækur og á sama hátt færði Davíð þeim fimm sálmabækur.18 Áhersla 

ritstjóranna virðist hafa verið á lofsöng, en allar bækurnar enda í lofgjörð, eins og sjá 

má í sálmum 41, 72, 89, 106 og 150. Auk þess lýkur nánast öllum sálmunum á því að 

Guð er lofaður, einnig harmsálmunum.19 Sálmur 150 er oft talinn vera hápunktur 

lofgjörðarinnar í sálmasafninu öllu, ekki einungis í fimmtu bók. Sálmar 146-150 eru 

allir lofsöngvar og gæti ákallið í upphafi og lok hvers þeirra, halelúja, eða lofið Drottin, 

hafa bæst við þá í notkun þeirra við helgihald.20 Sálmasafninu lýkur þannig með 

eindreginni hvatningu til allra að lofa Drottin. Það er því frekar rökrétt að sálmasafnið 

skuli bera heitið tehillim, eða lofsöngvar.21 

  

                                            
18

 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 27 og James Luther Mays, Interpretation, bls. 15. 
19

 James Luther Mays, Interpretation, bls. 15 og 17. 
20

 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 2. bindi, bls. 955.  
21

 James Luther Mays, Interpretation, bls. 15 og 17.  
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2. Einkenni harmsálma 

Í þessum kafla verður reynt að svara þeirri spurningu hvað harmsálmar eru, hvernig 

þeir eru uppbyggðir, hver séu helstu einkenni þeirra og staða þeirra innan Saltarans. 

Sálmur 13 er oft talinn vera hinn dæmigerði harmsálmur einstaklings og verður hann 

því útskýrður stuttlega. 

2.1 Harmsálmar 

Í gegnum tíðina hefur fólk leitað í Biblíuna og segja margir að þar sé að finna svör við 

öllu sem varðar líf mannkynsins. Sálmarnir geta endurspeglað aðstæður fólks af 

öllum stigum þjóðfélagsins. Þeir geta verið mjög persónulegir og hjálpað fólki að 

takast á við hina ýmsu viðburði lífsins, jafnt sem lofsöngvar í gleði og harmsálmar í 

sorg eða til að fá leiðsögn Guðs.22 Í sálmunum er yfirleitt ekki hægt að vita 

nákvæmlega hver það er sem talar eða hvert tilefni harmsins er. Þetta getur verið 

ritskýrendum til ama, en hefur auðveldað fólki á öllum tímum að samsama sig 

textanum og lesa úr honum lausnir og leiðsögn um sitt eigið líf.23 Sá sem biður er 

oftast réttlátur, trúaður og úr lægri stéttum þjóðfélagsins. Þær erfiðu aðstæður, sem 

oftast er tekist á við í harmsálmum, eru andleg eða líkamleg veikindi, stríð eða 

ásakanir. Fleiri en eitt vandamál geta komið fyrir í einum sálmi, en almennt virðast 

þeir tjá þörf hins þjáða manns. Það fer eftir aðstæðum þess sem biður hverju sinni 

hver andstæðingurinn eða mótlætið er.24 

Harmsálmar og lofsöngvar eru algengustu sálmarnir, en þrátt fyrir að 

harmsálmar séu talsvert fleiri virðist lofgjörð til Guðs vera sem rauður þráður gegnum 

sálmasafnið. Þróunin virðist vera frá harmi til lofgjörðar. Flestir harmsálmanna eru í 

fyrri hluta sálmasafnsins, sérstaklega fyrstu tveimur bókunum, en lofsöngvarnir verða 

æ meira áberandi eftir því sem á líður og lýkur svo sálmasafninu með fimm 

lofsöngvum.25 Því mætti segja að sálmasafnið í heild endurspegli harmsálmana, en 

þeir enda yfirleitt í lofgjörð. 

                                            
22

 James Limburg, Psalms, bls. xi, xiii og xiv.  
23

 James Luther Mays, Interpretation, bls. 23. 
24

 Sama heimild, bls. 22-23. 
25

 Sama heimild, bls. 15 og 17. 
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2.2 Helstu einkenni harmsálma 

Harmsálmar samfélags (t.d. Slm 44 og 74) eru mun færri en harmsálmar einstaklings 

(t.d. Slm 3, 13, 22, 41, 55).26 Þeir eru nánast eins upp byggðir og eru skilin á milli 

þeirra því oft óljós. Helsta einkenni harmsálma er að einstaklingur eða hópur manna 

er í alvarlegum vanda og hrópar á hjálp Guðs. Heiti flokksins segir þó ekki allt um 

einkenni þessara sálma og hefur neikvæð áhrif á marga.27 Sumir kjósa því að kalla 

þá frekar angurljóð, bænir eða bænasálma. Hans-Joachim Kraus (1918-2000) vill 

eingöngu nota heiti sem koma fyrir í Gamla testamentinu yfir flokka sálmanna og telur 

því réttara að tala um bænasálm en harmsálm. Hann bendir á að form ákallsins komi 

vel fram í sálmi 42, þar sem skáldið „syngur“ Drottni ljóð: 28 

Um daga býður Drottinn út náð sinni  

og um nætur syng ég honum ljóð,  

bæn til Guðs lífs míns. (Slm 42.9) 

Hægt er að skipta harmsálmum einstaklinga í tvo undirflokka. Annar þeirra einkennist 

af bænum þeirra sem eru ásakaðir um eitthvað sem þeir eru saklausir af og í hinum, 

svokölluðum iðrunarsálmum, má sjá játningu sektar og einlæga iðrun. Uppbyggingin 

er sú sama en innihaldið öðruvísi. Samkvæmt rannsóknum H. Schmith gæti fyrri 

hópurinn tengst réttarfarslegri rannsókn og þeir verið fluttir af eða fyrir hinn ásakaða 

aðila innan helgidómsins í því skyni að ná fram hagstæðum guðlegum dómi. Sálmur 

51 er talinn vera hinn dæmigerði iðrunarsálmur en í honum er sérstök áhersla á 

játningu syndar. Ekki innihalda allir iðrunarsálmar játningu sektar, en þar sem sönn 

iðrun kemur ekki fram getur lýsingin á erfiðleikum og kvöl einstaklingsins verið óbeint 

merki um sekt. Ef Guð er réttlátur og ábyrgur fyrir ógæfunni, þá jafngildir lýsing á 

ógæfunni iðrun.29 

Harmsálmar samfélags eru hinsvegar samdir fyrir munn margra (þ.e. í 1. pers. 

fleirt.). Aðstæðurnar, sem þeir verða til í, eru einhverjar hörmungar sem hafa áhrif á 

alla þjóðina. Kannski hefur samfélagið, eða hluti þess, komið reglulega saman til að 

minnast þeirra hörmunga sem þjóðin hefur gengið í gegnum.30 Í harmsálmum geta 

                                            
26

 Bernhard W. Anderson, Out of the Depth: The Psalms Speak for Us Today, Louisville: Westminster John Knox 
Press, 2000, bls. 219-224. 
27

 James Luther Mays, Interpretation, bls. 21. 
28

 Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, bls. 438. 
29

 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 38-39. 
30

 Sama heimild, bls. 37 og 39. 
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einnig komið fram minningar um það sem Guð hefur gert fyrir mannkynið í 

fortíðinni.31 

2.3 Uppbygging harmsálma einstaklings 

Hægt er að skipta uppbyggingu harmsálma einstaklings á nokkra vegu, en í 

meginatriðum er skiptingin þannig: 

1) Kynning: 

a) Höfundur talar frá eigin brjósti (þ.e. í 1. pers. eintölu) og Guð er ávarpaður 

beint. 

b) Meginumfjöllunarefni þeirra er bæn, ósk um áheyrn Guðs og hjálp. 

2) Meginmál: 

a) Vanda þess sem biður er lýst og oft vísað í tengsl við Guð. Stundum er 

talað um lýsingarnar sem kvartanir, angist eða bænaákall til Guðs. 

b) Tilgreindar eru ástæður þess að sá sem biður eigi að hljóta áheyrn Guðs. 

Þær lúta oft að eðli Guðs, sambandi viðkomandi einstaklings við hann og 

umfangi vandræðanna. Oft koma óvinir, fjandmenn og dauðinn við sögu og 

stundum kemur fram játning syndar eða yfirlýsing um sakleysi. 

3) Niðurlag: 

a) Lýst er yfir fullu trausti á Guði. 

b) Heitið er að færa Guði fórn og syngja honum lof. 

Öll þessi atriði koma ekki endilega fram í hverjum harmsálmi, sumstaðar er einhverju 

sleppt og annað kemur í staðinn.32 

2.4 Sálmur 13, hinn dæmigerði harmsálmur einstaklings 

Hermann Gunkel, sem áður er nefndur, upphafsmaður að formsögulegri greiningu 

sálmanna, taldi sálm 13 vera hinn dæmigerða harmsálm einstaklings og notaði hann 

til að skýra aðra slíka sálma. Sálmur 13 er byggður upp af fjórum grundvallaratriðum 

harmsálms, en þeir eru lýsing á angist (v. 2-3), kall á hjálp (v. 3-4), traustsyfirlýsing 

og fyrirheit um lofsöng til Guðs (v. 6). Skáldið lýsir örvæntingu, en við slíkar aðstæður 

verða harmsálmar til. Í lýsingunum á angist skáldsins er varpað fram fjórum erfiðum 

                                            
31

 James Luther Mays, Interpretation, bls. 25. 
32

James Luther Mays, Interpretation, bls. 21 og Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, bls 37. 
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spurningum sem lýsa aðstæðunum. Allar hefjast þær á „hve lengi?“ en sú spurning 

gefur í skyn að höfundinum finnist Guð hafa gleymt sér með öllu eða sé að fela sig 

fyrir honum. Honum finnst Guð hafa brugðist sér, auk þess sem fjandmaður hans 

gerir honum lífið leitt. Hann finnur því fyrir miklum sársauka og sorg.33 Claus 

Westermann (1909-2000) hefur bent á að spurninguna „hve lengi?“ sé ekki einungis 

að finna í Biblíunni, eða innan Ísraels, heldur er hún einnig borin fram í babýlónskum 

og egypskum sálmum og því álítur hann þetta sammannlega vangaveltu.34 Þess má 

geta að blökkumannaleiðtoginn Martin Luther King (1929-1968), notaði sálm 13 mikið 

og vitnaði gjarnan í þessa sömu spurningu þegar honum þótti hægt ganga í 

baráttunni fyrir réttindum blökkumanna.35 

Ekki kemur fram hver óvinurinn er, en vers 4 er hægt að skilja þannig að 

höfundurinn sé dauðvona: „Tendra ljós augna minna svo ég sofni ekki svefni 

dauðans“ (13.4). Þá gæti dauðinn verið óvinurinn, en í Gamla testamentinu er 

algengt að líkja andláti við svefn. Sálmaskáldið gæti litið svo á að það hefði í för með 

sér endanlegan aðskilnað frá Guði og sá ótti aukið enn á þjáningar hans. Augun geta 

gefið til kynna lífsorku manna og með því að biðja Guð að tendra ljós augna sinna 

gæti sálmaskáldið verið að biðja Guð um að bæta heilsu sína og aðstæður. Í enskri 

útgáfu sálmsins er „skrikaði fótur“ (13.5) þýtt sem „I am shaken“ (13.4), en slíkt 

orðalag er oft notað yfir dauðann eða aðra ógæfu.36 

Limburg flokkar angist sálmaskáldsins í þrennt, í fyrsta lagi beinist angistin að 

„þér“ þegar Guð er ávarpaður beint: „Hve lengi, Drottinn, ætlar þú að gleyma mér 

með öllu?“ (13.2). Í öðru lagi að „mér“ þegar sálmaskáldið talar um sjálfan sig: „Hve 

lengi á ég að hafa beyg í brjósti?“ (13.3a). Loks þegar angistin beinist að umhverfinu, 

til dæmis þegar fjandmenn gera skáldinu lífið óbærilegt: „Hve lengi á fjandmaður 

minn að hrósa sigri yfir mér.“ (13.3b).37 

Hjálparkallið er í samræmi við angistina. Höfundinum finnst Guð hafa gleymt 

sér og grátbiður um svar. Hann biður þess að Guð komi í veg fyrir að fjandmaðurinn 

nái yfirhöndinni og bjargi þannig lífi sínu. Þrátt fyrir alla erfiðleikana lýsir sálmaskáldið 

yfir fullu trausti til Guðs og trúir því að Drottinn muni hjálpa honum út úr þessum 

                                            
33

 James Limburg, Psalms, bls. 38. 
34

 Sama heimild, bls. 38. 
35

 J. Clinton McCann, Jr. og James C. Howell, Preaching the Psalms, Nashville: Abingdon Press, 2001, bls. 23. 
36

 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 129. 
37

 James Limburg, Psalms, bls. 38. 
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erfiðu aðstæðum svo hann geti lofsungið Guð á ný og þakkað honum fyrir.38 

Sálmaskáldið notar ávarpið „Guð minn“ (13.4) í þeirri fullvissu að hann sé Guðs barn 

og Guð beri umhyggju fyrir sér eins og öllum öðrum sem honum tilheyra, en það 

hjálpar skáldinu að halda í vonina.39 

  

                                            
38

 Sama heimild, bls. 39. 
39

 James Luther Mays, Interpretation, bls. 79. 
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3. Ritskýring á sálmum 42-43 

Fræðimenn eru sammála um að sálmar 42-43 myndi eina heild og því er oft talað um 

þá sem einn sálm, sem skipt hefur verið í tvennt.40 Sálmar 42-43 eru flokkaðir sem 

harmsálmar einstaklings. Sem ein heild þeir skiptast í þrjá meginhluta og verður hver 

þeirra skýrður sérstaklega. 

3.1 Sálmar 42-43 

Sálmar 42-43 marka upphaf annarrar bókar Saltarans, auk þess að vera fyrstu 

sálmarnir sem kenndir eru við Kóraíta og fyrstir elóhísku sálmanna, þar sem ríkjandi 

er að tala um Elohim í stað Jahve, en þessi atriði benda til mikilvægis viðkomandi 

sálma.41 Til merkis um einingu sálmanna má nefna að vers 42.6, 42.12 og 43.5 eru 

eins, auk þess sem sálmur 43 hefur ekki yfirskrift.42 Innihald, uppbygging og stíll 

benda einnig til þess að um einn sálm sé að ræða, en augljós tengsl eru milli margra 

versa, til dæmis 42.10 og 43.2.43 Þegar litið er til dæmigerðrar byggingar harmsálma 

einstaklinga, má sjá að ákveðnir hlutar byggingarinnar eru í sálmi 42 og aðrir í sálmi 

43, svo að saman mynda þeir dæmigerðan harmsálm einstaklings.44 

Uppbygging sálma 42-43 er í þremur hlutum, 1) 42.2-6, 2) 42.7-12, 3) 43.1-5, 

sem enda allir á sama stefinu.45 Þeir þykja einstaklega persónulegir, enda er ýmislegt 

gefið til kynna um höfundinn.46 Lýst er miklum þrengingum manns, en ekki er fyllilega 

ljóst hvað orsakar þær. Ástæðan gæti þó verið sú að höfundurinn er langt að heiman, 

finnst Guð vera fjarlægur og þráir nærveru hans í musterinu. Auk þess er hæðst að 

skáldinu og eykur það enn á þjáninguna. Hann notar minningar um góðar stundir í 

musterinu til að halda í vonina og hughreysta sig. Önnur orsök gæti þó verið 

undirliggjandi, til dæmis að hann sé alvarlega veikur eða að vanlíðan hans sé svo 

mikil að hann upplifi sig í útlegð í eigin heimalandi. Í fyrsta hlutanum, 42.2-6, er 

aðstæðum höfundarins lýst og í öðrum hluta, 42.7-12, er lögð áhersla á alvarleika 

                                            
40

 Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, þýðandi: Hilton C. Oswald, Minneapolis: Agsburg Pub. House 1988 / 
Fortess Press, 1993, bls. 437. 
41

 James Limburg, Psalms, bls. 142. 
42

 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 328. 
43

 Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, bls. 437. 
44

 James Limburg, Psalms, bls. 142. 
45

 James Limburg, Psalms, bls. 142, Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, bls. 437 og Arnold Albert Anderson, The 
Book of Psalms, 1. bindi bls. 329. 
46

 Gunnlaugur A. Jónsson, „Í hörðu og köldu landi, Samanburður á 30 sálmum Saltarans og sálmum sr. 

Valdimars Briem“ Háskóli Íslands: Guðfræðistofnun, 2. útgáfa 1996, bls. 82-87, hér bls. 83. 



13 
 

ástandsins. Sálmur 43 í heild sinni er svo þriðji hlutinn, en í honum leitar 

sálmaskáldið eftir hjálp Guðs og í lokin hefur hann öðlast fullvissu um að Guð muni 

leiða hann til helga staðarins, þar sem hann getur stundað lofsöng sinn á ný. Hann er 

þess fullviss að Guð muni bjarga honum.47 Í stefinu, sem kemur fyrir í lok hvers hluta, 

42.6, 42.12 og 43.5, er sálmaskáldið að furða sig á því hvers vegna honum líði svona 

illa, telur í sig kjark og hughreystir sig. Hann hlakkar til þess að komast úr 

þrengingunum og ná því takmarki að lofa Guð á ný. Vers 42.6, 42.12 og 43.5 eru á 

þessa leið:48 

Hví ertu buguð, sál mín, og ólgar í mér? 

Vona á Guð 

því enn mun ég fá að lofa hann, 

hjálpræði auglitis míns og Guð minn. 

Sálmaskáldið lýsir örvæntingu sinni í þeim spurningum sem hann varpar fram, en 

engin svör fást við.49 Ekki er nánar vitað um ástæðu þjáningarinnar, en Gunkel er 

meðal þeirra sem telja hann þjást af alvarlegum veikindum og sé jafnvel dauðvona.50 

Þegar talað er um sálina er væntanlega átt við manninn sem heild og gæti því 42.7a 

verið ein af vísbendingum þess að höfundurinn sé alvarlega veikur:51 

Sál mín er beygð í mér (Slm 42.7a) 

Í 42.7b eru lýsingar á staðsetningu skáldsins þegar hann yrkir. Þetta eru nákvæmustu 

staðarlýsingar sálmasafnsins og hebresks skáldskapar yfir höfuð. Tilgreindur er 

ákveðinn staður, við upptök Jórdanár, sem er utan Ísraels og langt frá musterinu.52 

Sú kenning hefur þó komið fram að um myndlíkingu sé að ræða. Hæð fjallanna eigi 

að tákna andstæðu við þann sorgardal, sem skáldið er statt í (42.7 og 42.8).53 Einnig 

gæti þetta verið líking sem á að tákna að höfundurinn sé meðal útlaganna í Babýlon. 

Kraus telur hinsvegar ekki vera hægt að vita hvers vegna höfundurinn sé staddur þar. 

                                            
47

 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 329. 
48

 Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, bls. 437-438. 
49

 James Limburg, Psalms, bls. 144. 
50

 Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, bls. 439.  
51

 Gunnlaugur A. Jónsson, „Í hörðu og köldu landi,“ bls. 83. 
52

 Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, bls. 438. 
53

 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 328-329.  
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Ekkert gefi til kynna að viðkomandi sé í útlegð eða hafi flúið land, en ef sálmurinn er 

ekki saminn í útlegðinni er verulega erfitt að segja til um aldur hans.54 

Fyrsta versið, 42.1, er yfirskrift sálms 42: „Til söngstjórans. Kóraítamaskíl.“ 

Sálmar 42-49, 84-85 og 87-88 eru tengdir Kóraítum.55 Með því að ávarpa 

söngstjórann og Kóraíta er væntanlega verið að vísa til tónlistarflutnings við lofgjörð 

eða aðrar helgiathafnir Guði til vegsemdar.56 Kóraítar voru hópur tónlistarmanna í 

musterinu og maskíl er ávarpstitill margra sálma sem menn hafa ekki komið sér 

saman um þýðingu á, en sumir tala um þau sem spekiljóð.57 

3.2 Fyrsti hluti, vers 42.2-6 

Í hebresku stjórna nafnorð kyni sagnorða, en villa er í hebreska textanum í sálmi 

42.2, þar sem nafnorðið hjörtur (ajjal) er í karlkyni, en sögnin þrá (arag) í kvenkyni. 

Þýðendur hafa glímt við þetta gegnum tíðina og var nafnorðinu haldið í karlkyni 

framan af í íslenskum útgáfum. Það má til dæmis sjá í Guðbrandsbiblíu frá 1584: 

„Líka sem það hjörturinn kallar eptir fersku vatni“58 og í Biblíunni frá 1866: „Eins og 

hjörturinn kallar eptir rennandi vatni.“59 Í útgáfu Biblíunnar frá 1908 er hinsvegar búið 

að breyta orðinu í kvenkyn: „Eins og hindin, sem þráir vatnslindir“ og hefur það haldist 

síðan.60 

Í 42.2 er notað sterkt myndmál, þar sem þorsta hindarinnar er líkt við þrá 

sálmaskáldsins eftir Guði. Verið er að leggja áherslu á að ekkert getur lifað án vatns 

og enginn maður getur lifað án Guðs.61 Hindin gæti verið stödd við uppþornaðan 

lækjarfarveg, hún leitar örvæntingarfull að vatni en finnur það ekki. Eins þráir 

sálmaskáldið nærveru Guðs, en finnur hana ekki.62 Ógæfa sálmaskáldsins ýtir undir 

þörf hans fyrir Guð, líkt og hinn mikli þurrkur ýtir undir þorsta hindarinnar.63 Með 

                                            
54

 Gunnlaugur A. Jónsson, „Í hörðu og köldu landi,“ bls. 83 og Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, bls. 438.  
55

 James Limburg, Psalms, bls. 142. 
56

 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 48. 
57

 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 47 og Biblían, Reykjavík: Hið íslenska biblíufélag, 
2007, orðskýring við sálm 42.1. 
58

 Biblían, Hólum: Guðbrandur Þorláksson, 1584, bls. 508. 
59

 Biblían, London: Hið brezka og erlenda Biblíufélag, 1866, bls. 548. 
60

 Biblían, Reykjavík: Hið brezka og erlenda Biblíufélag, 1908, bls. 619. 
61

 James Luther Mays, Interpretation, bls. 173. 
62

 Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, bls. 439. 
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 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 329. 
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orðinu „vatnslindir“ í 42.2 er átt við uppsprettu, lifandi vatn, og telur A. Anderson það 

tengjast hugmyndinni um að Guð geti verið manninum slík uppspretta lífs.64 

Sálmaskáldið leitar að „hinum lifanda Guði“ í 42.3, en allt líf er ákvarðað af 

honum og undir honum komið. Skáldið spyr hvenær hann fái að sjá auglit Guðs og 

sýnir það þrá hans eftir eins nánu sambandi við Guð og hægt er að ná. Það telur 

hann einungis vera að finna í helgidóminum og er þar líklega átt við musterið í 

Jerúsalem.65 Þráin eftir svo nánu sambandi getur verið enn sterkari ef sálmaskáldið 

er statt í heiðnu landi.66 Orðalagið „hinum lifanda Guði“ (42.3) minnir á hið lifandi vatn 

vatnslindanna sem talað er um í 42.2. Einnig getur þetta átt að undirstrika mótsögn 

við dýrkun andstæðinganna á skurðgoðum.67 

Í 42.4 er skáldið að lýsa þjáningu sinni, sem er enn verri þegar fólkið umhverfis  

hann gerir lítið úr trú hans og gefur í skyn að Guð hafi yfirgefið hann. Spurningin 

„Hvar er Guð þinn?“ (42.4 og 42.11) gefur til kynna ákveðna félagslega og trúarlega 

stöðu sálmaskáldsins. Í Gamla testamentinu er spurningin gjarnan borin fram þegar 

verið er að lýsa erfiðleikum, þegar trú einstaklinga er véfengd af heiðnum mönnum 

eða Gyðingum.68 Þegar höfundurinn segir tárin vera einu fæðu sína er líklega verið 

að leggja áherslu á það hversu mikil þjáning hans er. 

Af minningunum, sem fram koma í 42.5, má sjá að sálmaskáldið veit hvers 

hann saknar og langar að endurheimta.69 Minningarnar ylja honum, þótt hann sé fjarri 

musterinu og helgisiðunum.70 Þær hjálpa honum að umbera nútíðina og horfa fram á 

við.71 Setningin „þegar ég fór fyrir fylkingunni“ (42.5) hefur þvælst fyrir mörgum. Hún 

getur bent til þess að höfundurinn hafi gegnt mikilvægri stöðu við musterið, en í 43.4 

er gefið í skyn að hann hafi verið hljóðfæraleikari og gæti hann hafa verið í broddi 

fylkingar af þeim sökum.72 

Eins og áður kom fram eru vers 42.6, 42.12 og 43.5 öll eins, sem stef í lok 

hvers hluta. Sálmaskáldið er bugað eins og syrgjandi. Innra með honum er einhver 

óróleiki sem hann vill sefa.73 Ákveðnar andstæður eru í kvörtuninni yfir núverandi 
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 Sama heimild, bls. 329. 
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 Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, bls. 439. 
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 Gunnlaugur A. Jónsson, „Í hörðu og köldu landi,“ bls. 85. 
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 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 329. 
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 James Luther Mays, Interpretation, bls. 174 og Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, bls. 439. 
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 James Luther Mays, Interpretation, bls. 173. 
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 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 330. 
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 James Limburg, Psalms, bls. 143. 
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 Gunnlaugur A. Jónsson, „Í hörðu og köldu landi,“ bls. 83 og 85. 
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ástandi og gleðinni í lýsingum á trúarhátíðunum.74 Höfundurinn spyr sjálfan sig af 

hverju honum líði svona. Minningarnar um gleðistundir í lofsöng til Guðs veita honum 

vellíðan og von. Hann fullvissar sig um að hann fái að þakka og lofsyngja Guð aftur. 

Því einsetur hann sér að bíða þess þolinmóður.75 

3.2 Annar hluti, vers 42.7-12 

Í versi 7 ávarpar höfundur sjálfan sig aftur, hann er bugaður af sorg, hann gæti verið 

að lýsa því að lífsorka hans sé að fjara út, en sá sem er dauðvona leitar oft til Guðs í 

bæn.76 Hér minnist hann ekki einungis samfélagsins á helgistaðnum, heldur ávarpar 

hann Guð beint: „því vil ég minnast þín“ (42.7).77 Í versi 7 er því nákvæmlega lýst 

hvar höfundurinn er staddur, sem er langt frá musterinu, en eins og áður kom fram 

getur verið um myndlíkingu að ræða eins og í versi 8. Ef versið er túlkað bókstaflega 

er skáldið statt við upptök Jórdanár, við litla fjallið, sennilega Mizar-fjall sem einnig er 

kallað Zion-fjall. M. J. Dahood (1922-1982) stingur upp á því að land Jórdánar eigi að 

tákna undirheimana og Mizar-fjall svæði fjallsbrúnanna. Skáldið gæti verið dauðvona, 

hvort sem versið er tekið bókstaflega eða ekki.78 

Í 42.8 virðist sálmaskáldið heyra hljóð frá vatnselg, finnst öldur ganga yfir sig. 

Þær lýsingar geta vel átt við staðhætti við upptök Jórdanár. Líkja mætti ólgu vatnsins 

við ólguna í sálarlífi skáldsins.79 Áfram ávarpar hann Guð beint, finnst hann nánast 

hafa drekkt sér „allir boðar þínir og bylgjur ganga yfir mig.“ (42.8) Hann virðist viss um 

að öldurnar séu frá Guði komnar og þær ganga yfir hann hver á fætur annarri, eins 

og mótlætið í lífi hans.80 Í gegnum tíðina hefur gjarnan verið litið á djúp og vatn sem 

skaðleg öfl og gæti þessi myndlíking því vel verið lýsing á vandræðum og ógæfu 

skáldsins. Versið gefur því til kynna að öll ógæfa sálmaskáldsins sé frá Guði komin.81 

42.9 gæti verið lýsing á innihaldi sálmsins, „bæn til Guðs lífs míns“ (42.9).82 

Sálmaskáldið veit að náðin er hjá Guði og leitar því til hans í bæn og lofsöng. Hann 
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81

 Arnold Albert Anderson, The Book of Psalms, 1. bindi, bls. 333 og James Luther Mays, Interpretation, bls. 174. 
82

 James Limburg, Psalms, bls. 143. 



17 
 

þráir hjálp og inngrip Guðs.83 A. Anderson telur erfitt að ritskýra þetta vers og segir 

það mögulega ekki vera í sínu upprunalegu horfi. Sálmaskáldið geti verið að rifja upp 

minningar liðinna tíma, eins og í 5. versi.84 

Í 42.10 kemur mikil örvænting fram og áleitnum spurningum beint til Guðs. 

Sálmaskáldið hefur trúað því hingað til að Guð væri bjargið sem alltaf væri hægt að 

treysta á og spyr því í mikilli undrun: „Hví hefur þú gleymt mér?“ (42.10). Hann skilur 

ekki hvers vegna Guð er svo fjarlægur þegar hann þarf virkilega á honum að halda. 

Hann spyr einnig: „Hví verð ég að ganga um harmandi?“ (42.10). Sú spurning vísar 

ekki endilega til andlegs ástands, heldur gæti gefið til kynna hrörlegt útlit og óhreinan 

fatnað. Þegar hann segist vera „kúgaður af óvininum“ (42.10 og 43.2) er væntanlega 

átt við það þegar fólkið umhverfis hann hæðist að honum og spyr hvar Guð hans sé 

(42.4 og 42.11).85 Óvinurinn getur einnig verið tákn fyrir allt mótlæti og jafnvel fyrir 

dauðann.86 Í versi 11 heldur hann áfram að lýsa þeirri kvöl sem háð fjandmanna hans 

veldur honum. Það „nístir mig í merg og bein“ (42.11). Kraus telur þetta geta verið 

merki um að höfundurinn finni fyrir dauðanum í beinum sínum, sé haldinn banvænum 

sjúkdómi og verða kvalir hans enn meiri við háðsglósur óvinanna.87 

3.4 Þriðji hluti, vers 43.1-5  

Í sálmi 43 biður skáldið Guð um hjálp, óskar eftir því að hann bjargi sér úr þeim 

þrengingum sem hann er í. Sama hver ástæða þjáningarinnar er, þá má sjá af 43.1 

að hann verður fyrir ásökunum og ofsóknum annarra. Málfarið er réttarfarslegt: 

Lát mig ná rétti mínum, Guð, 

sæktu mál mitt gegn miskunnarlausri þjóð, 

bjarga mér frá svikulum og ranglátum mönnum. (Slm 43.1) 

Í 43.2, eins og í 42.10, er spurningum beint til Guðs, auk þess sem skáldið lýsir aftur 

yfir trausti sínu á honum: „Því að þú ert sá Guð sem er mér vígi“ (43.2).88 

Sálmaskáldið túlkar ofsóknir hinna óguðlegu þannig að Guð hafi kastað sér burtu 

(42.10 og 43.2) og er það væntanlega ein af ástæðum harmsins. Hann kvelst undan 
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kúgun þeirra sem í kringum hann eru og þráir nærveru Guðs.89 Í 42.5 er vitnað til 

helga staðarins sem húss Guðs og í 43.3 sem fjallsins helga og telur Kraus engan 

vafa leika á að átt sé við musterið í Jerúsalem. Skáldið virðist hafa skýra mynd af 

þeim stað sem hann langar að komast á, en samkvæmt 42.5 virðist hann hafa verið 

þar áður. Í 43.3 er Guð beðinn um að leiða skáldið aftur til musterisins með ljósi sínu 

og trúfesti, en litið hefur verið á þau öfl sem verndandi og leiðbeinandi.90 

Í sálminum fást ekki svör við þeim örvæntingarfullu spurningum sem bornar 

eru fram, en eftir ítarlega greiningu á ástandinu og upprifjun góðra tíma með Guði 

getur skáldið tekist á við veruleikann og horft til framtíðar. Í raun má segja að í lokin 

(43.4) sé hann vongóður um að verða bænheyrður, hann muni endurheimta stöðu 

sína í söfnuðinum og fá að lofsyngja Guð á ný. 

Svo að ég megi inn ganga að altari Guðs, 

til Guðs, minnar fagnandi gleði, 

og lofa þig undir hörpuslætti, 

Guð, þú ert Guð minn. (Slm 43.4) 
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4. Mikilvægi harmsálma 

Walter Bruggemann er meðal þeirra sem bent hafa á mikilvægi harmsálmanna, en í 

grein sinni The Costly Loss of Lament (1995) fjallar hann um það hvernig þeir hafa 

verið vanræktir í trúarlífi og menningu okkar tíma. Auk þess hefur hann rannsakað 

hvaða áhrif það hefur þegar harmsálmarnir gegna ekki lengur sínu hlutverki.91 Hér 

verða niðurstöður hans dregnar saman til að vekja athygli á mikilvægi þeirra. 

Bruggemann vitnar í framlag Claus Westermanns (1909-2000) til sálma-

rannsókna og flokkar hann með fræðimönnunum Hermann Gunkel og Sigmund 

Mowinckel (1884-1965).92 Westermann hefur sýnt fram á að harmsálmar þróast frá 

bæn til lofgjörðar, þar sem inngrip Guðs gerbreytir aðstæðum og gerir þannig þessa 

þróun mögulega. Eitt af einkennum harmsálmanna er að þeir enda í lofsöng þegar 

hinn trúaði hefur verið bænheyrður. Þakkarljóðin segir Westermann í raun vera 

harmsálma þar sem vandamálin hafa verið leyst og að lofgjörðina megi á vissan hátt 

best skilja sem viðbrögð manna við inngripi Guðs, sem kallað var eftir í 

harmsálminum.93 

Menn hafa velt fyrir sér hvert upphaflegt hlutverk sálmanna hafi verið, þeirra 

Sitz im Leben og hafa komið fram nokkrar kenningar um það. Mowinckel hefur til 

dæmis tengt sálmana við musterið, en Bruggemann telur þá túlkun hans á 

harmsálmunum ekki gefa rétta mynd af reynslu fólksins í samfélaginu. Kenningin sem 

Hans Schmidt, Walter Beyerlin og Lienhard Delekat (1928-2004), eru skrifaðir fyrir, 

vekur athygli á því að tungutak harmsálmanna endurspegli oft réttarfarsleg efni, en 

henni hefur verið andmælt með því að um myndmál geti verið að ræða. Bruggemann 

telur hinsvegar framlag Reiners Albertz (f. 1943) og Erhards Gerstenberger (f. 1932) 

vera hjálplegast við að sýna fram á að harmsálmar endurspegli lífið eins og það er í 

raun og veru. Þeir hafa bent á að rekja megi uppruna persónulegra harmsálma til 

samfélagsins utan musterisins, jafnvel til nokkurskonar heimilis-bænahúss (Kleinkult), 

þar sem fólk tekst á við lífið og þá erfiðleika sem því fylgir.94 

Bruggemann leggur áherslu á að þrátt fyrir hið mikla framlag Westermanns sé 

því enn ósvarað hvaða þýðingu harmsálmarnir hafi fyrir hinn þjóðfélagslega vettvang 
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eins og hann raunverulega er. Auk þess veltir hann fyrir sér hvaða þýðingu það hefur 

að trúarbrögð þarfnist og leyfi þetta form bæna og sálma. Hann telur mikilvægt að 

Guð hlusti á þann sem biður og sé til staðar, en samkvæmt trúnni getum við gert ráð 

fyrir að Guð taki okkur, börnin sín, alvarlega.95 Bruggemann telur harmsálmana 

vanrækta í trúarlífi nútímans, þeir sniðgengnir, og veltir fyrir sér hvaða afleiðingar það 

hafi. Eitt af því sem tapast er gagnkvæmni, þar sem ekki er hlustað á annan aðilann 

eða honum einungis leyft að syngja Guði lof. Þá einskorðast sáttmálinn við fögnuð 

yfir gleði og velgengni þar sem aldrei má segja styggðaryrði. Slík þöggun er að hans 

mati ekki í samræmi við raunveruleikann, heldur iðkun afneitunar, yfirhylmingar og 

uppgerðar.96 Bruggemann líkir sambandi hins trúaða og Guðs við samband 

ungabarns og móður. Samskiptin þurfa að vera gagnkvæm, hinn trúaði þarf að geta 

ávarpað Guð, lagt örvæntingu sína, sársauka og reiði fram í bæn. Guð verður að 

hlusta og bregðast við, en harmsálmarnir eru mikilvægur leiðarvísir í slíkum 

aðstæðum. Þegar samskipti Guðs og manna eru gagnkvæm, er fólk ekki þvingað til 

hlýðni.97 

Upp vakna spurningar um réttlæti Guðs, en harmsálmarnir, líkt og Jobsbók, 

einkennast að vissu leyti af kröfum til að ná fram réttlæti. Harmsálmarnir fela í sér 

kvartanir yfir því að aðstæður séu ekki eins og þær eigi að vera, þær þurfi ekki að 

vera svona og þeim sé hægt að breyta. Sálmaskáldið vill ekki samþykkja svo 

óþolandi ástand og telur það skyldu Guðs að breyta því til batnaðar. Aðalatriðið er 

það að þegar lífið er ekki í samræmi við fyrirheitin þá verða harmsálmar til og 

breytinga er krafist. Þegar réttlæti manna hefur brugðist þurfa þeir að geta snúið sér 

til Guðs í bæn og treyst á réttlæti hans.98 

Þegar Guð er ákallaður getur harmurinn beinst í tvær áttir þar sem ýmist er 

kvartað undan náunganum (t.d. Slm 109) eða Guði sjálfum (t.d. Slm 88). Þegar 

réttlæti manna hefur brugðist er áfrýjað til Guðs, en þegar réttlæti Guðs bregst er ekki 

hægt að áfrýja annað. Í báðum tilfellum er því kallað eftir réttlæti og hinn trúaði telur 

sig ekki bera neina ábyrgð eða sekt, heldur sé hún öll hjá hinum aðilanum. Angistin 

eða harmurinn eru ekki einungis trúarlegs eðlis, heldur felst einnig í þeim sáluhjálp, 
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þar sem Guð er ávarpaður í þeirri sannfæringu að hann geti og verði að lagfæra það 

sem aflaga hefur farið.99 

Ísraelsmenn notuðu form harmsins reglulega og höfðu þannig spurninguna um 

réttlæti í hávegum. Til dæmis kemur hún fyrir í 2Mós 2.23-25 og 2Mós 22.22-24, en 

af þeim frásögnum og í Slm 107.4-32 má sjá að Jahve heyrir og lætur til sín taka. 

Segja má að sagan hefjist á neyðarópi Ísraelsmanna til Guðs (2Mós 2.23) sem varð 

til þess að hann birtist þeim. Í textanum má bæði sjá Guð drepa með sverði (2Mós 

22.23) og vera samúðarfullan (2.Mós 22.26), en í báðum þessum tilfellum er hjálpin 

ekki einungis trúarleg heldur lagaleg þar sem Guð dæmir hina trúlausu og bjargar 

þeim sem á hann trúa úr ógöngum sínum.100 

Í samfélögum þar sem harmurinn er útilokaður teljast hinar erfiðu réttlætis-

spurningar óviðeigandi frammi fyrir hásætinu, þar sem einungis má flytja lofgjörð. 

Þegar svo er komið verða þær fljótt óviðeigandi á öðrum stöðum og þegnarnir 

neyðast til að sýna algjöra hlýðni sem getur leitt til örvæntingar. Með þessari útilokun 

á tjáningu harmsins hefur verið komið í veg fyrir möguleikann á breytingum.101 

Bruggemann ræðir missi harmsins út frá tveimur sjónarhornum, sálfræðilegum 

og þjóðfélagslegum, og leggur áherslu á að það skipti máli á öllum sviðum tilverunnar 

að Guð sé tiltækur. Hann er andvígur þeirri trú sem leyfir ekki að Guð sé ávarpaður 

og vanlíðan lögð í hans hendur, segir að Guð megi ekki einungis vera þögull máttur 

sem ætlað sé að tryggja óbreytt ástand, heldur eigi hann að gefa von um að hlutirnir 

geti breyst. Ef aldrei má mótmæla Guði kemur það í veg fyrir möguleikann á 

breytingum til batnaðar. Guð sem er til taks og hlustar á harm hinna trúuðu stuðlar 

hinsvegar að „réttu sjálfi“ og því að réttlæti sé framfylgt.102 

Bruggemann nefnir sálm 39 sem dæmi um það hvernig þögn mannsins hefur 

aukið á vandann, en í þeim sálmi rýfur skáldið þögn sína og biður Guð um að gera 

hið sama. Um leið og nafn Drottins er nefnt breytist eitthvað, skáldið tjáir harm sinn 

og opnar þannig fyrir möguleika á breytingum. Sálmurinn þróast frá þögn til tjáningar, 

Guð er ásakaður um að vera valdur að vandræðunum, spurður um réttlæti og beðinn 

um hjálp, en það gefur von. Í neyð sinni og hvatningu til Guðs um bænasvar, biður 

skáldið Guð að lokum um að grípa inn í áður en það verður of seint, því það er undir 

Guði komið. 
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Þegar ekki er hrópað á hjálp Guðs vegna vandræða á jörðinni mætti segja að 

sagan hefjist ekki, samanber frásögnina í 2Mós 2.23-25, og vonleysi verði ríkjandi. 

Með hjálparópi og andmælum opnum við fyrir möguleika á svari og nýju upphafi, því 

er mjög mikilvægt að þekkja þá leið sem harmsálmarnir vísa á.103 Ef harmsálmarnir 

eru útilokaðir úr trúarlífi nútímans getur það leitt til þess að við þróum með okkur 

„falskt sjálf“ og jafnvel stuðlað að félagslegu óréttlæti þar sem enginn andmælir og 

allir eru þvingaðir til hlýðni og lofgjörðar. Ef við látum okkur áreiðanleika og réttlæti 

varða er því mjög mikilvægt að halda gildi harmsálmanna á lofti.104 
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5. Notkun harmsálmanna 

Harmsálmarnir gegna mikilvægu hlutverki í sálgæslu og má sjá skýr merki um áhrif 

þeirra á íslensk skáld. Í þessum kafla verður fjallað um það og nokkur dæmi tekin. 

5.1 Harmsálmar í sálgæslu 

Eins og fram hefur komið eru spurningarnar, eða vangavelturnar, sem settar eru fram 

í harmsálmunum, ekki einungis trúarlegs eðlis heldur sammannleg viðbrögð við 

erfiðum aðstæðum, hvort sem þær eru af sálfræðilegum eða félagslegum toga. Í 

grein sinni The Costly Loss of Lament (1995) líkir Bruggemann samfélagi, þar sem 

ekki má andmæla Guði eins og í harmsálmunum, við það þegar stjórnmálamenn eru 

umkringdir já-fólki sem aldrei mótmælir þeim.105 En afleiðingar þess geta verið 

skelfilegar fyrir fjöldann, eins og sjá má í einræðisríkjum þar sem bannað er að 

gagnrýna valdhafa. Annað dæmi má sjá í nýlegu viðtali við ungan mann sem lenti í 

hræðilegu vinnuslysi. Hann veltir fyrir sér af hverju hann skyldi hafa lent í þessu og 

hvað hann hafi gert til að verðskulda þetta. Hann tekst á við reiðina á skynsamlegan 

hátt og segir í auðmýkt sinni að hann myndi ekki vilja skipta við nokkurn mann.106 

Þetta eru mjög algeng viðbrögð og virðist endurgjaldskenningin nokkuð lífseig. 

Kannski ekki furða, því víða í Biblíunni er að finna texta sem koma inn hjá fólki þeirri 

hugmynd að Guð refsi þeim sem syndga. 

Daniel J. Simundson (1933-2013) var vestur-íslenskur gamlatestamentis-

fræðingur sem kenndi lengst af við Northwestern Lutheran Theological Seminary í St. 

Paul í Minnesota þar sem margir íslenskir guðfræðingar hafa verið undir hans 

handleiðslu. Einnig hefur hann mikla starfsreynslu sem sjúkrahúsprestur og þykir 

hafa fléttað sálgæslu og ritskýringu vel saman í skrifum sínum. Í bókum hans Where 

is God in my Suffering? (1983) og The Message of Job (1986) má glögglega sjá 

dæmi um það. Hann bendir á að viðbrögð manna við þjáningunni séu almenn og 

telur að Jobsbók hafi verið skrifuð með það í huga. Efni hennar á því alltaf við, þar 

sem fólk bregst enn við eins og þjáning sé endurgjald fyrir synd. Hann miðlar af 

reynslu sinni af sálgæslu þegar hann útskýrir þær breytingar sem verða á Job í þriðja 

kafla Jobsbókar, þar sem þolgæði hans þrýtur. Syrgjendur geta brugðist vel við 
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áföllum í fyrstu, en þegar frá líður geta þeir tekið harm sinn út í enn meiri mæli en þeir 

sem bregðast strax við. Aðrir hafa hinsvegar skýrt breytinguna á Job með því að um 

mismunandi heimildir sé að ræða og að Jobsbók sé samsett.107 

Í bókinni Where is God in my Suffering? tekur Daniel J. Simundson fyrir 

viðbrögð Biblíunnar við sjö áleitnum spurningum sem vakna hjá fólki þegar það tekst 

á við erfiðleika lífsins.108 Hann er greinilega sammála Bruggemann um mikilvægi 

harmsálmanna og er meðal þeirra sem leggja áherslu á hlutverk þeirra í sálgæslu. 

Leslie C. Allen er skoðanabróðir þeirra, eins og sjá má í bók hans A Liturgy of Grief 

(2011).109 

Við úrvinnslu mikillar sorgar eða áfalla er talið mjög mikilvægt að koma 

tilfinningunum í orð, í stað þess að byrgja hlutina inni. Allen bendir á að tár, tjáning og 

tími séu mikilvægustu atriðin þegar tekist er á við sorg.110 Fólk snýr sér oft til einhvers 

sem það treystir og trúir fyrir líðan sinni. Reiðin getur beinst að Guði þar sem fólki 

finnst hann hafa yfirgefið sig og efast jafnvel um tilvist hans, réttlæti eða mátt. Oft 

mætir fólk ekki miklum skilningi, sérstaklega þegar trúaðir eiga í hlut. Oftar en ekki er 

reynt að þagga niður í þeim sem tjá vanlíðan sína. Þeim sagt að hrista þetta af sér, 

því það sé ekki gott að hugsa svona og bent á hversu heppinn viðkomandi sé að 

vera trúaður, því þá eigi hann von. Hinn þjáði getur þó verið í svo djúpri sorg að hann 

sér enga von. Litið er á líðanina sem sjálfsvorkunn eða sá sem hlustar er ekki tilbúinn 

að heyra Guð gagnrýndan.111 Sorgarviðbrögð virðast ekki vera eins viðurkennd í 

hinum vestræna heimi nútímans og þau voru áður, en það að rifja upp hræðilegar 

minningar og koma þeim í orð er talinn vera nauðsynlegur undirbúningur fyrir 

sorgarlétti.112 Harmsálmarnir eru því meðal þess efnis í Biblíunni sem koma að 

góðum notum fyrir fólk sem þjáist af einhverjum ástæðum. Þegar fólk er hindrað í að 

tjá vanlíðan sína er óbeint verið að sneiða hjá þeim hluta Biblíunnar. Flestum þykja 

harmsálmarnir óhóflega svartsýnir, þeir eru ekki notaðir við tilbeiðslu og helst vildu 

sumir sleppa þeim úr sálmasafninu. Margir velta fyrir sér hvað svo neikvæðir textar 
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séu að gera í Biblíunni.113 En fólki sem þjáist getur fundist gott að sjá að það er ekki 

eitt um þessar slæmu tilfinningar. Harmsálmarnir eru lýsing á því hvernig hlutirnir eru, 

ekki hvernig þeir eiga að vera. Þeir hjálpa okkur að segja það sem við höfum verið að 

hugsa í þjáningu okkar, en vorum ekki viss hvort væri í lagi að viðurkenna.114 Þegar 

fólki líður mjög illa getur verið ómögulegt að syngja Guði lof, þá er betra að biðja 

heiðarlega og tjá harm sinn. Allen tekur dæmi af því þegar hann las sálm 88 fyrir 

konu sem greinst hafði veik á geði. Henni fannst gott að sjá kvartanir sínar í 

sálminum og hafði ekki hugmynd um að svona texta væri að finna í Biblíunni. Hann 

hvatti hana til að finna verstu tilfinningum sínum stað í Biblíunni og leggur eins og 

Bruggemann áherslu á mikilvægi þess að mótmæla.115 Guð leyfir okkur að bera fram 

áleitnar spurningar og hvetur fólk til þess að leita að tilgangi þjáningarinnar. Þrátt fyrir 

það vita margir að við þeim spurningum fæst aldrei svar, þar sem skilningi mannsins 

eru takmörk sett. Þá er Guð beðinn um að færa frið inn í líf viðkomandi svo hægt sé 

að lifa með sársaukanum sem fæst ekki útskýrður og hverfur ekki.116 

Í harmsálmunum breytist hugarfar skáldsins úr harmi og kvörtunum í upphafi til 

fullvissu um bænheyrslu og endar í lofgjörð til Guðs. Þessa breytingu er ekki auðvelt 

að skýra, en nokkur atriði koma til greina. Sumir telja þetta vera afleiðingar 

sálfræðilegs ferlis, sem sálmaskáldið hefur farið gegnum. Lækning gæti hafa orðið 

fyrir tilstilli hjálpræðisins, eða þetta sé framhald af bæninni á formi trúaryfirlýsingar.117 

J. Begrich (1900-1945) leitaðist við að útskýra þessa hugarfarsbreytingu sem verður í 

harmsálmunum og setti fram kenningu um hið svokallaða hjálpræðissvar 

(Heilsorakel) í því skyni. Breytinguna útskýrði hann með greiningu á vissum textum í 

Deutero-Jesaja (Jes 40-55), þar sem segir: „Óttist ekki“ (t.d. í Jes 41.10 og 51.7), en 

það er jafnan álitið hjálpræðissvar.118 

Fólki sem þjáist finnst sem Guð sé fjarlægur, en hann er alltaf til staðar og 

tilbúinn að mæta þörfum okkar fyrir huggun. Harmsálmarnir kenna okkur að biðja, 

leiða okkur frá mótmælum til lofsöngs og sýna okkur fram á að við erum dauðlegar 

verur sem tala til Guðs. Angist og aðdáun haldast í hendur, við erum hrædd, kvíðin 

og deyjandi. Kristið fólk getur þó litið til þess að Jesús tók á sig syndir okkar með 
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dauða sínum á krossinum, en með því sýnir Guð fram á að hann fyrirgefur.119 Eins og 

sjá má í sálmi 22 þjáðist Jesús á krossinum. Þar sem hann var bæði maður og Guð 

má gera ráð fyrir því að Guð hafi einnig þjáðst, hafi reynt það sama og við. Guð 

þekkir því þjáningar okkar, hann skilur, hlustar og vill hjálpa. Þeir sem búa að svipaðri 

reynslu eru líklegri til að geta sýnt skilning, en það má til dæmis sjá þar sem hópar 

fólks koma saman til að styrkja hver annan, eins og AA-samtökin og samtök fólks 

með sömu sjúkdóma.120 

Það virðist ríkt í mannfólkinu að kenna öðrum um ófarir sínar og kannski er 

viss huggun fólgin í því að finna orsakir þjáningarinnar.121 Strax í Eden voru Adam og 

Eva farin að kenna öðrum um. Þegar fólki líður mjög illa hugsar það oft ekki alveg 

rökrétt og getur orðið illskeytt í garð náungans án þess að meina nokkuð með því.122 

Oft er það sem gerist engum að kenna, Guð getur ekki talist ábyrgur fyrir öllu þar sem 

hann gaf okkur frjálsan vilja. Þeir sem trúa og treysta Guði geta lifað án þess að finna 

orsakir þjáningarinnar, því Guð hefur lofað að sjá um okkur.123 

5.2 Notkun á sálmum 42-43 

Í meistaraprófsritgerð sinni, Athvarf frá kyni til kyns (2008), kynnir Óskar H. 

Óskarsson niðurstöður könnunar, sem hann gerði meðal íslenskra presta, um viðhorf 

og notkun sálmanna í predikunum. Þar kemur fram að sálmar 42-43 höfða mun meira 

til kvenna en karla. Möguleg ástæða fyrir þessu gæti verið kvenkynið, sem notað er í 

upphafi sálms 42, hindin. Mikill meirihluti kvenna í könnuninni nefndi að sá eiginleiki, 

sem höfðaði helst til þeirra, væri mikil tjáning tilfinninga í sálmunum, en það er eitt 

helsta einkenni sálma 42-43. Einnig kom í ljós að nokkuð margir prestar nota sálm 42 

í eigin bænalífi og voru konur þar í áberandi meirihluta. Í öldrunarstarfi er sálmur 42 

sagður vera sá sálmur sem mest er notaður, auk þess sem hann er í öðru sæti yfir þá 

sálma sem prestar nota mest í starfi sínu. Boðskapur sálmsins, þráin eftir Guði, ætti 

samt að eiga erindi til allra, óháð kyni.124 Sem dæmi um notkun sálmsins nefnir Óskar 

meðal annars hvernig sr. Valdimar Briem lagði út af 6. versi sálms 42 í minningar-
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orðum til að styðja syrgjendur. Þessi orð notar hann til að benda á að þrátt fyrir sorg 

og missi muni koma betri tímar, þar sem syrgjendur geti þakkað Guði á ný.125 

Sr. Valdimar Briem hefur ort út frá öllum sálmum Saltarans. Í ljóðum hans út 

frá sálmum 42-43 fylgir hann efni þeirra enn betur en í öðrum ljóðum sínum. Í 

Biblíunni 1866 eru vers 42.6, 42.12 og 43.5 ekki alveg samhljóða, eins og í 

útgáfunum frá 1912 og síðar. Gæti það verið ástæða þess að Valdimar lítur ekki á 

sálma 42-43 sem eina heild. Hann er þekktur fyrir að heimfæra aðstæður Biblíunnar 

til Íslands og kristinnar trúar. Það má til dæmis sjá í ljóði hans út af sálmi 42, þar sem 

hann sleppir því að nefna staðarheitin. Einnig bætir hann inn „klukkurnar klingja“ í 

þriðja versi ljóðsins og þykir það minna á íslenskar aðstæður, þrátt fyrir að hann 

minnist á musterið í upphafi sama vers. Þriðja erindi sálms Valdimars er á þessa leið: 

Þá aðrir í musterið ganga með gleði 

og glaðir þar hefja sinn fagnaðarsöng, 

þá ligg jeg hjer einmana bundinn á beði, 

mjer biðin finnst þreytandi, tíðin svo löng. 

 Þá lofgjörð þeir syngja 

 og klukkurnar klingja, 

mín lofgjörð er andvarp, minn ómur er stuna, 

jeg aðrar má fegurri tíðirnar muna.126 

Í lokaerindi sínu leggur Valdimar út af versum 42.6 og 42.12, en gefur þeim bjartara 

yfirbragð og veitir þannig lesandanum einn meiri von.127 En lokaerindi 42. sálms 

Valdimars er á þessa leið: 

Ó, hví ertu, sál mín, svo hnuggin og stúrin? 

þín hjálp kemur bráðum, því rólega bíð. 

Sjá, bráðum er hjáliðin skruggan og skúrin, 

þá skín aptur sólin svo fögur og blíð. 

 Sjá, stundirnar líða 

 og stutt er að bíða, 

unz aptur þú fagnaðarhátíð munt halda 

og heiður og lof þínum frelsara gjalda.128 
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Þegar ljóðið, sem Valdimar orti út frá sálmi 43, er skoðað má sjá hvernig hann víkur 

örlítið út frá sálminum sjálfum. Eins og svo oft mildar hann orðalag sálmsins sem 

hann yrkir út af, til dæmis með því að sleppa setningunni „hví hefur þú útskúfað 

mér?“ (43.2). Einnig bætir hann inn línu sem á sér ekki beina samsvörun í sálminum, 

„þú frelsisins eilífi gjafari kær,“ en hún þykir óneitanlega minna á kristna játningu. 

Annað erindi sálms Valdimars er ort út af 43.2 og upphafi 43.3:129 

Þú athvarf mitt ert, 

mín aðstoð og hjálp nú í raununum vert. 

Úr búningi sorgar og fjötrum mig fær, 

þú frelsisins eilífi gjafari kær. 

Og send þú nú ljós þitt og sannleika þinn 

í sálu mjer inn.130 

Sr. Hallgrímur Pétursson var eitt mesta sálmaskáld Íslendinga og er þekktastur fyrir 

að hafa samið Passíusálmana. Þess má geta að á þessu ári er 400 ár frá fæðingu 

hans. Sálmur 42 hefur veitt honum innblástur þegar hann orti um biðina eftir 

frelsaranum Jesú, en fjórða erindið í ljóðinu Andvarpan kristilegrar kirkju er á þessa 

leið: 

Sem hjörturinn, þá hann þyrstur er, 

þreyttur til vatnsins flýtir sér 

svo honum svalað yrði,  

svo langar oss hér úr heimsins pín, 

herra minn Jesú, upp til þín, 

kramda af krossins byrði. 

Græddu, bættu 

angrið stríða, kvöl og kvíða kristni þinnar,  

leið hana heim til hvíldar sinnar.131 

Hallgrímur hefur þekkt myndlíkingu Davíðssálms 42 þar sem talað er um hjört í stað 

hindar í Biblíuþýðingu þess tíma, væntanlega Guðbrandsbiblíu (1584), þar sem hann 
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líkir þorsta hjartarins við þrá mannsins eftir Jesú. Þráin eftir nærveru Guðs er því 

augljós, eins og í sálminum. Guð er beðinn um að lina þjáningar barna sinna með því 

að koma þeim úr þessum vonda heimi. Í sálmi 43 er Guð beðinn um að leiða skáldið 

til helga staðarins og gæti Hallgrímur verið með það í huga í lok erindisins, þar sem 

Guð er beðinn um að leiða hina kristnu þjóð til hvíldar sinnar. Efni ljóðsins í heild sinni 

minnir á harmsálmana, eins og einnig má sjá í fimmta erindi þess. Þar lýsir skáldið 

vanlíðan hinnar kristnu þjóðar og biður Guð að hjálpa henni úr þrengingum sínum. 
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6. Harmsálmarnir í skáldskap 

Ekkert íslenskt sálmaskáld hefur ort eins mikið út af Biblíunni og sr. Valdimar Briem 

vígslubiskup frá Stóra-Núpi. Verk hans voru meðal annars birt í tímaritum Vestur-

Íslendinga, auk þess sem hann átti stóran þátt í sálmabókinni sem kom út árið 1886, 

en einnig gaf hann út ritin Biblíuljóð I og II. Ljóð hans út af öllum sálmum Saltarans 

voru svo gefin út í ljóðabókinni Davíðssálmar í íslenzkum sálmabúningi sem kom út 

árið 1898.132 

Hann varð fyrir miklu mótlæti í lífi sínu, missti báða foreldra sína með stuttu 

millibili þegar hann var barn, með þeim afleiðingum að systkinahópurinn tvístraðist. 

Einnig missti hann ungan son sinn og einungis 10 árum síðar lést eiginkona hans. 

Valdimar tók andlát konu sinnar svo nærri sér að hann taldi sig ekki lengur geta ort. 

Stuttu síðar barst honum erindi frá ritstjóra Aldamóta, sem gefið var út af Vestur-

Íslendingum, þar sem stungið var upp á því að ef hann myndi yrkja ljóð út frá sínum 

mikla harmi, þá yrði það birt í tímaritinu. Hann svaraði erindinu með ljóðinu, Hví 

skáldið þegir, sem átti að sanna að hann gæti ekki lengur ort, en það þykir eitt hans 

allra bestu ljóða og sýndi því fram á hið gagnstæða. Samt sem áður leið þónokkur 

tími þar til næsta stórvirki hans kom út, Ljóð úr Jobsbók (1908).133 Vakið hefur 

eftirtekt að hann skyldi velja Jobsbók sem næsta viðfangsefni, en þar er fjallað um 

þjáningu hins réttláta manns og er hún oft lögð til grundvallar í sálgæslufræðum sem 

fyrr segir. 

Valdimar orti oftar út af sumum sálmum en öðrum og sjá má ljóð eftir hann út 

af sálmunum víðar en í ljóðabókinni Davíðssálmar í íslenzkum sálmabúningi. Hann 

orti til dæmis þrisvar út af sálmi 137, meðal annars fyrrnefnt ljóð, Hví skáldið þegir, 

þar sem hann tjáir harm sinn á áhrifaríkan hátt. Erfitt hefur reynst að setja sálm 137 í 

ákveðinn flokk, sumir telja hann vera harmsálm þjóðar, aðrir telja hann vera bæn eða 

Síonarljóð með öfugum formerkjum, en þau fjölluðu yfirleitt um að borgin væri 

ósigrandi. Kraus er meðal þeirra sem telja að fram hafi farið nokkurskonar 

guðsþjónustur á formi harmagráts, þar sem þessi sálmur gæti hafa verið notaður. 

Ritskýrendur hafa átt auðveldara með aldursgreiningu á þessum sálmi en öðrum, en 

hann er talinn hafa verið ortur á tímabilinu 538-515 f. Kr. Eða frá því stuttu eftir að 
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Gyðingar fengu heimfararleyfi úr útlegðinni (538 f. Kr.) og fyrir endurreisn musterisins 

í Jerúsalem (515 f. Kr.).134 Sálmurinn endurspeglar mikinn harm þeirra sem eru í 

útlegð, ást þeirra og söknuð eftir Síon og Jerúsalem. Þeir sakna musterisins í 

Jerúsalem og telja sér ekki fært að lofsyngja Guð í framandi landi. Um er að ræða 

fólk sem hefur flutt tónlist við helgihald og má álykta að það hafi hengt hljóðfæri sín 

upp í mótmælaskyni þegar því var skipað að syngja Guði lof. Í sálminum er því heitið 

að minnast (zakar) Síonar (137.5-6). 

Valdimar er þekktur fyrir að fylgja efni sálmanna nokkuð vel, en eins og í 

dæmunum hér að ofan sneiðir hann stundum hjá svartsýnustu setningunum. Í ljóði 

sínu út af sálmi 137 sleppir hann til dæmis alveg síðasta erindi sálmsins, sem sýnir 

fram á óverjandi grimmd. Hann er hvergi eins persónulegur og í útleggingingu sinni á 

þessum sálmi. Síon táknar konuna hans, sem hann syrgir og saknar svo mikið að 

hann telur sig ekki geta ort. Harmur hans er svo mikill að honum finnst hann vera í 

útlegð í eigin heimalandi. Hann virðist líkja sér við útlagana, sem eru beðnir um að 

lofsyngja Guð í sínum þrengingum, en geta það ekki. Kannski ætlar hann sér að 

leggja skáldskapinn á hilluna, líkt og tónlistarmennirnir lögðu hljóðfærin frá sér. Hann 

virðist þó enn trúa á endurfundi látinna, þar sem hann segir í lokaerindinu að hann 

komi til með að yrkja þegar hann hitti konuna sína aftur: „Til Zíon þá heim kominn 

aftur eg er, er öll von eg syngi.“ 

Sálmar 137 og 42-43 eiga það sameiginlegt að skáldið þjáist og söknuður er 

ríkjandi. Skáldið er fjarri heimaslóðum, finnst Guð vera fjarlægur og honum líður eins 

og útlaga, einum og óstuddum. Telja má líklegt að Valdimar hafi meðal annars notað 

sálm 137 og Jobsbók til að vinna úr sorg sinni og áföllum lífins. 
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Samantekt 

Síðustu áratugina hefur því verið haldið fram að röðun Davíðssálmanna sé ekki 

tilviljun, heldur liggi ákveðin hugsun þar að baki. Samt sem áður er hægt að styðjast 

við flokkun Gunkels. Lögð er áhersla á að lesa sálmana í þeirri röð sem þeir koma 

fyrir eins og hverja aðra bók, til að sjá samhengið. Milli einstakra sálma og bóka 

sálmasafnsins eru tengsl, þar sem ákveðin atriði kallast á (inclusio). Auk þess sem 

hægt er að lesa áherslubreytingar úr innihaldi sálmanna milli bóka, til dæmis þegar 

áherslan virðist færast frá Davíð konungi yfir á ríki Drottins. 

Harmsálmarnir einkennast af því að örvæntingafullir einstaklingar lýsa þeim 

erfiðu aðstæðum sem þeir eru í, kvarta yfir örlögum sínum og aðstæðum. Oft eru 

óvinir, veikindi og jafnvel dauðinn yfirvofandi. Höfundinum finnst Guð vera fjarlægur, 

kalla eftir nærveru hans og inngripi. Harmsálmunum lýkur á fullvissu um bænheyrslu 

og lofgörð til Guðs. 

Þegar horft er til dæmigerðrar byggingar harmsálms má sjá að ákveðnir þættir 

hennar koma fram í sálmi 42 og aðrir í 43, svo saman mynda þeir einn harmsálm 

einstaklings. Það, auk fleiri atriða, veldur því að fræðimenn eru sammála um að 

sálmar 42-43 myndi eina heild. Þeir þykja persónulegri en aðrir sálmar, höfundurinn 

er greinilega mjög þjáður og þráir nærveru Guðs heitt. Hann lýsir því hvernig hvert 

mótlætið á fætur öðru gengur yfir hann og telur það allt frá Guði komið. Aðstæðurnar 

eru ekki alveg ljósar, en hann virðist vera staddur langt að heiman, óvinir hæða hann 

og margt bendir til þess að hann sé alvarlega veikur, jafnvel dauðvona. Þeim sem eru 

í djúpri sorg eða örvæntingu finnst oft Guð vera fjarlægur, þótt hann sé það ekki. 

Skáldið notar minningar um góðar stundir til að hughreysta sig og glæða vonina um 

bjartari tíma. Hann biður Guð að hjálpa sér úr þeim erfiðleikum sem hann glímir við 

og er í lokin fullviss um að Guð hlusti, skilji og muni bregðast við. Eins og svo oft fást 

engin svör við þeim örvæntingafullu spurningum sem skáldið varpar fram í sálminum, 

enda er ekki hægt að fá svör við öllu. Bent hefur verið á að þeir sem trúa og treysta 

Guði í raun og veru geti lifað með því að fá ekki svör, þar sem Guð hefur lofað að sjá 

um okkur, börnin sín. Víða má sjá að spurningar þessar, eða vangaveltur, eru 

sammannleg viðbrögð við erfiðum aðstæðum, en ekki einungis tengdar kristinni trú. 

Walter Bruggemann er meðal þeirra sem fullyrðir að harmsálmarnir séu 

vanræktir í trúarlífi og menningu okkar tíma. Hann líkir sambandi hins trúaða við 

samband móður og ungabarns, þar sem gagnkvæmni er mikilvæg. Miklu máli skipti 
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að Guð sé til staðar fyrir okkur og grípi inn í aðstæður. Við þurfum að geta lagt 

sársauka okkar, reiði og vonbrigði fram fyrir Guð sem bregst við, annars getur það 

leitt til þess að fólk sé þvingað til hlýðni. Hann telur það ekki í samræmi við 

raunveruleikann, heldur þöggun, ef mönnum er einungis leyft að syngja Guði lof en 

ekki mótmæla örlögum sínum. Hann tekur svo djúpt í árinni að segja það vera iðkun 

afneitunar, yfirhylmingar og uppgerðar. Harmsálmarnir gefa gott fordæmi fyrir 

gagnkvæm samskipti Guðs og manna, þar sem örvæntingu og angist er lýst fyrir 

Guði í bæn, þar sem beðið er um breytingar til batnaðar. Því eru harmsálmarnir 

gífurlega mikilvægir. 

Talað hefur verið um að tár, tími og tjáning séu mikilvægustu atriðin þegar fólk 

tekst á við áföll. Tárin séu svo hreinsandi að þau geti virkað eins og sápa fyrir sálina. 

Í hvert skipti sem erfiðum tilfinningum er komið í orð, má segja að smá skammtur af 

eitri losni úr sálinni. Þótt tíminn lækni ekki endilega öll sár, þá verða þau bærilegri eftir 

því sem frá líður og að lokum öðlist fólk frið til að geta lifað með aðstæðum sínum. 

Þegar manneskja er í mikilli vanlíðan er ekki hægt að segja henni að hrista það af sér 

og herða upp hugann. Viðkomandi þarf að fá tíma til að jafna sig, fara gegnum 

ákveðið ferli, finna tilgang með lífi sínu og sjá vonina. Það getur gert fólki gott að sjá í 

Biblíunni að það er ekki eitt um svona slæmar tilfinningar. Upprifjun slæmrar reynslu 

er nauðsynlegur undirbúningur fyrir sorgarlétti og minningar um góða tíma hjálpa fólki 

að halda í vonina. Þar koma harmsálmarnir að góðum notum, en þar er sýnt fram á 

hvernig hægt er að vinna sig út úr slæmri líðan, komast frá harmi til lofgjörðar. Guð 

þekkir þjáningar okkar, hefur margsinnis sýnt fram á að hann hlustar og vill hjálpa. 

Þróunin í sálmasafninu er greinilega frá harmi til lofgjörðar, en allar bækurnar 

enda í lofgjörð eins og sálmasafnið sjálft. Nánast allir harmsálmarnir enda einnig í 

lofsöng og fullvissu um að hægt sé að treysta Guði. Því má segja að harmsálmarnir 

og sálmasafnið í heild, endurspegli líf mannfólksins eins og það raunverulega er. Það 

skiptast alltaf á skin og skúrir, lífið er aldrei eintóm sæla eða eintómur lofsöngur. 

Hægt er að líta svo á að sama hversu erfitt lífið getur verið, þá er alltaf hægt að eiga 

von um betri tíma. Mikilvægt er að fólk finni sátt og öðlist frið í sálinni þrátt fyrir að 

sárin grói kannski aldrei að fullu. 

Harmsálmarnir hafa veitt mörgum innblástur í störfum sínum, til dæmis 

prestum og öðrum aðilum í sálgæslu. Auk þess má sjá áhrif þeirra í íslenskum 

skáldskap, eins og hjá sr. Valdimari Briem, sem orti ljóð út af þeim á eftirminnilegan 

hátt.  
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