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Inngangur 

Opinberunarbók Jóhannesar er merkilegt rit fyrir margra hluta sakir. Fyrst og fremst 

markast sérstaða hennar af myndmáli hennar sem er í senn ævintýralegt og 

dramatískt. Ritið ber ekki að lesa með þeim formerkjum að það sé spádómsrit líkt og 

Völuspá heldur ber að lesa það sem opinberun Jesú Krists þar sem hann er miðdepill 

hennar og hápunktur. Opinberunarbókin er mjög frábrugðin öðrum bókum Nýja 

testamentisins og hefur verið túlkuð á marga ólíka vegu. Það hefur borið á 

erfiðleikum við að túlka bókina en þeir byggjast fyrst og fremst á því að lesendur 

hennar vita ekki hvernig beri að lesa hana og það er vegna þess að hún hefur verið 

skilgreind á mismunandi vegu. 

Breski nýjatestamentisfræðingurinn Richard Bauckham tekur það fram í bók sinni 

The Book of Revelation (1993) að þegar fyrstu versin eru lesin í Opinberunarbókinni 

þá megi sjá að þau vísi til þess að bókin tilheyri þremur flokkum bókmennta, þ.e. 

heimsslitafræða (e. apocalypticism), spádómsrita og sendibréfa.1 

Annar breskur nýjatestamentisfræðingur, N.T. Wright, bendir á að Opinberunarbókin 

sé vissulega heimsslitafræði en henni megi skipta í þrjá flokka, þ.e. reynslu, 

bókmenntaflokk og heimsskoðun. Heimsslitafræðina má svo túlka á mismunandi 

máta og sumar túlkanir eiga ekkert skylt við það guðfræðilega samhengi sem það 

tilheyrir í raun og veru.2   

 

Á 8. og 9. áratug síðustu aldar fór fram mikilvæg umræða um skilgreiningu á 

bókmenntaformi Opinberunarbókarinnar og eftirfarandi skilgreiningu eru fræðimenn 

að mestu leyti sammála um nú til dags.3 

Árið 1979 skilgreinir John J. Collins heimsslitafræði sem bókmenntaflokk á 

eftirfarandi vegu: 

 

                                                        
1 David Bauckham, The Theology of the Book of Revelation, Cambridge: Cambridge University Press, 

1993, bls. 1-2. 

2 N.T. Wright. Revelation and the Politics of Apocalyptic Interpretations,Richard B. Hayes og Stefan 

Aliker (ritstj.) Texas:Waco: Baylor University Press, 2012, , bls. 107-110.  

3 Haraldur Hreinsson, „Átök í Opinberun Jóhannesar. Um Ritskýringu Sigurbjörns Einarssonar á 

Opinberunarbók Jóhannesar“, Ritröð Guðfræðistofnunnar 35/2012, bls. 35-48, hér 41. 
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 ,,Heimsslitafræði er flokkur bókmennta sem hafa ákveðinn frásagnarramma 

sem einkennist af ákveðinni byltingu sem hefur í för með sér annan heim eða 

handanveruleika sem mun eiga sér stað á ákveðnum tíma sem hefur í för með 

sér heimsslitafræðilega frelsun sem inniheldur annan yfirnáttúrulegan heim.”4  

Þessi skilgreining er nokkuð góð hvað varðar innihald heimsslitafræða sem  

bókmenntaflokks og virðist lýsa í hnitmiðuðu máli helstu einkennum hennar. 

Bauckham bætir við að þó svo heimsslitafræði hafi almennt verið viðurkennd sem 

söguleg, þá sé það samt ekki alltaf raunin þegar hún sé skilgreind,  og þá sérstaklega 

með tilliti til gyðinglegs samhengis. Þegar skoðaðar eru gyðinglegar bókmenntir þar 

sem spámaðurinn og himneskir leyndardómar eru opinberaðir þá má sjá fleiri 

einkenni sem einskorðast ekki einungis við sögu og heimsslitafræði.5 

 

Segja má að höfundur Opinberunarbókarinnar noti heimsslitafræðina sem einskonar 

drif fyrir spádóm sinn sem var ekki algengt í hinni gyðinglegu hefð. Það er því hægt 

að tala um að höfundurinn byggi Opinberunarbókina á heimsslitafræðilegum 

spádómi. Ritið sker sig sérstaklega úr hinni gyðinglegu hefð fyrir þær sakir að 

höfundurinn skrifar undir með sínu eigin nafni en ekki sem persónugervingur  (e. 

pseudepigraphy) eins og tíðkaðist í öðrum gyðinglegum heimsslitafræðilegum 

skrifum. Þess ber að geta að spádómlegar frásagnir þykja vera frekar stuttar þegar litið 

er til Opinberunarbókarinnar sem heildar. Þess utan er hið dramatíska myndmál 

ríkulegra í Opinberunarbókinni en öðrum sambærilegum skrifum.6 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir Opinberunarbók Jóhannesar 

almennt. Þá verður gerð grein fyrir þeim tilgátum sem eru ríkjandi um það hver 

höfundur bókarinnar er. Einnig mun ég fjalla um ritunartíma og tímasetningu 

bókarinnar ásamt félagslegum og sögulegum aðstæðum. Söguþráðurinn mun verða 

rakinn og skoðað verður sérstaklega hið ríkulega myndmál og táknmyndir sem 

einkenna bókina og eru mikilvægar fyrir túlkun hennar og ritskýringu. Þá verða teknir 

fyrir valdir ritningastaðir; þar á meðal Dýrin tvö (Dýrið úr undirdjúpinu og jörðinni) 

                                                        
4 Þessa skilgreiningu Collins er finna hjá David Bauckham, The Theology of the Book of Revelations, 

bls. 6. Mín þýðing: ,,Apocalypse is a genre of revelatory literature with a narrative framework, in 

which a revelation is mediated by an otherworldly being to a human recipient, disclosing a 

transcendent reality wich is both temporal, insofar as it envisages eschatological salvation, and spatial, 

insofar as it involves, another, supernatural world”. 

5 David Bauckham, The Theology of the Book of Revelations, bls. 6 

6 Sama rit, bls. 9-12. 
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og Lambið. Þá verður kannað hvernig túlkunarmynd þeirra hefur verið ritskýrð og 

túlkuð frá sjónarhorni ýmissa fræðimanna. 

Lokakaflinn fjallar um Sigurbjörn Einarsson og bók hans Opinberun Jóhannesar og 

hvernig hann túlkar hana með ritskýringu sinni með áherslu á Dýrin tvö og Lambið.   
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1 Upprunasamhengi höfundar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir upprunasamhengi höfundar og þeim tilgátum 

sem þar eru ríkjandi . Hvað varðar fræðimenn nútímans og nýjungar sem snertir 

upprunarsamhengi Opinberunarbókarinnar, þá ríkir almenn sátt varðandi höfund, 

ritunarstað og tíma. Flestir fræðimenn hafa fallið frá þeirri tilgátu að tengsl séu á milli 

Opinberunarbókar Jóhannesar og hinnar svo kallaðrar Jóhannesarhefðar sem 

samanstendur af Jóhannesarguðspjalli og Jóhannesarbréfum. Jóhannesarhefðin á 

uppruna sinn að rekja til frumkristni á fyrstu öldunum e. Kr.  Samkvæmt henni töldu 

frumkristnir þess tíma það vera líklegt að ritin Jóhannesarguðspjall, Jóhannesarbréf og 

Opinberunarbókin hafi öll átt sér einn og sama höfund og studdu þá tilgátu með þeim 

rökum að öll þessi rit þættu endurspegla Jesús Krist sem Orð Guðs.7 

Þegar skoðað er það þema sem er ríkjandi í þessum ritum þá má sjá að 

Jóhannesarguðspjall og fyrsta Jóhannesarbréf einkennast af ljósi, myrkri, sannleika, 

ást og trú á boðorðin og þegar gríska málfræðinotkunin er skoðuð má sjá að hún er 

undir erlendum áhrifum. Díonýsíus hélt því fram og svipuð rök má finna hjá 

fræðimönnum nú til dags. Hinsvegar þegar Opinberunarbókin er lesin með þessi 

þemu í huga þá má sjá að þau birtast vissulega en með öðruvísi hætti (öðruvísi 

samhengi). Tengslin milli Opinberunarbókarinnar, Jóhannesarguðspjalls og 

Jóhannesarbréfanna hafa verið túlkuð og útskýrð á marga vegu og endurspeglast mest 

í þessari Jóhannesarhefð. Tengslin felast í túlkun þeirra og hugmyndum og tilgátum. 

Þær hugmyndir og tilgátur sem hafa náð mestri fylgni og þykja áhugaverðastar hafa 

verið flokkaðar í þrennt skv. bandaríska nýjatestamentisfræðingnum Craig. R. Koester 

en eftirfarandi rökstuðning fyrir þessum tilgátum má finna í nýlegum kommentar : 

Revelation. A New Translation With Introduction And Comments (The Anchor Yale 

Bible) en hann kom út árið 2014. 

Fyrsta tilgátan felst í því að höfundar Opinberunarbókarinnar hafi unnið í sameiningu 

við ritstörf hennar. Rökin með þeirri samvinnu endurspeglast í því að einn höfundur 

hafi skrifað textann sem hefur að geyma algengt myndmál sem sjá má í samhengi við 

Jesú Krist, Orðið og ljósið og hið lifandi vatn. Þá má einnig sjá hugmyndina um að 

Jesús og fylgjendur hans hafi unnið sigur í gegnum trúfasta þjáningu hans á 

krossinum. Þann mun hinsvegar sem greina má í þessum þremur ritum hefur verið 

                                                        
7 Orð Guðs vísar í orðið (gr. logos) sem varð hold. Holdtekningin birtist í Jesú Kristi. Guð tók hold í 

Jesú Kristi til þess að hann gæti þjáðst fyrir syndir mannanna.  
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skýrður sem svo að bókin hafi verið skrifuð á mjög löngu tímaskeiði sem gæti 

spannað heila mannsævi, með hléum, og þess vegna sé m.a. hægt að finna svo 

fjölbreytilegt myndmál, vegna þess að höfundur hafi þroskast og stíll hans þess vegna 

breyst í samræmi við þroska hans. Þá hafa einnig verið færð fram þau rök að á þessu 

tímaskeiði hafi höfundur fengið aðstoð við skrifin frá mismunandi riturum.  

Önnur tilgátan snýr að því að ritun bókarinnar hafi verið skipulögð af mismunandi 

höfundum með sama kristna bakgrunn. Túlkendur hafa almennt séð viðurkennt að 

Jóhannesarguðspjall sé nátengt Jóhannesarbréfunum og að þau hafi verið skrifuð og 

ritskoðuð af fleiri en einum höfundi innan sama samfélags og hafi því haft sama 

bakgrunn. Opinberunarbókin er stundum rakin til þessa tilgreinda bakgrunns og hafa 

fræðimenn og túlkendur stungið upp á því að að hún standi fyrir boðskap sem 

einkennist af fornri heimsslitafræði sem hafi svo verið útfærð síðar í 

Jóhannesarguðspjalli og Jóhannesarbréfunum. 

Þá má einnig greina ríkjandi framtíðarstefnu en hún kemur seint fram innan 

Jóhannesarhefðarinnar. Eins og áður hefur verið komið að þá hefur Opinberunarbókin 

einnig verið skilgreind sem pseudepígrafískt rit.8  

Þá hefur einnig komið upp tilgáta sem leggur það til að bakgrunnur Jóhannesar sem 

höfundar hafi verið sá að hann hafi starfað sem kennari sem hafði mikil áhrif og hafi 

verið mjög virtur í menntastéttinni innan Jóhannesarhefðarinnar.  

Þriðju og síðustu tilgátuna telur Koester vera líklegasta og felst hún í því að 

mismunandi höfundar hafi þróað hina snemmkristnu hefð á sjálfstæðan máta hver af 

öðrum. Fjórða guðspjallið, þ.e. Jóhannesarguðspjall, og bréfin þrjú eru öll 

höfundarlaus Samkvæmt þessari kenningu er guðspjallið tengt við lærisveina Jesú og 

bréfin skrifuð af öldungum. 

Koester heldur því einnig fram að Opinberunarbókin hafi að öllum líkindum verið  

skrifuð af kristnum spámanni, nafn hans er mjög skýrt tekið fram og hann skilgreinir 

sig aldrei sem lærisvein, öldung eða postula. Það er engin ástæða til þess að halda að 

Jóhannes sé annaðhvort nafn á postula eða að það sé dulnefni. Þegar litið er 

sérstaklega á inngang og niðurstöður Opinberunarbókarinnar þá eru þær í raun nær 

hinni pálínsku hefð hvað varðar bréfastíl heldur en Jóhannesarhefðarinnar. 

Jóhannesarguðspjall einblínir á Orðið sem kemur og tekur holdtekningu í Jesú Kristi 

og notar sögnina σκηνόω (að dvelja) í sambandi við holdtekningu Orðsins á jörðu 

                                                        
8 Pseudepígrafískt rit merkir að ritið hafi ,,falskan“ höfund, þ.e.a.s. að höfundurinn hafi verið annar en 

sá sem er tilgreindur. 
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(Jóh 1.14) en í Opinberunarbókinni kemur sögnin við sögu sem heimsslitin til þess að 

dæma Guðs orð, höfundur notar sömu sögn σκηνόω (að dvelja)  í tengslum við þá sem 

búa á himni, sbr 12.12: ,,Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Vei sé jörðinni og 

hafinu því að djöfullinn er stiginn niður til yðar í miklum móð því að hann veit að 

hann hefur nauman tíma“. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hvað varðar 

orðaforða og stíl Opinberunarbókarinnar hafa leitt í ljós að  ekki er að finna nein 

sérstök tengsl við Jóhannesarguðspjall eða Jóhannesarbréfin. Þó þessi tvö rit virðist 

hafa margt sameiginlegt þá má greina reginnmun á þessum ritum.9 

 

Í dag er það viðtekin skoðun meðal fræðimanna að höfundur Opinberunarbókarinnar 

sé ókunnur þrátt fyrir að hann kynni sig með nafni. Það sem er vitað um höfundinn 

hinvegar er það að hann hafi líklega verið palestínskur gyðingur sem þekkti vel til 

borgarinnar Jerúsalem og einnig til helgisiða musterisins ásamt því að hann þekkti 

hebresku ritninguna mæta vel og hafði tekið trú á Jesú Krist.10  

Það eru til margar tilgátur um uppruna höfundar og munu hér verða nefndar fjórar 

þeirra. 

Fyrsta tilgátan felst í því að Jóhannes höfundur Opinberunarbókarinnar hafi verið 

postuli. Höfundur Opinberunarbókarinnar skilgreinir sjálfan sig aldrei sem postula en  

heimildir um hið gagnstæða má finna í skrifum kirkjufeðranna Jústínusar píslarvotts 

(d. 165), Íreneusar (d. 200) og Klemensar frá Alexandríu (d. 215). Rökin fyrir því að 

höfundur hafi verið postuli eru tvískipt: Í fyrsta lagi þá var kirkjuhefðin staðsett eins 

og nefnt er, í Smyrna og Efesus. Þá er talið að upplýsingar um höfundinn megi finna í 

Apókrýfu Jóhannesar  sem svipar til þeirra upplýsinga sem finna má í 

Opinberunarbókinni 1.13-19 um að Jóhannes sé sonur Zebedeusar og hafi verið 

þekktur sem höfundur Opinberunarbókarinnar. Hin rökin beina kastljósinu að því að 

sami höfundur sé að baki Jóhannesarguðspjalli og Opinberunarbókarinnar, þ.e. að 

hvoru tveggja sé ritað af Jóhannesi postula og þess vegna sé hægt að sjá svipaðar 

áherslur í báðum ritum. Þessi rök eru að miklu leyti vandasöm. Vandinn liggur í því 

að frumkristnir (e. early Christians) höfðu tilhneygingu til þess að rekja verðmæt og 

vönduð rit þess tíma til postullegra höfunda. Það má því ætla  að það séu ekki sterk 

                                                        
9 Graig R. Koester, Revelation A New Translation with Introduction and Commentary, New Haven: 

Yale University Press, 2014, bls. 80-83. 

10 Haraldur Hreinsson. ,,Átök í Opinberun Jóhannesar‘‘, bls 39. 
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rök með því að tengja Opinberunarbókina við Jóhannesarguðspjall og þess vegna 

hægt að komast að þeirri niðurstöðu að Jóhannes postuli hafi ekki verið höfundur 

hennar og því ekki ástæða til þess að halda því fram að Opinberunarbókin hafi verið 

rituð af postullegum höfundi.11 

Önnur tilgátan er sú að höfundarnafnið Jóhannes hafi verið dulnefni. Því hafi verið 

haldið fram að á síðari hluta annarar aldar og fyrri hluta þriðju aldar hafi verið uppi 

hópur sem kallaði sig Alogoi. Forystumaður þessa hóps hafi verið  rómverski 

presturinn Gajus en hann hafi haldið því fram að Opinberunarbókin hafi verið skrifuð 

af villutrúarmanninum Cerinþusi sem notaði nafn Jóhannesar til þess eins að plata 

fólk til þess að halda að verkið væri postullegt. Það eru engar sannanir fyrir því að 

Alogoi eða Gajus hafi haft sögulegar heimildir um höfundinn en talið er að ástæðan 

fyrir því að þessi hópur hafi komið með þessa tilgátu hafi verið í því skyni að hrekja 

burtu trúverðugleika Opinberunarbókarinnar sem þótti á þessum tíma styðja við 

hreyfingu Montanista, en þeir voru þeim andsnúnir.   

Nútíma rökstuðningur sem þykir styðja við tilgátuna um að höfundarnafn Jóhannesar 

hafi verði dulnefni, er byggður á bókmenntafræðilegu formi þess. Ef að Jóhannes er 

dulnefni höfundar þá hafi verið gerðar til hans þær væntingar um að hann hafi kallað 

sjálfan sig postula í samræmi við Jesú Krist líkt og gert er í Opinberun Péturs. Ef að 

höfundur notar nafnið Jóhannes til þess að tengja Opinberunarbókina við guðspjallið, 

þá vantar tilvitnanir í samskonar rit í samhengi við bókmenntalegan stíl þess.12 

 

Þriðja tilgátan leggur til að höfundur Opinberunarbókarinnar hafi verið frumkristinn 

öldungur að nafni Jóhannes. Díonýsíus frá Alexandríu (d. 264) lagði áherslu á að 

aðskilja Opinberunarbókina frá Jóhannesarguðspjalli en hann trúði því að Jóhannes 

postuli hafi verið höfundur guðspjallsins. Díonýsíus hélt  því einnig fram að 

Opinberunarbókin hafi verið skrifuð af öðrum manni að nafni Jóhannes. Rökin fyrir 

þessari tilgátu felast m.a. í því að Evsebíus kirkjufaðir hafi byggt á heimildum frá 

Papíasi en í þeim má sjá að hann minnist bæði á postulann Jóhannes og einnig 

öldunginn Jóhannes. Í þeim heimildum má einnig finna grafhýsi þessara tveggja 

Jóhannesa í bænum Efesus. Þess ber að geta að þessi tilgáta er ekki talin vera 

                                                        
11 Craig R. Koester, Revelation, bls. 66-67. 

12 Sama rit, bls. 67-68. 
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sannfærandi vegna þess að höfundur Opinberunarbókarinnar skilgreinir sig hvergi 

sem öldung eða yfir höfuð nokkuð sem tengist kennslu þeirra eða samfélagsstarfa.13 

Fjórða og síðasta tilgátan sem verður nefnd  hér felst í því að höfundur 

Opinberunarbókarinnar sé frumkristinn spámaður. Þessi tilgáta verður að teljast 

sennilegust af öllum. Höfundur er virkur meðal spámanna í samfélagi þessa tíma og 

skilgreinir sig ekki sem postula. Hann skilgreinir sjálfan sig í umboði spámannlegrar 

hefðar, sem minnir á spámanninn Esekíel í Gamla testamentinu. Hann skilgreinir 

Opinberunarbókina sem spádóm. Nafnið Jóhannes á rætur sínar að rekja til hebreska 

nafnsins Yahanan (Guð er nálægur). Nafnið má meðal annars finna í heimildum um 

gyðinglegar bókmenntir og bendir þess vegna til þess að Jóhannes hafi verið af 

gyðinglegum ættum. Við sjáum það endurspeglast m.a. í orðaforða hans og myndmáli 

sem er gyðinglegt á köflum og einnig í viðvörun hans við því að borða mat sem hefur 

verið slátrað til fórnar skurðgoðunum.  

Þegar skoðað er hvernig ritmál hans er þá eru deildar meiningar um hvernig grísku 

hann notar. Sumir telja grísku hans vera sérstaka, sem þykir hafa markast af því að 

hans fyrsta tungumál hafi verið arameíska eða hebreska, sem væri dæmigert fyrir 

gyðinga í Palestínu. Aðrir telja að gríska hans flokkist sem koine (hin almenna gríska) 

og að hún hafi verið töluð í Litlu Asíu á þessum tíma. Í öðrum sambærilegum 

heimsslitafræðilegum bókmenntum má sjá að þau voru þekkt utan Palestínu eins og 

t.d. 4 Esra og 2 Barúk og einnig í Hirði Hermasar. þá ber að líta á spámannlegt 

hlutverk Jóhannesar í samhengi við félagslegar aðstæður kristindómsins í Litlu Asíu.14 

Eins og áður hefur verið minnst á þá telst gríska Opinberunarbókarinnar vera 

sérkennileg að ýmsu leyti. Þess ber að geta að endurritarar hafa leiðrétt málfræðina í 

þeim tilgangi að aðlaga textann að  viðurkenndum stöðlum. Dæmi um þetta er að 

finna strax í byrjun bókarinnar, í versi 1.4, en þar notar höfundurinn forsetninguna 

ἀπὸ sem venjulega tekur með sér eignarfall en höfundur skilgreinir Guð í nefnifalli. 

Hann setur ákveðinn greini fyrir framan lýsingarháttinn ὢν (sem er) eins og venja er, 

en svo setur hann greini fyrir framan sagnorðið í framsöguhætti ἦν (var) sem er 

óvenjulegt og málfræðilega rangt. Þetta veldur málfræðilegum ruglingi. Höfundur 

notar reyndar rétta málfræði í næsta hluta versins þar sem hann fer með  kveðjur ἀπὸ 

                                                        
13 Craig R. Koester. Revelation, bls. 69.  

14 Sama rit, bls. 70. 
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(frá) öndunum sjö og ἀπὸ (frá) Jesú Kristi í eignarfalli, í næsta hluta versins lýsir hann 

Jesú í eignarfalli sem vottinum trúa í nefnifalli sem er málfræðilega rangt.15 

Það hefur ýmislegt verið týnt til af túlkendum til þess að útskýra ástæðuna á bak við 

lélega gríska málfræði höfundar. Koester minnist á þrjú atriði í því samhengi.  

Í fyrsta lagi þá hafa sumir lagt fram þá tilgátu að grískan hafi verið annað tungumál 

höfundar, þ.e. að höfundur hafi skrifað á grísku en hugsað á hebresku eða jafnvel 

arameísku. Það má sjá á uppbyggingu málfræðinnar sem er skrýtin í grísku samhengi 

en birtist í semitískum tungumálum. Sem dæmi má nefna karlkyns lýsingarháttinn 

λέγων (að segja, segjandi) kemur út eins og hann sé óbeygjanlegur, líkt og hebreska 

orðið ָאַמר. Þá byrja sum vers  jafnvel í lýsingarhætti en svo er skipt yfir í sögn í 

persónuhætti (1.5-6). Þá eru dæmi um að höfundur kynni beint eða óbeint andlag í 

nefnifalli en skipti svo skyndilega yfir í þolfall eða þágufall (2.26, 3.12 & 21).  

Einnig má finna að notkun á persónufornöfnum er ofaukið. Óvenjulegar 

orðamerkingar og tíðir sagna hafa verið raktar til þeirra áhrifa sem finna má í 

semitískum tungumálum. 

Í öðru lagi þá er talið að grískan hafi verið fyrsta tungumál höfundar en að ritstíll hans 

hafi verið undir áhrifum frá grískum þýðingum á hebresku ritningunni sem gefur til 

kynna þessi semitísku áhrif. Koester telur þessa tilgátu vera sennilega. Höfundurinn 

hafi þekkt nægilega hebresku til þess að koma orðum að orðinu Harmageddon, 16.16. 

Höfundur tengir svo líklega töluna 666 við hebresku myndina á nafni Nerós, 13.18. 

Það er þó almennt ekki vitað hversu mikla hebresku höfundurinn kunni. 

Í þriðja lagi þá er talið líklegt að höfundur noti einkennilega málfræði viljandi til 

áherslu. Hann notar nánast alltaf eignarfall eftir forsetninguna ἀπὸ (frá) og þannig má 

sjá að þegar hann skilgreinir Guð í nefnifalli á eftir ἀπὸ þá má greina að Guð verður í 

raun afdráttarlausari á ótakmarkaðan hátt. Nefnifallið heldur uppi skilgreiningu Guðs 

á sjálfum sér og undirstrikar að hann ,,er sá sem hann er“ sem finna má í Exodus 3.14 

(LXX) sem gefur til kynna biblíulega tengingu.16 Þessi þriðja tilgáta finnst mér vera 

trúverðugust og mest sannfærandi vegna þess að sú aðferð er þekkt hjá ýmsum 

skáldum að þau virði ekki málfræðireglur í því tilliti að auka áherslu á ákveðna þætti. 

Í tilviki Opinberunarbókarinnar á það mjög vel við þar sem höfundur lýsir á sinn 

einstaka hátt hvernig Jesús Kristur opinberast honum.  

                                                        
15 Craig R. Koester. Revelation, bls. 139. 
16 Sama rit, bls. 140.  
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 Ritunarstaður og tímasetning 

Í þessum kafla ætla ég að gera grein fyrir þeim tilgátum sem eru ríkjandi hvað varðar 

ritunarstað og tímasetningu Opinberunarbókarinnar. Eins og fram kemur í fyrstu níu 

versum Opinberunarbókarinnar er ritunarstaður hennar eyjan Patmos, suðvestur af 

vesturströnd Tyrklands. Það er því mjög skýrt hvar ritunarstaðurinn er því hann er 

tilgreindur í sjálfum textanum og er það alls ekki algengt í ritum Nýja testamentisins.    

Tímasetning ritsins hefur verið umdeild á milli fræðimanna en valið stendur fyrst og 

fremst á milli þriggja tímasetninga, seint á valdatíma rómverska keisarans Neró, þ.e. 

68. e.Kr. eða seint á valdatíma Dómitíanusar, keisara í Róm á árunum 81-96 e.Kr. 

Einnig kemur til greina valdatími Nerva sem var við völd 96-98 e.Kr. Síðari 

tímasetning hefur hlotið meiri stuðning meðal fræðimanna en áhugaverðar tilgátur 

hafa einnig komið fram í heimilda- og útgáfurýni um að það sé hægt að finna efni frá 

báðum tímaskeiðunum í Opinberunarbókinni. 17  

Það má segja að tilraunir til þess að tímasetja ritið velti til dæmis á þáttum eins og 

heimildum frá rithöfundum þessa forna tíma og tengslum við keisara sem voru við 

völd á þessum tíma. Samt sem áður má segja að tilgátum um tímasetningu ritsins sé  

skipt í nokkur mismunandi sjónarhorn sem hafa alið af sér eftirfarandi tilgátur.18 

 

Craig E. Koester kýs að skipta tilgátum sem komið hafa fram varðandi tímasetningu 

Opinberunarbókarinnar í þrennt og mun ég greina frá hverri tilgátu fyrir sig.  

Fyrsta tilgátan felur í sér að Opinberunarbókin hafi verið rituð á árunum 68-70 e.Kr. 

eða í lok valdatíma Nerós keisara og fyrir eyðileggingu musterisins í Jerúsalem 70. 

e.Kr. Heimildir hvað þetta varðar má finna í tveimur sýrlenskum handritum sem eru 

sennilega frá fjórðu öld , hjá Theopylact biskup sem var uppi á elleftu öld en í þeim 

heimildum greinir frá því að Jóhannes hafi verið í útlegð á eyjunni Patmos á meðan á 

valdatíð Nerós stóð. Rökin fyrir þessari tilgátu byggjast á Opinberunarbókinni 11.1-2 

en þau vers fela í sér sýnir af hinni helgu borg og musteri. Sumir hafa túlkað þennan 

texta þannig að musterið hafi ennþá staðið en hafi verið í hættu sem gefur til kynna að 

Jóhannes hafi ritað fyrir árið 70. e.Kr. Önnur rök fyrir þessari tilgátu felast í því að 

frásögnin af höfðum dýrsins í Opinberunarbókinni 17.9-12 hafi verið tengd við hina 

                                                        
17 Haraldur Hreinsson, „Átök í Opinberun Jóhannesar“, bls. 39-40. 

18 Craig R. Koester. Revelation, bls. 74. 
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sjö keisara sem ríktu á þessum tíma, með sérstakri tengingu við Neró sem hinn sjötta 

keisara.19 

 

Önnur tilgátan felst í því að Opinberunarbókin hafi verið rituð í lok valdatíma 

Domitíanusar keisara eða í kringum árið 95. e.Kr. Íreneus kirkjufaðir (d. 200) 

skilgreinir Jóhannes sem postula og að hann hafi skrifað Opinberunarbókina í lok 

valdatíma Domitíanusar. Dómitíanus féll frá árið 96. e.Kr. en samkvæmt þessari 

tilgátu er því haldið fram að Opinberunarbókin hafi verið rituð árið 95 e.Kr.  

Klemens frá Alexandríu (d. 215) segir frá því að Jóhannes hafi yfirgefið Patmos eftir 

dauða ónefnds harðstjóra. Evsebíus vildi meina að þessi harðstjóri hafi verið 

Dómitíanus. Það er ólíklegt að Íreneus hafi áreiðanlegar sögulegar upplýsingar hvað 

varðar tímasetningu á Opinberunarbókinni og teljast kirkjufeðrarit eða kenningar 

Íreneusar ekki vera áreiðanlegar heimildir fyrir tímasetningu Opinberunarbókarinnar.  

Frá pólitískum sjónarhóli, þá var orðspor Dómitíanusar á ýmsa vegu. Sumir sögðu að 

hann hefði byrjað valdatíð sína á því að vera góður keisari en síðar meir hafi hann 

orðið harðstjóri sem beitti ofbeldi til að fá sínu framgengt. Það virðist vera talið að 

Dómitíanus hafi eignast andstæðinga sem hann tók af lífi eða dæmdi í útlegð snemma 

árið 90 e.Kr. Það er því ekki alveg ljóst hvernig almennt orðspor hans var og þá 

sérstaklega varðandi illsku hans og meintar ofsóknir á hendur kristnum mönnum.  

Í hnotskurn þá er Opinberunarbókin líklega skrifuð á valdatíma Domitíanusar keisara 

en fyrir því liggja þó ófullnægjandi sannanir sem vísa til þessa tímaskeiðs sem 

spannar valdatíma hans.20 

Þriðja tilgátan felur í sér að Opinberunarbókin hafi verið skrifuð enn síðar en hinar 

tilgáturnar halda fram eða á árunum 96-135 e.Kr. Þýski fræðimaðurinn Heinrich Kraft 

hefur viðrað þá skoðun sína að megnið af Opinberunarbókinni hafi verið ritað þegar 

keisarinn Nerva var við völd, árin 96-98 e.Kr. Þá er hans skoðun sú að skilaboðin til 

safnaðanna í öðrum og þriðja kaflanum og inngangur og niðurstöður bókarinnar hafi 

bæst við árið 110. e.Kr þegar kristnir menn voru útskúfaðir af Rómverjum.21 

 

Þegar litið er til þessara þriggja mikilvægu atriða, þ.e. hvað varðar höfund ritsins, 

ritunarstað og tímasetningu, þá undirstrika ýmsir fræðimenn eins og t.d. Haraldur 

                                                        
19 Craig R. Koester. Revelation, bls. 72-73. 

20 Sama rit, bls. 74-78 

21 Sama rit, bls. 78-79. 
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Hreinsson mikilvægi fjórða atriðsins sem hefur ekki síst mikil áhrif en það eru þær 

sögulegu og félagslegu aðstæður sem ritið á rætur sínar að rekja til og munu þær 

aðstæður vera umfjöllunarefni næsta kafla.22 

 

 

  Sögulegar og félagslegar aðstæður 

Kafli þessi hefur það að meginmarkmiði að gera grein fyrir þeim sögulegu og 

félagslegu aðstæðum sem voru þegar Opinberunarbókin var rituð. Bandaríski 

nýjatestamentisfræðingurinn Craig R. Koester fjallar um félagslegar aðstæður ritsins 

og tilgátur og rannsóknir um tímasetningu þess Hann kemst að þeirri niðurstöðu að 

hún hafi verið skrifuð á síðustu áratugum fyrstu aldar e.Kr. Hann bendir einnig á að 

þau vandamál sem endurspeglast í bókinni eigi rætur sínar að rekja til þeirra 

fastheldnu félagslegu aðstæðna sem ríktu á þessum tíma í Litlu Asíu frekar en til 

ákveðinna atriða eins og t.d. hvað varðar byggingu hofa fyrir keisarana eða 

Rómverskt ríkisvald.23 

Það er nokkuð ljóst að Opinberunarbókin er skrifuð til ákveðins safnaðar á ákveðnum 

tíma og er því ekki um almennt bréf að ræða. Það ber því að taka tillit til sögulegra og 

félagslegra aðstæðna þess tíma. Þessir ákveðnu söfnuðir voru að kljást við ýmiskonar 

vandamál sem fólust aðallega í félagslega bágborinni stöðu, bæði vegna fátæktar og 

einnig vegna þess að á þessum tíma, þ.e. á fyrstu öld e.Kr voru kristnir söfnuðir 

ofsóttir af rómverskum yfirvöldum.  

Keisaradýrkun hafði viðgengist alveg frá dögum Faraó og á þessum tíma fólst 

keisaradýrkun í því að konungurinn hefði guðlegan mátt og er sú hugmynd ekki 

sprottin af Rómverskum rótum vegna þess að keisaradýrkun var ekki þekkt í hinum 

vestræna heimi, en hafði þó verið algeng í hinum austræna heimi í aldaraðir. 

Keisaradýrkun á sér langan aðdraganda og hafði eflst til muna frá dögum Alexanders 

mikla og hafði án efa styrkt pólitísk öfl innan keisaradæmanna. Af þeim sjö söfnuðum 

sem höfundur Opinberunarbókarinnar ávarpar eru þrír sem höfðu musteri tileinkað 

Júlíusi Sesari en þeir voru í Efesus, Smyrnu og Pergamos.24  

                                                        
22 Haraldur Hreinsson, „Átök í Opinberun Jóhannesar“, bls. 40-41. 

23 Craig R. Koester, Revelation, bls. 79. 
24 M. Eugene Boring, Revelation (Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching), 

Louisville: John Knox Press, 1989, bls. 16-20. 
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Það má segja að hugmyndin um hinn guðlega mátt keisarans hafi náð nýjum hæðum í 

valdatíð Domitíanusar árið 81-96 e.Kr. Hann krafðist þess að vera tignaður sem Guð 

og ef einhver óhlýðnaðist þeirri kröfu átti viðkomandi yfir höfði sér að vera tekinn af 

lífi eða gerður útlægur úr keisaradæminu. Tignun Domitíanusar keisara fól einnig í sér 

að þegar hann birtist á almenningssvæðum þá þurfti mannfjöldinn að ávarpa hann og 

konu hans sem Guð líkt og Jesús Kristur var ávarpaður. Þar að auki gerði hann þá 

kröfu að vera ávarpaður í rituðu máli sem Drottinn eða Guð. Domitíanus kom því 

einnig í kring með valdi keisaradæmisins að það ríkti algjör hollusta og lotning hvað 

varðaði þennan trúarlega þátt. Ef einhver neitaði að veita keisara lotningu sína á 

ritunartíma Opinberunarbókarinnar þá var sú neitun túlkuð sem alvarleg svik í ljósi 

pólitískrar óhlýðni. Keisaradýrkunin var því rótgróin grasrót samfélagsins sem heildar 

þar sem fjölgyðistrú var við lýði.25 

 

Eins og áður hefur komið fram hefur það verið algeng skoðun að tímasetja ritunatíma 

Opinberunarbókarinnar undir lok valdatíma Domitíanusar keisara. Dómitíanus hefur 

verið þekktur fyrir það að á valdatíma hans hafi ofsóknir gegn hinum kristnu í Róm 

eflst til muna. Röksemdir með þeirri skoðun að Dómitíanus hafi staðið fyrir 

skipulögðum ofsóknum gegn hinum Kristnu hafa í gegnum tíðina verið áberandi en 

rökin felast í því að þar sé að finna sögulegt samhengi Opinberunarbókarinnar.26 Það 

er óhætt að fullyrða að þessi skoðun sé á undanhaldi vegna þess að fræðimenn nú til 

dags hafa í auknum mæli fallið frá þessari skoðun og þá sérstaklega í hinum vestræna 

heimi. Það hefur komið í ljós með sannfærandi rökstuðningi að Dómitíanus stóð ekki 

fyrir skipulögðum ofsóknum gegn kristnum og enn síður í skattlandinu Asíu þar sem 

Opinberunarbókin var skrifuð.   

Það ríkir enginn vafi á því að Opinberunarbókin er mikið átakarit. Í bókinni má greina 

ákveðin vandamál sem eru í brennidepli og veltur tilgangur ritsins á því að takast á 

við þetta vandamál með því að hvetja og hugga þá sem glíma við vandann. Þau átök 

sem bókin þykir endurspegla eiga ekki rætur sínar að rekja til skipulagðra ofsókna 

eins og áður hefur verið haldið fram. Fræðimenn hafa sýnt fram á með rannsóknum 

sínum að ofsóknirnar voru ekki skipulagðar og þess vegna ekki, líkt og áður hefir 

verið haldið fram, sá vandi sem var í brennidepli.  

                                                        
25 M. Eugene Boring, Revelation, bls. 21.  

26 Sjá nánari umföllun Sigurjóns Árna Eyjólfssonar í bók hans Trú, von og þjóð. Sjálfsmynd og 

staðleysur, Reykjavík:Hið íslenska bókmenntafélag, 2014, bls. 167-180. 
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Adele Yarbro Collins leggur til að vandamálið sem Opinberunarbókin tekst á við hafi 

verið margþætt og hluti af þeim félagslegu aðstæðum sem haldast fast í hendur við 

textann sjálfan. Hún leggur t.d. til að vandamálið gæti hugsanlega verið að finna í 

þeirri spennu sem ríkti á milli kristinna safnaða í borgum skattlandins, sem hafi verið 

á milli gyðinga og fólks af öðru þjóðerni (e. gentiles). Þá leggur hún einnig til að 

lagaleg staða safnaðanna hafi verið óljós og slíkt hið sama hafi átt við ákveðin atriði 

eins og t.d. misskiptingu auðs og annarra gæða. Þessi atriði hafi svo verið litin 

hornauga vegna þeirrar andúðar sem ríkti á þessum tíma til rómverskra yfirvalda. Það 

er því vel hugsanlegt að vandamálið hafi verið fólgið í þessum félagslegu þrengingum 

sem táknheimur og orðfæri Opinberunarbókarinnar þykir endurspegla.   

Það er því athyglisvert að skoða ítarlega rannsókn Collins hvað varðar ofsóknir á 

hendur kristnu fólki á valdatíma Dómitíanusar. Þar komst hún m.a. að því að þær voru 

ekki skipulagðar, heldur var um einangruð og tilviljanakennd tilfelli ofbeldis að 

ræða.27  

Collins bendir á að þó svo að ofsóknirnar gegn hinum kristnu sé rótgróið viðhorf og 

að það sé algengt að túlka þessar meintu ofsóknir sem viðspyrnu rómverskra yfirvalda 

á hendur hinum kristnu, þá hefur það komið í ljós að það voru ekki rómversk yfirvöld 

sem voru á móti hinum kristnu.  

Hún bendir á að þau dæmi sem finna megi í Opinberunarbókinni um þá rómversku 

undirokun sem átti sér stað, að þá sé mikilvægt að hafa í huga að sú undirokun átti sér 

stað á mismunandi tímum yfir fyrstu tvær aldirnar. Sannanir fyrir þessum meintu 

ofsóknum á hendur hinum kristnu á valdatíma Dómitíanusar eru því veigalitlar.28 

Það eru einungis nokkrar frásagnir í Opinberunarbókinni sem líta augljóslega til baka 

á ofsóknirnar sem áttu sér stað í fortíðinni. Fyrstu frásögnina er að finna í 1.9 þar sem 

höfundur gefur til kynna að hann hafi verið bannfærður frá Patmos vegna athafna 

sinna sem kristinn spámaður. Önnur frásögnin byggir á versi 2.13, þar sem vísað er til 

dauða Antipasar í Pergamos, þar sem var líklega um að ræða aftöku sem var skipuð af 

ríkisvaldhafa í ríkisdæmi Asíu. 

 

Það má því segja að heimsslitafræði sem einkennir rit Opinberunarbókarinnar sé ekki  

einhliða svar við þeirri undirokun sem stafaði af félagslegum þrengingum. Það má 

                                                        
27 Haraldur Hreinsson, „Átök í Opinberun Jóhannesar“, bls. 40-41. 

28 Adele Yarbro Collins, Crisis and Catharsis: The Power of the Apocalypse, Philadelphia: The 

Westminister Press. 1984, bls. 69.  
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samt sjá að keisaradýrkunin hafði mikil áhrif á höfund Opinberunarbókarinnar. Það 

sem er sameiginlegt með flestum ef ekki öllum heimsslitafræðilegum textum er það 

að þeir eru skrifaðir sem mótspyrna við ákveðnum þrengingum. Þessar þrengingar eru 

í mörgum tilfellum mjög sérstakar í félagssögulegu samhengi, líkt og sjá má í 

Daníelsbók, 4 Esra, 2 Barúk og Opinberunarbókinni. 

Þegar litið er til aðstæðna líkt og voru ríkjandi eftir eyðingu musterisins í Jerúsalem 

þá má sjá að sumir Gyðingar skrifuðu heimslitafræðileg rit og aðrir stofnuðu 

rabbínska skóla sem viðbrögð við þeim aðstæðum.  

Það er óhætt að fullyrða að höfundur Opinberunarbókarinnar hafi verið í svipuðum  

aðstæðum þegar hann skrifaði bókina út frá heimsslitafræðilegu sjónarmiði. Það má 

benda á að aðrir kristnir höfundar hafa skrifað bréf sem innihalda jákvæðar 

ráðleggingar varðandi hlýðni við yfirvöld líkt og sjá má til dæmis í fyrsta Pétursbréfi. 

Þá má sjá að margir aðrir skrifa trúvarnarrit fyrir kristna trú og líferni.29 

Craig E. Koester tekur í svipaðan streng og Collins hvað ofsóknirnar varðar og segir 

að skilaboðin sem er að finna í Opinberunarbókinni, köflum 2-3, megi túlka í ljósi 

ofsóknanna gegn hinum kristnu að þær hafi verið staðbundnar og dreifðar á þessu 

tímabili.30 

 

Andúð gagnvart keisadýrkun má finna í Opinberunarbókinni og sú andúð er skiljanleg 

að mörgu leyti í ljósi þess að margir hinna kristnu söfnuða upplifðu kúgun af hendi 

rómverskra yfirvalda. Sú kúgun fól m.a. í sér eyðileggingu Jerúsalem árið 70, 

fjöldaaftökur Nerós á kristnum og eitt tilvik píslarvættis.31 

 

Túlkanir í Opinberunarbókinni í formi talnamystíkur hafa verið áberandi og 

sérstaklega tilvísunin í töluna 666 sem er tala dýrsins sem sjá má í 13.18: ,,Hér reynir 

á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það og tala hans 

er sex hundruð sextíu og sex“. Nýjatestamentinsfræðingar eru almennt sammála um 

að talan vísi til Nerós Rómarkeisara. Bæði í hebresku og grísku eru tölur táknaðar sem 

bókstafir og má því að segja að ákveðin tala feli í sér ákveðið nafn. Á hebresku 

stendur talan 666 fyrir nafnið Nerón. Þar má sjá að Neró er persónugerður fyrir 

                                                        
29 Adele Yarbro Collins, Crisis and Catharsis, bls. 104-107. 

30 Craig R. Koester, Revelation, bls. 79. 

31 Haraldur Hreinsson, „Átök í Opinberun Jóhannesar“, bls. 42-43. 
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Rómaríki og keisaradæmi Rómar. Neró var rómverskur keisari sem fór með æðsta 

yfirvald og þótti hann vera mjög óvinveittur þeim kristnu, hann kenndi kristnum um 

brunann mikla, en síðar var  honum kennt um að hafa komið brunanum mikla af stað í 

Róm árið 64. e.Kr.  

Það má sjá að á svipaðan hátt og Róm, á dýrið í stríði við hina heilögu líkt og sjá má í 

kafla 13.7: ,,Það hefur vald yfir sérhverri kynkvísl og lýð, tungu og þjóð neyðir alla til 

að tilbiðja sig líkt og við sjáum í sama kafla, versi 15: ,,Því var leyft að gefa líkneski 

fyrra dýrsins anda til þess að það gæti einnig talað og komið því til leiðar að allir yrðu 

þeir deyddir sem ekki vildu tilbiðja það“.  

Dýrið kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið, nafn 

dýrsins eða tölu og nafn þess líkt og sjá má í versi 17: ,,og kemur því til leiðar að 

enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins, eða tölu nafns þess“. 

Það má sjá á ofangreindum versum að tala dýrsins og nafn þess er tengt saman með 

því að tala sérstaklega um ,,tölu nafns þess“. 

Upphaflegir lesendur og áheyrendur Opinberunarbókarinnar hafa að öllum líkindum 

gert sér grein fyrir meintum tengslum á milli tölunnar 666 við keisarann Neró. Þess 

ber að geta að túlkanir þessarar talnamystíkur hafa verið með ýmiskonar hætti í 

gegnum tíðina og túlkunin á Neró og bakgrunni hans er fremur óþekkt nú til dags. 

Dæmi um vinsælar túlkanir eru að talan 666 vísi til kaþólska páfadæmisins, 

Napóleons, Hitlers og Saddams Hussein.32  

  

                                                        
32 Rúnar Már Þorsteinsson, ,,666, The Number of the Beast: Iron Maiden og Biblían“, Ritröð 

Guðfræðistofnunar 40/2015, bls. 31-39, hér 32. 



17 

2 Söguþráður Opinberunarbókarinnar  

Í þessum kafla ætla ég að lýsa því í hnitmiðuðu máli hvernig söguþráður 

Opinberunarbókarinnar birtist í dramatísku myndmáli og er aðalmarkmiðið að gera  

grein fyrir meginþræði frásagnarinnar.  

Uppbyggingu Opinberunarbókarinnar má t.d. skipta í eftirfarandi hluta og er hægt að 

finna margar mismunandi skiptingar eftir því hvaða fræðimann er stuðst við.           

Það sem er merkilegt við þessa uppbyggingu lítur að talnaspeki sem minnst er á 

nokkrum sinnum í Opinberunarbókinni og hefur verið túlkuð á ýmsa vegu. 

Talnamystíkin felst m.a. í því að höfundur notar oftar en ekki töluna 7, eins og við 

munum sjá hér á eftir. Hún er ein af þeim tölum sem er mjög áberandi í 

Opinberunarbókinni og hafa fræðimenn eins og bandaríski 

nýjatestamentisfræðingurinn David Aune fjallað sérstaklega um töluna 7 og túlkun 

hennar í skýringarriti sínu um Opinberunarbók Jóhannesar sem kom út árið 1998.33   

 
Hér er uppbygging Opinberunarbókarinnar: 

1.1-3. Yfirskrift 

1.4-8. Inngangur í bréfaformi 

1.9-20 Köllunarfrásögnin 

2-3 Boðin til safnaðanna 7 

4.1-22.5 Sýn Jóhannesar (efni sem skipta má í sjö hluta). 

 (1) 4.1-5.14 Hásæti Guðs og ,,Lambið” (=Kristur) með bókina. 

 (2) 6.1-8.6 Innsiglin 7 (sem innsigluðu bókina) 

 (3) 8.7-15.8 Básúnurnar 7 

 (4) 16.1-8.6 Innsiglin 7 ( sem innsigluðu bókina) 

 (5) 17.1-19.10 Fall Babýlons (þ.e.a.s. Rómar) 

 (6) 19.11-21.8 Dómur heimsins og ný sköpun 

 (7) 21.9-21.5 Hin nýja Jerúsalem. 

22.6-21 Lokaorð og nánari útlistun á sýn Jóhannesar. 

 

Í inngangi bókarinnar má finna kynningu á tilgangi höfundar með skrifum sínum í 

bréfaformi þar sem hann segir frá því að mannsonurinn, þ.e. Jesús Kristur, birtist því 

hann var hrifinn í anda þar sem honum var sagt að rita niður reynslu sína og miðla 

                                                        
33 David E Aune. Revelation 17-22, W.B.C. 52C. Nashville:Thomas Nelson Puplisher, 1998 
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henni áfram til safnaðanna sjö. Í öðrum og þriðja kaflanum má svo finna boðin til 

safnaðanna sjö sem staðsettir voru í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Þýatríu, Sardes, 

Filadelfíu og Laódíkeu.  

Í fjórða kaflanum fær höfundur innsýn á tilbeiðslu sem á sér stað á himnum þar sem 

hann er hrifinn í anda. Þar eru 24 hásæti umhverfis altari og öldungar 24 talsins. 

Ásamt þeim eru viðstaddar 4 verur sem eru ljón, uxi, maður og fljúgandi örn.  Í 

þessum kafla eru náttúruöfl í formi eldinga og þruma sem eru myndlíkingar sem hafa 

verið túlkaðar fyrir sjö anda Guðs.  

Í fimmta kaflanum er bókin kynnt til sögunnar sem er með sjö innsiglum og enginn er 

verðugur að rjúfa þessi innsigli nema hið slátraða Lamb. Lambið kemur fyrst til 

sögunnar í kafla 5.6: ,,þá sá ég lamb, sem virtist vera slátrað, standa fyrir miðju 

hásætinu milli veranna fjögurra og öldunganna. Það hefur sjö augu, og eru það sjö 

andar Guðs sem eru sendir út um alla jörðina.“ 

Í sjötta kaflanum eru innsiglin svo rofin hvert fyrir sig af Lambinu. Þegar innsiglin eru 

rofin birtast hestar, einn hvítur að lit, einn rauður, einn svartur og einn bleikur. Þegar 

fimmta innsiglið er rofið þá birtast sálir myrtra manna sem látið hafa lífið vegna trúar 

sinnar, þ.e. píslarvottar. 

Sjötta innsiglið inniheldur svo mikinn landskjálfta sem hafði það m.a. í för með sér að 

sólin varð svört sem hærusekkur og tunglið varð sem blóð. Afleiðingar þessara 

atburða voru þær að allir mektarmenn og einræðisherrar, þ.e. menn sem misbeittu 

valdi, kúguðu þegna sína á verulega ósanngjarnan hátt. Þeir reyndu að fela sig í 

hellum og hömrum til þess að skýla sér fyrir ásjónu hans sem situr í hásætinu. Ótti 

þeirra beindist að reiði Lambsins. Ástæðan sem bjó að baki ótta þeirra var sú að þeir 

skömmuðust sín og væntu hins mikla dags er Lambið gerir reiði sína ljósa gagnvart 

illum gjörðum þeirra og þeir vita að þeir eru óverðugir og þess vegna skammast þeir 

sín.  

Í sjöunda kaflanum er að finna fallega tilbeiðslu, upptalningu ættkvísla, og 

vangaveltur um það hverjir þeir séu sem bera hvíta skikkju og hvaðan þeir koma.  Þeir 

eru þjónar Guðs sem komu í þrengingunni miklu og hafa hvítþvegið skikkjur sínar í 

blóði Lambsins og þjóna Guði nótt og dag. Lýsinguna á hlutverki þeirra er að finna í 

7.17: ,,Því lambið sem er fyrir miðju hásætinu, mun verða hirðir þeirra og leiða þá til 

vatnslinda lífins. Og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra”. 

Í áttunda kaflanum er svo sjöunda og síðasta innsiglið rofið með þeim afleiðingum að 

sjö englar blása úr sjö básúnum. 
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Í níunda kaflanum er blásið úr fimmtu básúnunni og þá kemur fram stjarna sem féll 

ofan af himnum. Stjarnan er persónugerð því hún hefur lykil að brunni undirdjúpsins. 

Það skellur á fyrsta plágan af þremur sem inniheldur engisprettur og eld. Í tíunda 

kaflanum er blásið úr sjöttu básuninni en þá birtist engill með litla bók og hinar 

plágurnar skella á en þær innihalda eld, reyk og brennistein og hafa þær afleiðingar að 

þriðjungur manna deyr.   

Það er svo ekki fyrr en í ellefta kafla sem sjöundu básúninni er blásið og þá koma 

fram raddir frá himnum. Musteri Guðs opnast og sáttmálsörkin birtist í musteri hans 

og miklar náttúruhamfarir í formi þruma, landskjálfta og hagls dynja á jörðina.  

Í tólfta kaflanum birtast tvö tákn á himnum. Fyrra táknið er kona sem er klædd sólinni 

og er hún haldin fæðingarhríðum og mun fæða son. Annað táknið er rauður dreki en 

hann ætlaði að gleypa barnið og beið þess að það myndi fæðast. Þegar konan fæðir 

son sinn er hann hrifinn til Guðs til hásætis og konan nær að flýja í eyðimörkina og 

dvelst þar 1260 daga.  

Eftir þessa atburði tekur svo við stríð á himni en þar heyja stríð Mikael og englarnir á 

móti drekanum. Drekinn ofsótti konuna og vildi drepa hana og ófæddan son hennar en 

konunni voru gefnir vængir til þess að fljúga yfir eyðimörkina og náði hún þar með að 

flýja ofbeldi Drekans.  

Í þrettánda kaflanum eru dýrin tvö kynnt til sögunnar en eitt þeirra var frá hafinu og 

hitt frá jörðinni. Dýrið frá hafinu hafði fengið mátt frá drekanum og öll jörðin fylgdi 

dýrinu með undrun sinni og voru margir sem tóku að tilbiðja þetta dýr. Dýrið frá 

jörðunni fékk allt vald sitt frá dýrinu frá hafinu. Það gerði tákn sem birtist sem eldur 

af himnum á jörðunni fyrir augliti mannanna. Líkneski þessa dýrs var tilbeðið og 

gefið anda og allir deyddir sem neituðu að tilbiðja það. Þarna kemur upp talan 666 

sem er talnaspeki og tala dýrsins sem er merkt á hægri hönd eða á enni.  

Í fjórtánda kaflanum er svo lýst þeim atburði þegar Lambið stendur á Síonarfjalli 

ásamt 144 þúsund manns. Þá birtast þrír englar með mismunandi skilaboð. Fyrsti 

engillinn kemur fljúgandi með eilífan fagnaðarboðskap til að boða jarðarbúum. Annar 

engillinn ber þau skilaboð að nú sé Babýlon fallin vegna saurlifnaðar sem þar sem 

hefur verið við lýði. Þriðji engillinn ber svo þau tíðindi að Guð ausi úr reiðiskál sinni 

til þeirra sem tilbiðja dýrið og líkneskið.  

Í fimmtánda kaflanum verða svo undursamleg tákn á himni en þau endurspeglast í því 

að sjö englar gengu út úr musterinu og báru allir skínandi lín og gullbelti um brjóst 

sín. En þeir báru sjö gullskálar fullar af reiði Guðs.  
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Í sextánda kaflanum hella englarnir úr sjö skálum reiðinnar yfir jörðina. Í þessum 

skálum er m.a. að finna illkynja kaun, blóð og dauða allra lífvera hafsins og fleiri 

plágur. Síðasta plágan samanstendur af eldingum, haglplágu og landsskjálfta sem var 

sá mesti sem hafði riðið yfir sem hafði þær afleiðingar að borgin mikla skiptist í þrjá 

hluta og borgir þjóðanna hrundu, eyjar hurfu og fjöllin líka, 16.1: ,,Þá heyrði ég mikla 

raust frá musterinu segja við englana sjö: Hellið úr skálum Guðs yfir jörðina“.34 

Í sautjánda og átjánda kaflanum er fjallað um skækjuna miklu og fall Babýlons en í 

þeim nítjánda er fjallað um sigurvegarann á hvítum hesti sem dæmir og berst með 

réttlæti og brúðkaup Lambsins sem þykir endurspegla gleði, fögnuð og vegsemd.   

Í tuttugasta kafla stígur engill niður af himni en hann hefur lykil að undirdjúpunum. 

Hann kastar höggorminum þangað og læsir svo hann geti ekki afvegaleitt þjóðirnar 

framar.  

Í tuttugasta og fyrsta kaflanum er hinni nýju Jerúsalem lýst og sett í samhengi við 

nýjan himinn og nýja jörð. Í tuttugusta og öðrum kafla er svo að finna lokaorð og 

nánari útlistun á sýn Jóhannesar þar sem hann vottar hverjum þeim manni sem heyrir 

spádómsorð þessi náðar Drottins Jesú. 

Það má því segja að Jóhannes höfundur byrji bókina á sama hátt og hann endar hana 

og myndar það umgjörð sem mótar bókina með inclusio35 sem er þekkt hugtak í 

bókmenntafræðilegu samhengi biblíurannsókna og hefur þann tilgang að ramma 

ritverkið inn þar sem hann hnykkir á aðaltilgangi sínum sem mænir á 

fagnaðarboðskap Jesú Krists. 

 
 
Þegar táknin sem birtast í myndmáli Opinberunarbókarinnar eru skoðuð í ljósi þeirra 

sögulegu aðstæðna sem voru í gangi og litið er á tilgang ritsins á þeim tíma, þá er ekki 

hægt að komast hjá því að greina mikla spennu á milli raunveruleikans og vongóðrar 

trúar, en það er tilgangur Opinberunarbókarinnar að komast yfir þessa spennu. Collins 

bendir á að félagsfræðingar nefni þessa spennu hugrænan mishljóm (e. cognitive 

dissonance) en hún birtist þegar mikil örvænting á sér stað sem skapar spennu á milli 

væntinga og raunveruleika. Þá má einnig greina spennu á milli ákveðinna 

                                                        
34 Þarna má tengja við áhrifasögudæmi þ.e. sjáum að Íslenska orðatiltækið að ausa úr reiðiskálum er 

komið úr Opinberunarbókinni.  
35 Inclusio er hugtak sem lýsir sér best sem hin guðfræðilega umgjörð utan um textann, þar sem 

upphafið og endirinn kallast á. 
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birtingarmynda valdsins sem birtast í Opinberunarbókinni í umboði Jesú Krists 

annarsvegar og keisarans hinsvegar.36 

Það má finna ákveðna tengingu hvað varðar stíl á milli hinna grísku harmleikja og 

Opinberunarbókarinnar. Hinir grísku harmleikir einkennast af því að ákveðnar 

tilfinningar eru uppblásnar, sérstaklega ótti og vorkunnsemi en í Opinberunarbókinni 

eru þær tilfinningar sem eru mest blásnar upp ótti og gremja. Þarna er að öllum 

líkindum verið að vísa til þeirrar reiði sem var við lýði og ríkti gagnvart rómverskum 

yfirvöldum. Collins líkir söguþræði Opinberunarbókarinnar við harmleik eða segir að 

Opinberunarbókin hafa svipuð áhrif á áhorfandann og áhrif harmleiks á tilfinningar 

áhorfenda (e. catharsis).37 

Dæmi um gremju gagnvart rómverskum yfirvöldum og þeim auðæfum sem tilheyrðu 

þeim magnast upp í kafla 17 og 18 í Opinberunarbókinni. Skækjan mikla er þarna 

myndlíking fyrir Rómaveldi líkt og sjá má í umorðaðri lýsingu á henni í kafla 17.4 þar 

sem segir frá að skækjan mikla klæðist skrautklæðum og sé skreytt með gulli og 

ýmiskonar skartgripum eins og perlum og drekki úr gullbikar. 

Í söguþræðinum má skynja að einkenni harmleiksins eru ríkjandi og mun það eiga við 

uppbyggingu sögþráðarins í allri bókinni sem heild. Dómur og hjálpræði eru svo til 

viðbótar undirstöðuatriði sem halda áfram að koma við sögu aftur og aftur í gegnum 

söguþráðinn og eru í raun og veru kynnt sem ákveðin lausn við ríkjandi aðstæðum.38 

 

Söguþráðurinn byggir á frásögn sem inniheldur litríka atburðarrás sem gerir hann 

mjög lifandi og í raun má segja að hann hafi ákveðinn ævintýralegan blæ. Atburðirnir 

gerast fyrir ástæðu með þeim tilgangi að lesandinn geti séð fyrir sér ákveðnar 

spurningar, þ.e. af hverju atburðir eigi sér stað og hvaða afleiðingar koma þeir til með 

að hafa í för með sér? Þá getur lesandinn ímyndað sér ástæðurnar á bakvið 

atburðarrásina. Það má segja að söguþráðurinn sé mjög spennandi og heldur 

lesandanum við efnið. Lesandinn bæði ímyndar sér ástæður ákveðins atburðar ásamt 

því að mynda með sjálfum sér persónulega skoðun sem svar við spurningunni en í því 

svari felst huglæga mat lesandans sem er óhætt að segja að sé mjög veigamikið fyrir 

heildarskilning.39 

                                                        
36 Adele Yarbro Collins, Crisis and Catharsis, bls. 141.  
37 Sama rit, bls. 152-153. 

38 Sama rit,,bls. 154. 

39 Craig R. Koester, Revelation, bls. 121. 
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Söguþráðurinn er átakamikill og þau átök sem eiga sér stað gefa ritinu sérstöðu. 

Átökin skapast á jörðu og standa þau á milli Skaparans og Hins illa sem vill spilla og 

eyða. Það má því segja að átökin séu á milli hins góða og hins illa sem eru einmitt það 

sem einkennir flestar ævintýrafrásagnir. 

 

Fyrstu þrír kaflarnir spanna inngang þar sem Jóhannes gefur til kynna tilgang hans 

með skrifum sínum og aðalmarkmið hans snýr að því að boða fagnaðarerindi Jesú 

Krists. Hann á margt sameiginlegt með þeim sem hann ætlar að muni lesa orð hans, 

eða heyra þau upplesin. Það sem hann á sameiginlegt með þeim (þ.e. hinum kristnu) 

er að hann væntir þess að erfa Guðsríki og er aðaltilgangur hans eins og áður segir að 

breiða út fagnaðarerindið. Hann gerir grein fyrir vandamáli samtíma síns sem felst í 

því að þeir sem tilheyra Guðsríki en hinir kristnu þurfa að þjást á hörmungartímum og 

þurfa að sýna fram á þrautseigju í gegnum þjáningarnar eins og segir í 1. 9: ,,Ég, 

Jóhannes, bróðir yðar sem í Jesú á hlutdeild með yður í þrengingunni, ríkinu og 

þolgæðinu, var á eynni Patmos sakir Guðs orðs og vitnisburðarins um Jesú”.  

Þjáningar og þrengingar á þessum hörmungartímum hafa í för með sér tilvistalegar 

spurningar hvað varðar guðlegt réttlæti og afhverju þessar hörmungar eiga sér yfirleitt 

stað í Guðsríki. 

 

Það má skynja aukið ósamræmi í þeim skilaboðum sem eru gefin til kynna vegna þess 

að þeir sem eru mest trúaðir virðast þurfa að þola mestar þrengingar en þeir sem eru 

mest eigingjarnir dafna. 

 

Meginþráður frásagnarinnar kemur með vandamál guðlegrar réttlætingar sem 

einblínir á það í 4. og 5. kafla þegar Jóhannes fer í viðburðarríka ferð til himnaríkis, 

þar sem hann sér Guð halda á innsigluði handriti.  

Jóhannes verður ruglaður í ríminu og raunar fylltur vonleysi þegar hann uppgvötar að  

enginn er þess verðugur að opna handritið. Þó hann vilji vita tilgang Guðs þá verður 

hann áfram hulinn.  

Að endingu opnar Lambið handritið, þá varpa píslavottarnir við altarið fram 

spurningunni um guðlegt réttlæti.  Í 6 kafla v. 10: ,,Og þeir hrópuðu hárri röddu og 

sögðu: ,,Hversu lengi skal bíða þess, þú Alvaldur, heilagur og sannur að þú dæmir og 

hefnir blóðs vors á íbúðum jarðar?“ 
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Spurningin snýst um hversu lengi Guð ætlar að fresta því að koma réttlæti á í heimi 

þar sem blóði réttlátra hefur verið úthellt. Það eru ekki gefnar neinar skýringar eða 

beint svar við þessari spurningu. Eina svarið sem er gefið við þessari spurningu er að 

bíða þurfi stuttan tíma þangað til aðrir hafa borið vitni.40 

 

Söguþráðurinn heldur áfram að spá í þessa spurningu hvað varðar hvenær og hvernig 

Guðlegt réttlæti mun nálgast þegar jörðin skelfur og náttúruhamfarir dynja á öllu 

lífríki jarðar og fólk er skelfingu lostið, en það virðist ekki skipta neinu máli hversu 

hræðilega plágur eru settar af stað, þær virðast ekki vera nógu hræðilegar því enn eru 

menn sem neita að iðrast.  

Síðari helmingur Opinberunarbókarinnar inniheldur tilgang Guð því þó svo að 

réttlætið virðist vera víðsfjarri, er það er vissulega gefið til kynna að það muni koma 

síðar.  

 

 

 

  

                                                        
40 Craig R. Koester, Revelation, bls. 122. 
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3 Ritskýring 

Í þessum kafla mun ég taka sérstaklega fyrir þau atriði sem tilheyra ritskýringarþætti 

Opinberunarbókarinnar en þá mun sérstöku kastljósi varpað á það hvernig myndmál 

er almennt notað í Opinberunarbókinni og þá sérstaklega hvað varðar túlkun 

myndmálsins sem Lambið stendur fyrir og dýrin tvö í 12. og 13. kafla. Þar að auki 

mun ég taka fyrir töluna 7, sem er dæmigerð táknmynd, og rekja það fyrir hvað hún 

stendur og hvernig hún hefur verið túlkuð í myndmáli Opinberunarbókarinnar. 

 Almennt um myndmálið 

Myndmálið í Opinberunarbókinni er mjög litríkt og kröftugt og hefur mjög mikilvægu 

hlutverki að gegna í túlkun bókarinnar almennt séð, sérstaklega þegar litið er til þeirra 

fjölmarga táknmynda sem birtast í gegnum bókina og hafa einnig ákveðnu hlutverki 

að gegna og þykja standa fyrir ákveðið málefni eins og sjá má í túlkun þeirra 

táknmynda sem eru mest áberandi og hafa mesta þýðingu fyrir bókina. Þær 

táknmyndir eru annarsvegar Lambið og hinsvegar dýrin tvö. Myndmálið og þær 

táknmyndir sem höfundur Opinberunarbókarinnar notar tengist því hvernig málfar og 

stíl hann notar til þess byggja bókina upp. Allar táknmyndirnar standa fyrir ákveðinn 

málstað og þykja lýsa aðstæðum líkt og sjá má þegar höfundur lýsir hinu illa sem vill 

spilla sem drekanum sem vill drepa þunguðu konuna. Sömuleiðis sjáum við að 

höfundur lýsir voninni sem hinni Nýju Jerúsalem líkt og við sjáum í 21. kafla versi 2: 

,,Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem 

brúði er skartar fyrir manni sínum“.  Þannig má segja að táknmyndirnar eru ýmist í 

formi myndlíkinga eða samlíkinga og fleiri tegunda sem verður farið nánar í hér á 

eftir.  

 

Myndmálið í Opinberunarbókinni getur verið túlkað sem dramatískt og að það vekji 

upp ákveðnar hugmyndir eða kenndir. Því hefur einnig verið lýst sem líflegu og 

torskildu þ.e. að erfitt sé að skilja það og túlka. Meirhluti frásagnar 

Opinberunarbókarinnar er í óbundnu máli, en inn á milli koma ljóðrænir kaflar sem 

birtast í lofgjarðar- og lofsöngvastíl. Höfundar bókarinnar bæði fylgir og misnotar 

viðurkennd stílbrögð hvað varðar gríska málfræði. Þess vegna verður stíll höfundar að 

teljast vera einkennilegur (e. idiosyncratic). Þessi túlkun helst að sjálfsögðu fast í 

hendur við huglægt mat hvers og eins og hvernig hver og einn upplifir lestur 
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Opinberunarbókarinnar, en eins og gefur að skilja getur upplifunin verið á marga 

vegu.41 

Adele Collins nefnir að táknmyndir séu notaðar á fjóra vegu. Í fyrsta lagi til þess að 

tala um fólk, hluti og hugmyndir (greinargott tungumál). Í öðru lagi til þess að fá 

viðkomandi lesanda til þess að hugsa (huglægt tungumál). Í þriðja lagi eru þær 

notaðar til þess að koma á framfæri viðhorfum og tilfinningum (áhrifamikið 

tungumál). Í fjórða lagi eru þær notaðar til þess að kalla fram viðhorf og tilfinningar 

(vekjandi tungumál).  

Opinberunarbókina er að vissu leyti hægt að rekja til ákveðinna heimilda, þ.e. það er 

hægt að tengja bókina til sögulegs samhengis og um leið að uppgvöta félagslegar 

upplýsingar.  En tilgangur bókarinnar er ekki að veita slíkar upplýsingar. Bókinni er 

því frekar líkt við ljóð þar sem hafðir eru í hávegi atburðir hennar, viðhorf og 

tilfinningar sem lestur hennar vekur. Þessar tilfinningar lesandans ber að túlku sem   

mikilvægari en sögulegar eða félagslegar upplýsingar. Það ber að hafa í huga að á 

þeim tíma þegar Opinberunarbókin er skrifuð þá var hún að öllum líkindum lesin 

upphátt fyrir söfnuðinn vegna þess að einungis minnihluti safnaðarins var læs og þess 

vegna ákjósanlegt að tala um hina fyrstu áheyrendur Opinberunarbókarinnar frekar en 

lesendur.42 

Táknmyndir hafa það hlutverk að svipta hulunni af ákveðinni túlkun.  

Adele Collins finnst þær öflugu táknmyndir og hinn listræni söguþráður sem birtist í 

Opinberunarbókinni vera lykillinn að heimsslitafræðilegri ræðulist (e. apocalyptic 

rhetoric).43 

Táknmyndir birtast sem valin form tjáningar og það er vissulega hægt að sjá að þær 

séu mjög margar í Opinberunarbókinni í heild sinni en orðaforði hennar inniheldur 

916 mismunandi orð, flest þeirra eru algeng en höfundur notar stundum óvenjuleg orð 

til þess að glæða skrif sín lífi. Orðin standa sem ákveðin táknmynd. Koester skiptir 

svo þessum tákmyndun niður sjö mismunandi skilgreiningar sem notast er við í 

Opinberunarbókinni.  

Umritun (e. Antomasia) er ein tákmyndin sem notuð er þegar nafni er skipt út með 

lýsandi orðasambandi eða viðurnefni. Dæmi um þetta er þegar Guð er lýst sem: ,,sá 

                                                        
41 Craig R. Koester, Revelation, bls. 138. 

42 Adele Yarbro Collins, Crisis and Catharsis, bls. 144.  

43 Sama rit, bls. 145. 
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sem í hásætinu situr“ (4.9-10, 5.1, 6.16, 7.15, 21.5). Guð er einnig lýst sem þeim: 

,,sem lifir um aldir alda“ (4.10, 10.6). 

Jesú Kristi er svo lýst í eftirfarandi versum: ,,sá sem heldur á stjörnum í hægra hendi 

sér“ (2.1). ,,Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi“ (2.8). 

Orðasamböndin sem notuð eru fyrir Guð og Jesú Krist viðhalda virðingu og fullri 

fjarlægð og gefa til kynna ákveðnar hliðar hvað varðar einkenni þeirra.  

Ýkjur (e. Hyperbole). Ýkjur á sannleikanum þar sem gert er meira úr ákveðnu 

viðfangsefni til þess að leggja áherslu á það. Dæmi um það eru vers líkt og: ,,Öll 

jörðin fylgdi dýrinu“ (13.3). ,,Því að syndir hennar náðu allt upp til himins“ (18.5)  

,,allra þeirra sem drepnir hafa verið á jörðinni“ (18.24). Þessar ýkjur þjóna þeim 

tilgangi að gefa lesandanum eða áheyrandanum skýrari mynd af viðfangsefninu.  

Myndlíking (e. Metaphor). Myndlíking er notuð þegar sama hugtakið er notað til að 

lýsa svipuðu hugtaki. Þetta sjáum við í Opinberunarbókinni þegar hugtökin heitt og 

kalt eruð notuð en þau lýsa venjulega ákveðnu ástandi, en sem myndlíking eru þessi 

hugtök notuð til þess að lýsa ákveðnu stigi hvað varðar skuldbindingu í trúnni, sbr. 

3.15-16: ,,Ég þekki verk þín, þú er hvorki kaldur né heitur. Betur að þú værir 

annaðhvort kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur 

mun ég skyrpa þér út af munni mínum“. Þegar hugtökin að vera lifandi eða dauður 

eða vakandi og sofandi eru skoðuð þá er merking þeirra sem myndlíking að gefa til 

kynna sjónarhorn á það hvernig lífið er í samræmi við trúna. Þessa notkun sjáum við í 

3.1-3:  

,,Engli safnaðarins í Sardes skaltu rita: Þetta segir sá sem hefur þá sjö anda 

Guðs, stjörnurnar sjö. Ég þekki verkin þín. Þú lifir að nafninu til en ert samt 

dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er að dauða komið. Því margt hef ég 

fundið í fari þinu sem ekki stenst fyrir Guði mínum. Minnst þú þess sem þú 

hefur numið og heyrt og varðveit það og bæt ráð þitt. Ef þú vakir ekki mun ég 

koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverri stundu ég kem yfir þig“. 

Það má einnig sjá að í Opinberunarbókinni eru notaðar tilvísanir í altarið, musterið og 

hina heilögu borg. Þessar tilvísanir eru notaðar í þeim tilgangi að láta lesandann sjá 

hlutina frá nýju sjónarhorni.  

Nafnhvörf (e. Metonymy), þar sem eitt hugtak er táknað með öðru skyldu hugtaki. 

Þegar rödd kemur frá hásætinu þá þykir hún endurspegla það vald sem Guð hefur, við 

sjáum þetta í 16.17: ,,Sjöundi engillinn hellti úr sinni skál yfir loftið og raust mikil 
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kom út úr musterinu, frá hásætinu, og sagði: ,,Það er fram komið“.  Þegar röddin 

kemur frá altarinu þá er verið að undirstrika að Guð hefur fylgt réttlætinu eftir, þetta 

myndmál stendur fyrir píslavottana sem höfðu áður kallað eftir réttlæti Guðs. 

Orðaleikur (e. Paronomasia). Þessi tákmynd gefur til kynna að það er verið að leika 

sér að merkingu þess með því að nota orð sem svipar til samhengis þess. Í skilaboðum 

til safnaðarins í Efesus sjáum við svona leik að orðum í 2.2-3: ,,Ég þekki verkin þín 

og erfiðið og þolgæði þitt. Ég veit að þú getur ekki sætt þig við vonda menn. Þú hefur 

reynt þá sem segja sjálfa sig vera postula en eru það ekki og þú hefur komist að því að 

þeir eru lygarar. Þú ert þolgóður og hefur þolað mikið vegna mín og ekki gefist upp.“ 

Fjöltengdar setningar (e. Polysyndeton). Þessi stíll er notaður í því skyni að tengja 

saman orð með samtengingum eins og „og“. Hinu slátraða Lambi er lýst svona í 5.12: 

,,Maklegt er lambið slátraða að fá máttinn og ríkidóminn, visku og kraft, heiður og 

dýrð og lofgjörð“.  Með því að útlista alla eiginleika Lambsins þá er verið að leggja 

áherslu á að hversu margir þeir eru og gefur að sjálsögðu til kynna hversu máttugt það 

er í raun og veru.  

Samlíking (e. Simile). Samlíking er notuð þar sem tvö hugtök eru borin saman eða líkt 

við hvort annað.  Höfundar nota þetta til þess að endurspegla eitthvað sem er hafið 

yfir efnisheiminn og er yfirskilvitlegt. Þanng lýsir höfundur Opinberunarbókarinnar 

Jesú Kristi í 1.14-15: ,, Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll, og 

augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsofni og 

raust hans sem niður mikilla vatna“.  Það má því segja að samlíkingar afhjúpi ákveðin 

einkenni.44 

  Ritskýring Lambsins 

Lambið er ein af aðalsögupersónunum. Frásögn Opinberunarbókarinnar má túlka á 

þann veg, að það sé samasem merki á milli Lambsins og Frelsarans Jesú Krists. 

Lambið er því í raun og veru tákmynd fyrir Krist líkt og sjá má t.d. í 5.6: ,,þá sá ég 

lamb, sem virtist hafa verið slátrað, standa fyrir miðju hásætinu milli veranna fjögurra 

og og öldunganna. Það hafði sjö horn og sjö augu, og eru það sjö andar Guðs sem eru 

sendir út um alla jörðina” og 22.3: ,,Engin bölvun mun framar til vera. Og hásæti 

Guðs og lambsins mun vera í borginni og þjónar hans munu þjóna honum”.45 

                                                        
44 Craig R. Koester, Revelation, bls. 141-143. 

45 Sama rit, bls. 118.  
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Lambið, Jesús Kristur, er í raun og veru sonur Guðs sem líður þjáningar vegna 

slátrunar, en lifði hana þó af með upprisu sinni. Máttur Guðs endurspeglast í gjörðum 

Lambsins í Opinberunarbókininni og þá sérstaklega frá og með fjórða kaflanum til og 

með tuttugusta og annars kafla sem er eins og áður hefur komið fram lokakafli 

bókarinnar. Hann er konungur allra konunga og á hlutdeild í konungsdæmi Guðs á 

himnum.46 

Boring kallar kafla 4.1-5.14 einu nafni ,,Himneska herbergi kórónunnar“ en kaflarnir 

bera yfirskriftir sem undirkaflar í útgáfu Nýja testamentisins frá árinu 2007 en þar er 

kafla 4.1-12 gefið yfirskriftin ,,Tilbeiðsla á himinum“ en síðari hlutinn, þ.e. 5.1-15, 

gefin yfirskriftin ,,Bókin og lambið“. Í þessum köflum kemur Lambið fyrst við sögu 

og má segja að þessi kafli sé mjög mikilvægur fyrir framgang söguþráðarins.  

Þessu himneska herbergi kórónunnar er ekki gefin nein sérstök lýsing en sögusviðinu, 

þ.e. umhverfinu er hinsvegar líst í smáatriðum. Þarna fer fram tilbeiðsla á himnum og 

Lambið kemur við sögu þegar það tekur við bókinni í 5.7-8: ,,Lambið kom og tók við 

bókinni úr hægri hendi hans er í hásætinu sat. Þegar það hafði tekið við henni féllu 

verurnar fjórar og öldungarnir tuttugu og fjórir niður frammi fyrir lambinu. Þeir höfðu 

hver um sig hörpu og héldu á gullskálum fullum af reykelsi. Það eru bænir hinna 

heilögu”.47 

Kristur á hlutdeild í konungsdæmi Guðs á himnum. Það er Lambið sem hefur vald til 

þess að opna bókina og innsiglin og í þeim eru fólgin heimsslitafræðileg framtíð. 

Himneska herbergi kórónunnar inniheldur kórónu Guðs og Lambsins og einnig 24 

kórónur sem eru frátekin fyrir öldungana sem eru einnig 24 talsins. Í samfélagslegu 

skipulagi hjá bæði gyðingum og heiðingjum mátti finna ráð sem samanstóð af 

svokölluðum öldungum, og þótt nafnið gefi til kynna háan aldur þá er það ekki 

bókstafleg merking heldur undirstrikar orðið öldungur meira vald frekar en aldur.48 

Lambinu er líst í 5.6 ,,Þá sá ég lamb sem virtist hafa verið slátrað, standa fyrir miðju 

hásætinu milli veranna fjögurra og öldunganna. Það hafði sjö horn og sjö augu, og eru 

það sjö andar Guðs sem eru sendir út um alla jörðina“. 

 

                                                        
46 Craig R. Koester, Revelation, bls. 117-118. 
47 M. Eugene Boring, Revelation, bls. 101-102. 

48 Sama rit, bls. 106. 
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Lambið kemur fyrir 29 sinnum í Opinberunarbókinni. Í Nýja testamentinu kemur 

Lambið fyrir í Jóhannesarguðspjalli 1.29, 21.29 og 36. Það kemur einnig fyrir í 

Postulasögunni 8.23 og Fyrra Pétursbréfi 1.19, en þar er notað annað grískt orð fyrir 

Lambið, þ.e. ἀμνός, á meðan Opinberunarbókin notar orðið ἀρνίον, en það hefur 

sömu merkingu. Í Opinberunarbókinni er Lambinu slátrað ekki eingöngu með vísun 

til krossdauða Jesú Krists heldur einnig í Opinberunarbókinni á hinu stórfenglega 

altari. Í Opinberunarbókinni vísar lýsingarhátturinn ,,að lambinu er slátrað“ alltaf til 

framtíðar og áhrif þessa atburðar til lengri tíma litið.49 

 
Lambið hefur sjö horn og sjö augu. Merkingin á bakvið hornin þykja vísa til fyllingu 

valdsins og augun merkja fyllingu innsæis. Það segir einnig að hin sjö augu Lambsins 

standi fyrir sjö anda Guðs. Höfundur Opinberunarbókarinnar vill undirstrika hversu 

náið samband er á milli Jesú Krists, Guðs og andanna sem tengja saman hinn lifandi 

Krist og andana sem tala í gegnum söfnuðina sem tengja síðan andana við hinn 

krossfesta Jesú Krist.50  

 

Sú atburðarrás sem gerist í 5.1-14 er mynduð með ákveðnum frásagnarstíl sem byggir 

á því að versin í fimmta kaflanum byrja oft á Καὶ εἶδον ,,og ég sá“.51 Þessi stíll er 

nánar tiltekið notaður 33 sinnum í gegnum Opinberunarbókina. Aune skrifar um að 

þessi stíll höfundar virki á þrjá vegu. Í fyrsta lagi þá gefi það til kynna nýja sýn á 

frasögnina. Í öðru lagi að ný sena tekur við sem framhald af þessari nýju sýn. Í þriðja 

lagi þá er þetta notað í þeim tilgangi að einblína á nýja og þýðingamikla atburðarrás 

sem er hluti af þessu framhaldi af þessari nýju sýn.  

Fimmti kaflinn byrjar svona: Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου 

βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. (,,Í hægri 

hendi hans, er í hásætinu sat, sá ég bók sem ritað var báðum megin og innsiglaða sjö 

innsiglum“). Við sjáum að þessi innsigluðu innsigli og Lambið er það sem frásögnin 

einblínir á í þessum kafla. Setningin γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν hefur verið til 

vandræða í þýðingu hvað varðar nákvæma þýðingu en hefur þó verið þýdd sem 

,,báðum megin“. Nákvæm þýðing er þó að ἔσωθεν þýðir ,,aftan á“ og ὄπισθεν 

,,framan á“. Þetta telst vera óvenjulegt þegar litið er á hvað tíðkaðist á þessum tíma 

                                                        
49 M. Eugene Boring, Revelation, bls. 109.  

50 Sama rit, bls. 111.  
51 David Aune, Revelation 1-5, WBC 52a. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1998, bls. 329.  
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hvað varðar handrit, en yfirleitt var bara skrifað öðru megin á blaðsíðuna, en ekki 

báðum megin eins og í þessu tilviki.52 

Það hefur vissa merkingu að bókin var staðsett í hægri hendi Guðs (ἐπὶ τὴν δεξιὰν). Í 

samhengi Gamla testamentisins og Gyðingdóms þýðir hægri höndin völd eða kraftur. 

Jesú Kristi er lýst svo í 1.16: ,,Hann hafði í hægri hendi sér sjö stjörnur og beitt 

tvíeggjað sverð út af munni hans og ásjóna hans skein sem sólin í mætti sínum“.  En í 

fimmta kaflanum er merking þessarar hægri handar talin standa fyrir öryggi og 

athvarf.53 

Elisabeth Schussler Fiorenza bendir á mikilvægi þess að Lambið er þess verðugt að 

taka við bókinni sem var innsigluð með sjö innsiglum. Hún bendir á að það merki 

völd og virðingu. Hún telur að lofsöngurinn í 5.9-10 ítreki ástæður þess að Lambið er 

verðugt þessa verkefnis. Ein ástæðan fyrir því að Lambið þykir vera verðugt er vegna 

þess að það hefur liðið þjáningar og dauða. Það að Lambinu hafi verið slátrað minnir 

á slátrun páskalambsins sem við sjáum notað sem ímynd dauða Jesú Krists viðsvegar í 

Ritningunni (1 Kor 5-7;1 Pét 1.18). Það er óhjákvæmilegt að mynda 

hugrenningartengsl við Brottför Ísraels og frelsun, sem er túlkuð í gyðingdómi sem 

fyrirmynd eskatológískrar frelsunar.54 

  Ritskýring dýranna tveggja  

Dýrin tvö eru myndlíking fyrir Satan, þau standa fyrir hið illa sem vill spilla og 

heiminum stendur ógn af. Guð er skapari jarðarinnar og Dýrin tvö eru í raun 

persónugerving fyrir Satan sjálfan sem hefur þann ásetning að vilja tortíma henni. 

 

Satan er sendiboði úr hyldýpinu (helvíti) sem merkir að hann er hið illa sem vill 

spilla. Það eru nokkrar lýsingar á Satan sem endurspeglast í þremur fyrirbærum, þ.e. 

Dýrið frá hafinu, Dýrið frá jörðinni og svo Drekinn. Drekanum er lýst sem Satan. 

Hann er rauður dreki með margföld höfuð og hræðileg horn á höfði sér sem eru 

ógnvænleg. Hann er með 7 ennisdjásn sem Koester túlkar sem myndlíkingu fyrir þá 

fyriráætlun Drekans um að ná yfirráðum yfir heiminum (12:3).  Eins og áður hefur 

                                                        
52 Sama rit, bls. 338-339.  

53 53 David Aune, Revelation 1-5,  bls. 340. 

54 Elisabeth Schüssler Fiorenza, The Book of Revelation: Justice and Judgment, Philadelphia: Fortress 

Press, 1985, bls. 61. 
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komið fram reynir Dýrið að drepa móðurina sem er í þann mund að fæða son ásamt 

því að reyna að blekkja þjóðir heimsins. Athafnir Satans lýsa í hnotskurn þeim 

veikleika sem hann býr yfir, og eru athafnir og hans illi ásetningur alls ekki taldar búa 

yfir miklum mætti, enda ráfar hann um jörðina því hann hefur verið útskúfaður frá 

himnum og tíminn er naumur líkt og sjá má í 2:10: ,,Kvíð þú ekki því sem þú átt að 

líða. Djöfullinn mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að reyna yður og þér 

munuð þola þrengingu í tíu daga. Vertu trú allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu 

lífsins”. 

Áhersluna á hinn nauma tíma sem til stefnu er má einnig skynja í 12.10:  

,,Og ég heyrði rödd mikla á himni segja: Nú er komið hjálpræðið og mátturinn 

og ríki Guðs vors og veldi hins Smurða sem er Lambið, Jesús Kristur. Því að 

þeim sem stóðu frammi fyrir Guði dag og nótt og ákærðu þau sem trúa hefur 

verið steypt niður og þau hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð 

vitnisburðar síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því, 

himnar og þér sem í þeim búið. Vei sé jörðinni og hafinu því að djöfullinn er 

stiginn niður til yðar í miklum móð því hann veit að hann hefur nauman tíma”. 

Það lítur samt út fyrir það að Satan hafi yfirráð yfir jörðinni því hann heldur áfram að 

deyða hina kristnu. En Guð vinnur ljóssins verk í gegnum sannleikann á meðan Satan 

vinnur með andstæðu hans, sem endurspeglast í blekkingum. Það má því segja að 

hinn forherti Satan svífist einskis vegna þess að þó það líði þúsund ár, þá heldur hann 

áfram að þrjóskast með því að ögra Guði með sínum illu verkum og er að lokum 

sendur í útskúfun í eldsdíki líkt og sjá má í 20.10: ,,Og djöflinum, sem leiðir þær 

afvega, var kastað í díkið elds og brennisteins, þar sem bæði dýrið og falsspámaðurinn 

eru. Þau verða kvalin dag og nótt um aldir alda”. 

 

Í stuttu máli má segja að Satan sýni mátt sinn í gegnum Dýrin tvö og Drekann sem eru 

andstæða Lambsins, Jesú Krists. Dýrin tvö fá mátt sinn frá Drekanum og þjóna í 

umboði Satans. Líkt og Lambið þá var dýrinu slátrað en það lifir samt, þrátt fyrir að 

þau eigi það sameiginlegt þá eru þau eins miklar andstæður og hægt er að vera. 

Lambið sameinar mannfólk og þjóðir á meðan Dýrin tvö og Drekinn kúga þau.  

Dýrið nær með blekkingum sínum að tæla töluverðan fjölda til liðs við sig, meira að 

segja nær hann blekkja marga sem áður tilbáðu Lambið til liðs við sig. Dýrið er það 

illkvittið að það deyðir meira að segja part af sjálfu sér, Skækjuna Miklu – sem líst er 

í 17. kafla. Skækjan er enn ein dramatíska myndlíkingin sem hið ríkulega myndmál 
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Opinberunarbókarinnar skartar af. Skækjan Mikla stendur fyrir borgina Róm sem er 

gjörspillt líkt og Skækjan Mikla. Endanleg örlög Dýrsins eru svo undirstrikuð um 

miðbik kaflans: 17.7-8: ,,Og engillinn sagði við mig: Hví ertu forviða? Ég mun segja 

þér leyndardóm konunnar og dýrsins með höfuðin sjö og hornin tíu sem bera hana. 

Dýrið sem þú sást, var, en er ekki, og það mun stíga upp frá undirdjúpinu og fara til 

glötunar. Og þeir sem á jörðu búa og eiga ekki frá grundvöllun veraldar nöfn sín skráð 

í lífsins bók munu undrast er þeir sjá dýrið sem var og er ekki og kemur aftur”. Enn 

og aftur er teflt fram andstæðum. Andstæðu þessa ritningarvers má finna hjá 

Lambinu, Jesú Kristi, en hann segir í 1:8: „Ég er Alfa og Ómega, hann sem er og var 

og kemur hinn alvaldi”.55  

 

Í Opinberunarbókinni í heild sinni koma dýrin tvö fyrir í eftirfarandi köflum: 

 

3. Dýrin tvö (12.18-13.18) 

a. Kynning á kaflaskiptum: Drekinn nemur staðar á sandinum við sjóinn (12.18) 

b. Fram kemur hið fyrra Dýr frá hafinu (13.1-10)  

 (1) Kynning á sýnum/formúlu: ,,Þá sá ég” (13.1a) 

 (2) Viðfangsefni sýnanna:  Dýrið frá hafinu kemur til sögunnar (13.1a) 

 (3) Lýsing á Dýrinu (13.1b-2a) 

 (4) Umboð Drekans yfir Dýrinu (13.2b) 

 (5) Hið grædda sár Dýrsins (13.3a) 

 (6) Viðbrögð mannkyns við Drekanum og Dýrinu (13.3b-4) 

 (7) Áætlun Dýrsins (13.5-10) 

c.  Annað dýr kemur til sögu frá landinu (13.11-18) 

 (1) Kynning á sýnum/formúlu: ,,Þá sá ég“(13:11a) 

 (2) Viðsfangsefni sýnar: Annað dýr kemur upp frá jörðu (13:11b) 

 (3) Lýsingin á síðara Dýrinu. (13-11c) 

 (4) Skyldleiki við fyrra Dýrið (13:12ab) 

 (5) Áætlun Síðara Dýrsins í því að upphefja tilbeiðslu fyrra Dýrsins (13:12c-17) 

d) Talnaspeki Dýrsins (13:18)  

e) Leyndardómur Dýrsins (17:8-17)56  

                                                        
55 Craig R. Koester, Revelation, bls. 117-118. 
56 David E. Aune, Revelation 6-16, WBC 52B, Nashville: Thomas Nelson Publisher, 1998, bls. cii-ciii. 
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Það má finna tengingu frá sögulegu sjónarhorni á milli kafla 12.18-13.18 og 11.19-

12.17. Við sjáum þessa tengingu einna best í 12.18: ,,Og hann nam staðar á sandinum 

við sjóinn”. Opinberunarbókin 12.18-13.19 má skipta í tvo meginhluta út frá 

Dýrunum tveimur. Í fyrri hlutanum spilar aðalhlutverk Dýrið frá hafinu 12.18-13.11, 

en það kemur fyrst stuttlega til sögunnar sem sá sem ber ábyrgð á dauða vitnanna 

tveggja sem koma fyrir í 11.7: ,,Og er þeir hafa lokið vitnisburði sínum mun dýrið, 

sem upp stígur úr undirdjúpinu, heyja stríð við þá og mun sigra þá og deyða þá”. Í 

síðari hlutanum spilar Dýrið frá jörðinni aðalhlutverkið. Dýrið frá jörðinni er 

algjörlega undirlægt fyrra dýrinu hvað varðar mátt sinn og hlutverk. Ytri umgjörð 

Dýrsins frá hafinu kemur í stað Drekans sem þjónar þeim tilgangi að vera algjör 

andstæða frásagnar Lambsins í 5. kafla.  

Það má víðsvegar sjá í hinum forna heimi ýmis konar sagnir  um átök á milli guða og 

dreka eða viðlíkra skrímsla þar sem orrusturnar snúast um andstæðurnar tvær óreiðu 

og reglu. Forn Grikkir sögðu sögur um átök á milli guða sinna Zeus og Tyfon, Apollo 

og Pyþon. Babýlóníumenn sögðu sögur af Murduk og Tiamat og Ísraelsmenn um 

Yahweh og Rahab eða Yahweh og Leviathan. Eins og áður hefur verið sagt frá hefur 

hin Gyðinglega hefð að geyma frásögn af tveimur skepnum sem þykja sambærilegar 

við Dýrin tvö í Opinberunarbókinni en þau voru sköpuð á fimmta degi sköpunar en 

það voru karlkynsskepnan Leviathan sem átti uppruna sinn að rekja úr sjónum en 

hann átti sér svo samstarfsfélaga sem var kvenkynsveran Behemoth sem áttu uppruna 

sinn að rekja til eyðimerkurinnar. 

Það má sjá að það kemur sterkt fram sá þáttur í Gyðinglegri heimsslitafræði sem 

endurspeglast í voninni sem býr í þeim væntingum sem koma til sögu í 13. kaflanum 

eftir að frelsarinn Jesús Kristur er gerður opinber. Höfundur Opinberunarbókarinnar 

sér fyrra dýrið sem í gyðinglegri frásögn er Leviathan rísa upp úr hafinu (en hafið 

stendur fyrir hyldýpið eða það dýpi sem stendur fyrir hið illa sem vill spilla og skapa 

glundroða). 

Dýrið frá hafinu er með sjö höfuð, þar sem guðlöstunar nöfnin eru skrifuð, ásamt tíu 

hornum með höfuðdjásn á hverju fyrir sig. Hornin standa fyrir völd og höfuðdjásnin 

standa fyrir alheimslegt alræðisvald sem vísar svo til valds Krists í 19.10: ,,Og ég fell 

fram fyrir fætur honum til að tilbiðja hann og hann segir við mig: ,,Varastu þetta! Ég 

er samþjónn þinn og systkina þinna sem hafa vitnisburð Jesú. Tilbið þú Guð. 

Vitnisburður Jesú er andi spádómsgáfunnar”.  
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Dýrið frá jörðinni eða Behemoth var með tvo horn líkt og hrútur og talaði að hætti 

Drekans, en var í raun sem úlfur í sauðagæru. Síðar er það tengt við falsspámann líkt 

og við sjáum í nokkrum ritningarversum í Opinberunarbókinni 16.13: ,,Þá sá ég þrjá 

óhreina anda, líka froskum, fara út af munni drekans og af munni dýrsins og af munni 

falsspámannins”. Við sjáum einnig tenginguna við falsspámanninn í 19.20: ,,Og dýrið 

var handtekið og ásamt því falsspámaðurinn sem hafði látið dýrið gera táknið. Með 

þeim hafði hann leitt þá afvega sem höfðu fengið merki dýrsins og tilbeiðið líkneski 

þess. Þeim var báðum kastað lifandi í eldsdíkið sem logar af brennisteini“. Þriðju 

tengingu sjáum við svo í 20.10: ,,Og djöflinum, sem leiðir þær afvega, var kastað í 

díkið elds og brennisteins, þar sem bæði dýrið og falsspámaðurinn eru. Þau verða 

kvalin dag og nótt um aldir alda”.  

Falsspámaðurinn hefur verið skýrður á þann veg að vera þetta dýr sem reynir að tæla 

sem flesta til liðs við sig í sinn söfnuð (e. cult) .  

 

Dýrið frá hafinu og Dýrið frá jörðinni koma fyrir í köflum 12.18-13.18 og má skipta í 

tvo hluta. Dýrinu frá hafinu er líst í köflum 12.18-13.10 og Dýrinu frá jörðinni er líst í 

köflum 13.11-18. Þessi tvö dýr hafa verið túlkuð frá sjónarhorni Gyðinglegrar 

frásagnar sem þykja vera hliðstæða frásagnar Opinberunarbókarinnar, þ.e.a.s. í hinni 

Gyðinglegu frásögn sem finna má m.a. í 1 Enok 60:7-11, 4 Ezra og einnig í  Talmud 

og Midrashim. En þar segir frá Leviathan, kvenkyns veru frá sjónum og Behemoth 

sem er karlkyns vera frá sjónum.57 

Dýrið frá hafinu sem birtist í 13.1-10 stendur fyrir rómverska keisaradæmið en Dýrið 

frá jörðinni sem birtist í 13.11-18 stendur fyrir commune Asiae.58 Aune telur þetta 

gefa til kynna vandamál hvað varðar hugtakanotkun. Þar sem andstæðingurinn og sú 

frásögn og áhersla helst fast í hendur við að skilgreina andstæðinginn sem 

fjandsamlegan einstakling en ekki sem hóp eða þjóð. Það má samt sem áður sjá að 

myndmálið sem er notað yfir andstæðinginn, til að mynda í 13.11-18 þar sem 

falsspámaðurinn virðist vera að nota grímu Dýrsins frá jörðu. Það bendir til þess að 

áherslan á eintölu skilgreiningu andstæðingins sé eitthvað á reiki og virðist vera dæmi 

um notkun bæði eintölu og fleirtölu þegar nánar er vikið að þeirri túlkun.59 

                                                        
57 57 David Aune, Revelation 6-16 bls. 728. 

58 Sama rit, commune Asiae er sú innlenda pólitíska hreyfing sem greiddi fyrir stefnu Rómar, 779. 

59 Sama rit, bls. 729. 
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Eins og áður hefur verið sagt frá hefur Dýrið frá hafinu oftast verið túlkað í sögulegu 

samhengi sem hið rómverska yfirvald. David Aune tilgreinir þetta nánar og lýsir 

Dýrinu frá hafinu sem landstjóra sem tilheyrir rómverska keisaranum sem kom einu 

sinni á ári til rómverska hluta Asíu, fyrst til borgarinnar Efesus. Hann kom þangað 

sjóleiðis með skipi og þess vegna er sagt að hann hafi komið frá sjónum. Landstjórar 

þessara tveggja hluta rómverska landsvæða sem þóttu mikilvægust en þau voru Asía 

og Afríka. Önnur svipuð túlkun á Dýrinu frá hafinu sem þykir vera algengust er sú að 

Dýrið frá hafinu standi fyrir rómverska ríkisdæmið.60 

13. kaflinn hefst á eftirfarandi hátt: „Þá sá ég dýr stíga upp frá hafinu“ (gr. kαὶ εἶδον 

ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον).  Forsetningarliðurinn ἐκ τῆς θαλάσσης sem fylgir 

sögninni ἀναβαῖνον er óvenjulegur fyrir andlagið, en hann er notaður til þess að 

undirstrika að Dýrið komi frá hafinu sem hefur sterka tengingu við lok 12. kafla þar 

sem sagt er frá því þegar Drekinn nam staðar á sandinum við sjóinn.61  

Dýrinu frá hafinu er líst svona í 13.1: ,,það hafði tíu horn og sjö höfuð“ (gr. ἔχον 

κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά). Þessum parti hefur verið sleppt í yngstu þýðingum  

New Revised Standard Version.  Drekanum er líst á svipaðan hátt í 12.3: ,,Annað tákn 

birtist á himni: Mikill dreki rauður er hafði sjö höfuð en tíu horn og á höfðinu sjö 

ennisdjásn” og einnig dýrinu sem konan situr á í 17.3: ,,Og andinn kom yfir mig og 

engillinn leiddi mig út í eyðimörk. Þar sá ég konu sitja á skarlatsrauðu dýri, alsettu 

guðlöstunar nöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn”.   

Í þrettánda kaflanum eru þessi tíu horn og sjö höfuð ekki túlkuð frekar og telur Aune 

það líklegt að þessi lýsing komi heim og saman við lýsinguna í 17.3 og sé í raun og 

veru viðbót byggð á henni. Lýsingin hefur verið túlkuð þannig að hornin og höfuðin 

standi fyrir valdið en sú túlkun er byggð á ritningaversum 17.9-14: ,,Hér reynir á 

skilning og speki. Höfuðin sjö eru sjö fjöll sem konan situr á. Það eru líka sjö 

konungar. Fimm eru fallnir, einn er nú uppi, annar er ókominn og er hann kemur á 

hann að vera stutt. Og dýrið sem var en er ekki, er einmitt hinn áttundi og er af þeim 

sjö og fer til glötunar”. 

Dýrinu frá hafinu er nánar líst í framhaldinu af versinu í 13:1: ,,og á hverju horni var 

ennisdjásn” (gr. καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα).  

                                                        
60 David Aune, Revelation 6-16, bls. 733.  

61 Sama rit, bls. 732. 
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Ennisdjásnið má túlka sem kórónu sem stendur fyrir konunglegan mátt eða vald. Það 

sem ennisdjásnin stóðu fyrir á þessum forna tíma var vald yfir mörgum þjóðum sem 

er viðeigandi fyrir Dýrið frá hafinu sem endurspeglaði rómverska heimsveldið. Þess 

bera þó að geta að rómverskir keisarar báru aldrei ennisdjásn til þess að auðkenna 

vald sitt. Ennisdjásnið virðist samt sem áður vera ákveðin viðbót við hornin til þess að 

undirstrika valdið.62 

Sama vers heldur áfram og segir ,,og á höfðum þess voru skráð nöfn með guðlasti“ 

(gr. καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας). 

Guðlast kemur einnig fyrir í 17.3 þar sem skækjunni miklu er lýst: ,,Og andinn kom 

yfir mig og engillinn leiddi mig út í eyðimörk. Þar sá ég konu sitja á skarlatsrauðu 

dýri, alsettu guðslöstunar nöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn“. Þá er minnst á 

það dýrið hafi krafist þess að þeir sem tilbáðu það báru nafn hans á sýnilegan hátt á 

höndum, fótum, hálsi, bringu eða á maga. Þá er einnig minnst á að dýrið hafi einnig 

krafist þess að tilbiðjendur hans höfðu nafn hans brennimerkt á höfði eða höndum.63 

 

Koester bendir á það þegar Dýrið kemur á sögusviðið frá hafinu þá markar það nýjan 

kafla. Dýrið er með umboð frá Satan og er andstæðingur kirkjunnar. Nafnið sem er 

notað yfir dýrið, θηρίον, er stundum notað á hlutlausari hátt en í þessu samhengi og 

oftast vísar þetta nafn til villts dýrs sem er hættulegt sem hefur það í eðli sínu að drepa 

og er óhreint. Dýr voru stundum skrímsli. Önnur útfærsla á nafninu er sú að það var 

notað til þess að lýsa fólki sem þótti hafa siðspillta og hættulega hæfileika. Merking 

þessa orðs í samhengi Opinberunarbókarinnar er svo að hún þykir endurspegla 

hvernig pólítísk völd lýsa sér á tímum bókarinnar ásamt því að lýsa þeim mönnum 

sem voru við völd. Dýrið kom frá hafinu og því hefur verið haldið fram í túlkun að 

dýrið eigi rætur sínar að rekja til hyldýpa undirheimanna líkt og sjá má í 11.7: ,, Og er 

þeir hafa lokið vitnisburði sínum mun dýrið, sem uppstígur úr undirdjúpunum, heyja 

stríð við þá og mun sigra þá og deyða þá“. Hafið er þetta undirdjúp og getur falið í sér 

óreiðu ástand en það er tekið fram í Opinberunarbókinni að hafið er sköpunarverk 

Guðs og er notað af fylgjendum dýrsins til að ná fram tilgangi sínum.  

Höfuð dýrsins þykir endurspegla konunga, sbr 17.9. Frá gyðinglegu og frumkristnu 

sjónarhorni þótti það vera guðlast ef að konungur ætlaðist til þess að kalla sjálfan sig 

                                                        
62 David Aune, Revelation 6-16, bls. 733.  

63 Sama rit, bls. 734. 
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guðlegum nöfnum. Áður fyrr hafa lesendur jafnvel skilgreint guðlöstunar nöfnin við 

þá venju að kalla konunginn eða þann sem hafði völdin Guð.64 

 

Fiorenza túlkar dýrið frá hafinu sem vísun í Miðjarðarhafið þar sem Róm er 

landfræðilega staðsett. Hún er með yfirskrift á köflum 13.1 og kallar þá einu nafni 

,,Spádómlega afhjúpun á öflum hins Rómverska heimsveldis“. Hún bendir á að í  

gyðinglegum bókmenntum 4 Ezra sé að finna svipaða frásögn þar sem sagt er frá erni 

sem kemur frá hafinu og stendur fyrir Róm (4 Ezra 11.1). Hafið hefur verið túlkað í 

landfræðilegu samhengi en Fiorenza bendir á að það hefur líka merkingu í 

goðsagnlegu samhengi. Hafið hefur verið túlkað í fornum skilningi sem ringulreið, 

hið illa sem vill spilla, og ill öfl frá Satan líkt og við sjáum t.d. í 11.7: ,,Og er þeir hafa 

lokið vitnisburði sínum mun dýrið, sem uppstígur úr undirdjúpinu, heyja stríð við þá 

og mun sigra þá og deyða þá“. Þrátt fyrir að Dýrinu frá hafinu hafi í flestum tilfellum 

verið líkt við Satan og hið illa þá bendir Fiorenza á að lýsing þess á sér hliðstæðu í 

lýsingu á Lambinu, þ.e. þeim er báðum lýst sem slátruðum.65 

 Talan 7 

Líkt og sjá má á umfjöllinunni um Opinberunarbók Jóhannesar þá er talan 7 mjög 

áberandi og kemur fram aftur og aftur í mismunandi merkingu í gegnum alla bókina. 

Merking tölunnar 7 hefur oftast verið túlkuð þannig að hún stendur fyrir 

fullkomleika/endanleika. Hún hefur einnig veruð túlkuð sem heilög. Talan er notuð 54 

sinnum í Opinberunarbókinni. Uppbyggingin bókarinnar byggir á tölunni 7, þar sem 

höfundur tekur fram að það eru sjö kirkjur, sjö andar, sjö stjörnur, sjö eldblys. 

Lambinu er lýst þannig að það sé með 7 horn og 7 augu, sbr 5.6: ,,Þá sá ég lamb sem 

virtist hafa verið slátrað, standa fyrir miðju hásætinu milli veranna fjögurra og 

öldunganna. Það hafði sjö horn og sjö augu, og eru það sjö andar Guðs sem eru sendir 

út um alla jörðina“. Einnig er englunum í 8. kaflanum versi 2 lýst sem sjö talsins. 

Þrumurnar eru einnig 7 talsins (10.3-4) og drekanum er einnig lýst með sjö höfuð 

(12.3, 13.1, 17.3, 7, 9). Höfundur notar töluna 7 eins og áður segir til þess að byggja 

                                                        
64 Craig R. Koester, Revelation, bls. 568-569. 

65 Elisabeth Scühssler Fiorenza, Revelation: Vision of a Just World, Minneapolis: Fortress Press, 1991, 

bls. 83. 
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upp frásögn sína. Það sjáum við á því hvernig hann skiptir frásögninni í sjö birtingar 

(2.1-3.22), sjö innsigli (5.1-8.1), sjö trompet (8.2-11.18) og sjö skálar (15.1-16.21).66 

Hinir 7 söfnuðir sem höfundur Opinberunarbókarinnar minnist á eru mjög 

þýðingarmiklir í Opinberunarbókinni og má tala um þá hvern og einn sem hluta af 

líkama Jesú Krists. Það eru þessir sjö söfnuðir sem áttu búsetu í Róm, Korintu, 

Galatíu, Efesus, Þessaloníku, Fíladelfíu og Colussíu. Það er hinsvegar engin augljós 

ástæða fyrir því að höfundur Opinberunarbókarinnar minnist sérstaklega á þessa sjö 

söfnuði en um það hafa þó verið margar getgátur og vangaveltur. Þegar litið er til 

þeirra safnaða sem voru mikilvægastir á þessum tíma, þá voru borgir sem höfundur 

minnist ekki á sem voru mikilvægari en þeir sem hann minnist á í 

Opinberunarbókinni.  Í Litlu Asíu voru til dæmis borgirnar Tróas, Magnesia og 

Tralles. Þrátt fyrir að höfundur geri greinarmun á því hvaða söfnuð hann ávarpar þá 

verður að undirstrika það að boðskapurinn á við alla söfnuðina í heild. Það að 

höfundar skrifar til þessara sjö safnaða, eins og áður hefur verið sagt frá þá hefur 

verið litið á töluna sjö sem tölu heildar, og hafa þessir sjö söfnuðir verið túlkaðir í 

ljósi þess að hann skrifar til hinnar sameiginlegu kristnu kirkju í heiminum. Það er 

áhugavert að þessir sjö söfnuðir voru staðsettir nálægt hver öðrum eða innan 100 

mílna frá Efesus. Allir söfnuðirnir eru tengdir sérstökum sendiboða sem er kynntur til 

sögunnar sem engill sem gefur hverjum söfnuði persónulegt ávarp. Höfundurinn notar 

gríska orðið ἄγγελος sem þýðir sendiboði eða engill.67 

 

Innsiglin sjö hafa verið túlkuð á ýmsa vegu. Þegar hvert og eitt innsigli er rofið þá 

þykir það standa fyrir ákveðinni merkingu frá bæði guðfræðilegu og sögulegu 

sjónarhorni.  

Fimmta innsiglið er rofið í 6.9-11: ,,Þegar lambið rauf fimmta innsiglið sá ég undir 

altarinu sálir þeirra manna sem drepnir höfðu verið sakir Guðs orðs og vitnisburðarins 

sem þeir höfðu borið. Og þeir hrópuðu hárri röddu og sögðu: ,,Hversu lengi skal bíða 

þess, þú Alvaldur, heilagur og sannur að þú dæmir og hefnir blóðs vors á íbúð jarðar“. 

Þetta fimmta innsigli hefur veri túlkað sem siðferðisleg ráð til kristinna manna og 

gefur það innsýn hvernig píslarvottarnir hafa grátbeðið um réttlæti. Kirkjufaðirinn 

Kýpríanus túlkar þetta innsigli með þeim boðskap að hinir kristnu ættu ekki að leita 

                                                        
66 David Aune, Revelation 1-5, bls. xciv. 

67 Samar rit, bls. 130-132. 
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hefnda heldur að bíða eftir réttlæti Guðs. Í svipaðan streng túlkar Ágústínus 

kirkjufaðir þetta innsigli og hann segir að píslarvottarnir séu ekki að leita hefnda 

heldur treysta á réttlæti Guðs.  

Aðrar túlkanir telja að innsiglin standi fyrir ákveðinn atburð í sögulegu samhengi. 

Viktorínus kom með þá kenningu að innsiglin standi fyrir hvað myndi eiga sér stað 

þegar heimsendir á sér stað, og vísar í orð Jesú þegar hann varar við að stríð, 

hungursneyð og ofsóknir muni eiga sér stað áður en hann snýr aftur (Matt 24, Mark 

13, Lúk 21). Hið sjöunda innsigli þykir hinsvegar fela í sér von, þar sem þögnin á 

himni þykir enduspegla að vonin feli í sér hvíld á himnum.  

Túlkendur sem voru uppi á miðöldum hafa túlkað innsiglin sem undirstöðu 

leiðbeiningar með því að skilgreina hvert og eitt innsigli sem atburð í lífi Jesú Krists. Í 

þessari túlkun mætti nánar tiltekið líta á innsiglin sem grunnskilning á holdtekju 

Krists, fæðingu og dauða hans, upprisu, gleðiboðskap og ríkidæmi hans.  

Áhrifaríkasta túlkunin sem hefur verið gerð á innsiglunum sjö felur í sér sögulega 

túlkun. Bede kom með ákveðna túlkun en hún felur í sér að hvert innsigli standi fyrir 

tímaskeið í sögu kirkjunnar allt frá prédikun postulanna, ásamt þeim villukenningun 

sem fylgdi í kjölfar næstu innsigla, allt til komu Antíkrists (Satans) sem á sér stað við 

sjötta innsiglið. Hið sjöunda innsigli þykir frá þessari túlkun tákna hvíld.  

Svipaða túlkun má finna hjá Joachim frá Fiore en hann gengur lengra í þessari 

sögulegu túlkun með því silgreina hvert innsigli í hiðstæðum atburðum í Gamla og 

Nýja testamentinu sem gefur til kynna hvernig verk Guðs endurspeglast í sögunni. 

Sem dæmi þá skilgreinir hann fyrsta innsiglið sem köllun Abrahams og hernám 

Ísraels í Canaan og einnig stofnun kirkjunnar með Jóhannes skírara og postulanna. 

Innigli tvö túlkar hann sem stríð sem stóð yfir frá tímum Jósúa og Davíðs og átökum 

hvað varðar skurðgoðadýrkun. Innigli sex er svo túlkað sem mikið breytingaskeið 

sem endar með heimsendi. 

Það má líka sjá túlkun sem er undir þessum sögulegu áhrifum endurspeglast með 

þeim hætti að líta á hvert innsigli sem ákveðið tímaskeið kirkjunnar undir harðstjórn 

ákveðinna keisara og tilheyrandi ofsóknum á tímabilum þegar  þeir sátu við stjórn.  

Allt frá keisurunum Neró, Vespasíanusar,Títusar, Domitíanusar, Trajanusar og 

Díókletíanusar.68 
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Hinir sjö andar Guðs birtast í 4.5:,,út frá hásætinu gengu eldingar, dunur og þrumur 

og sjö eldblys brunnu frammi fyrir hásætinu. Það eru þeir sjö andar Guðs“. Það má 

túlka þýðingu andanna sjö á þrjá vegu skv. Aune.  

Í fyrsta lagi þá hefur þeim verið skipt niður í anda visku, anda skilnings, anda 

ráðleggingar, anda máttar, anda þekkingar, anda guðlegrar tilveru og anda guðsóttans. 

Þá hafa sumir túlkað þessa sjö anda sem heilagan anda.  

Í öðru lagi þá standa þessir sjö andar fyrir engla Guðs. Í gyðinglegum bókmenntum er 

hugtakið andar samheiti yfir engla. Þessa túlkun telur Aune vera sennilegasta. 

Í þriðja lagi hafa þessi sjö andar verið túlkaðir í tengslum við fornar austrænar 

stjarnfræðilegar gyðjur.69 

  Talnamystík 666 

Talan 666 mjög mikilvæg í Opinberunarbókinni og segir höfundur töluna vera númer 

dýrsins. Merkingin á bak við þessa tölu hlýtur að öllum líkindum að hafa verið þekkt 

á meðal þeirra sem voru uppi á þeim tíma er bókin var skrifuð, en merkingin er óljós í 

dag. Íreneus kirkjufaðir sem var uppi á annari öld var líka í vafa og taldi það ráðgátu 

fyrir hvað talan stóð. 

Á þeim tíma sem Opinberunarbókin var skrifuð tíðkaðist það að stafrófið stóð fyrir 

tölur, hver stafur merkti eitt númer.  Fræðimenn hafa komið með þá tilgátu að 666 sé 

annaðhvort númer sem stendur fyrir Nero Caeser á hebresku sem er skammstöfun 

fyrir fullt nafn Domitíanusar, eða þar sem tölustafurinn 6 stendur fyrir hið illa. 

Höfundur Opinberunarbókarinnar tekur fram að talan standi fyrir manneskju. Talan 

666 tengist dýrunum tveimur á sterkan hátt vegna þess að þau standa fyrir það illa, 

þau endurspegla kraft Satans með hugtökum sem eru bæði þjóðleg, pólítísk og 

kosmísk (13.7, 18.3,23, 20.3).70 

13.16-18:,,Og dýrið lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátæka, frjálsa og 

ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða enni sín og kemur því til leiðar að 

enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins, eða tölu nafn 

þess. Hér reynir á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala 

manns er það og tala hans er sex hundruð sextíu og sex“.   

                                                        
69 David Aune, Revelation 1-5, bls. 33-35. 
70 Elisabeth Schussler Fiorenza, Revelation: Vision of a Just World, bls. 87. 
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Talnamystíkin sem talan 666 felur í sér að reiknuð er út merkingin á bak við 

tölustafina með því að finna út fyrir hvað tölustafirnir standa og finna þannig út nafn 

dýrsins. Þessi reikningur á tölustöfunum kallast einu nafni gematria. Hver einasti 

stafur í bæði gríska og hebreska stafrófinu hefur samnefnara sem tölustaf. Eins og 

áður hefur komið fram er það algengasta tilgátan að skilgreina 666 sem Neró keisara 

með því að nota hebreska stafrófið og hefur þessi tilgáta náð mestu fylgi meðal 

fræðimanna. 71 

 

Boring er einn af þeim fræðimönnum sem  styður þessa tilgátu. Hann bendir á að 

talan 666 standi fyrir tjáningu á ófullkomleika, skurðgoðadýrkun, dómi og hið illa 

almennt séð. Höfundur Opinberunarbókarinnar gerir þá ráð fyrir að 666 standi fyrir 

Neró keisara vegna þess að hann notar goðsögnina aftur síðar í Opinberunarbókinni 

og vísar í endurkomu hans, þ.e. Dýrsins, til að mynda í 13.3: ,,Eitt af höfðum þess 

virtist sært til ólífis en banasár þess varð heilt. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun“. 

Við sjáum svipaða tilvísun í 17.9-11: ,,Hér reynir á skilning og speki. Höfuðin sjö eru 

sjö fjöll sem konan situr á það eru líka sjö konungar. Fimm eru fallnir, einn er nú 

uppi, annar er ókominn og er hann kemur á hann að vera stutt. Og Dýrið, sem var en 

er ekki, er einmitt hinn áttundi og er af þeim sjö og fer til glötunar“.72 

 

  

                                                        
71 Craig R. Koester, Revelation, bls. 596-597. 

72 M. Eugene Boring, Revelation, bls. 162-163. 
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4 Æviágrip Sigurbjörns Einarssonar 

Í þessum kafla hyggst ég byrja á því að fara yfir líf og starf Sigurbjörns Einarssonar á 

hnitmiðaðan hátt. Síðan mun ég taka fyrir bók hans sem hann skrifaði um 

Opinberunarbók Jóhannesar árið 1957 sem var notuð sem kennslubók í ritskýringu 

Nýja testamentisins við Háskóla Íslands. Á sama hátt mun ég fjalla um ritskýringu 

Sigurbjörns út frá almennri túlkun og einnig mun ég taka fyrir gagnrýni á hana. Síðan 

mun ég fara yfir Lambið og Dýrin tvö og hvernig þau birtast í ritskýringu Sigurbjörns.   

 

Sigurbjörn Einarsson fæddist 11. júní árið 1911 að Efri-Steinsmýri í Meðallandi í 

Vestur Skaftafellssýslu. Foreldrar hans voru Magnús Kristinn Einar Sigurfinnsson, 

kallaður Einar, fæddur árið 1884, bóndi á Efri-Steinsmýri í Meðallandi, og móðir hans 

var Gíslrún Sigurbergsdóttir húsfreyja, fædd árið 1887. Foreldrar Sigurbjörns felldu 

hug saman þegar þau störfuðu saman að félagsmálum í sveitinni en þau byrjuðu að 

búa saman árið 1910 þegar þau fengu jörð að Syðri-Steinsmýri og hófu þar búskap. 

Bústofn þeirra var alltaf smár. Búskapur þeirra einkenndist af miklu basli og alla ævi 

bjuggu þau við mikla fátækt. Sigurbjörn er frumburður þeirra hjóna en þeim fæddist 

annar sonur árið 1912, en hann fékk nafnið Sigurfinnur. Það varð hræðilegur 

harmleikur þegar fjölskyldan missir svo Gíslrúnu móður sína árið 1913 en hún hafði 

bjargað sonum sínum naumlega frá bráðum eldsvoða sem varð svo hennar banarmein. 

Drengirnir fóru í fóstur eftir dauða móður sinnar og Einar bjó einn að Efri Steinssmýri 

um sinn en undi ekki lengi einsamall og fluttist að Lágu Kotey til tengdaforeldra sinna 

þar sem drengirnir voru í fóstri.73 

 

Þrátt fyrir að Sigurbjörn og fjölskylda hans hafi alist upp við mikla fátækt og 

hörmungar þá er þess minnst í ævisögu hans að það var gott að alast upp hjá ömmu og 

afa:  

                                                        
73 Sigurður A. Magnússon, Sigurbjörn biskup. Ævi og starf, Reykjavík: Setberg, 1988, bls. 23. 
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,,Þó Koteyjarheimilið væri skínandi fátækt var það mikil og einlæg gleði, 

söngur og sagnalestur á kvöldin, en í vökulokin var kyrrlát stund með hugvekju 

og sálmasöng. Húslestrar voru undantekningarlaust á hverju vetrarkvöldi og auk 

þess á sunnudögum og öðrum helgum dögum. Helgi sunnudagsins var 

stranglega virt. Það mátti ekki slíta blóm. Væri ekki messað í sóknarkirkjunni 

var húslestur á hádegi. Postillan var mikil bók og tignarleg í augum drengsins. 

Helgin sem fyllti baðstofuna undir húslestrum varð honum ógleymanleg“.74 

 

Árið 1931 útskrifaðist Sigurbjörn sem stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík og 

innritaðist sama ár til náms við guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands. 

Þess ber að geta að um helmingur samstúdenta hans sem útskrifuðust á sama tíma og 

hann úr MR innrituðust með honum í guðfræðideildina.75  

Sigurbjörn kvæntist Magneu Þorkelsdóttur árið 1933. Foreldar hennar voru Rannveig 

Magnúsdóttir og Þorkell Magnússon, sem starfaði sem sótari. Daginn eftir brúðkaupið 

fluttist Sigurbjörn til Svíþjóðar þar sem hann hugðist nema almenna trúarbragðafræði, 

klassísk fornfræði og sögu við Uppsala háskóla. Stuttu síðar flytur Magnea til 

Svíþjóðar til hans og þau eignast frumburð sinn, Gíslrúnu, árið 1934. Þau hjón 

eignuðust saman átta börn í heildina. Guðrún starfaði síðar sem kennari, Rannveig, 

hjúkrunarfræðingur, Þorkell, tónskáld, Árni Bergur, sóknarprestur d. 2005, Einar, 

prófessor við HÍ, Karl fyrrverandi biskup Íslands, Björn, sóknarprestur í Danmörku d. 

2003 og Gunnar hagfræðingur, búsettur í Svíþjóð. Magnea eiginkona Sigurbjörns lést 

árið 2006.76  

Námsferill Sigurbjörns var einkar glæstur en hann lauk prófi í grísku, fornfræðum og 

sögu árið 1936 við Uppsala háskóla. Hann hlaut síðan cand. fil. gráðu frá 

heimspekideild Stokkhólmsháskóla árið 1937. Kandítdatspróf í guðfræði lauk hann 

frá Háskóla Íslands árið eftir. Síðar stundaði hann framhaldsnám í 

nýjatestamentisfræðum við Uppsalaháskóla árið 1939, í trúfræði við Háskólann í 

Cambridge 1945 ásamt framhaldsnámi 1947-48 meðal annars í Basel.  

Prestferill Sigurbjörns Einarssonar hófst þegar hann var settur sóknarprestur í 

Breiðabólstaðarprestakalli á Skógarströnd frá 1. sept árið 1938. Hann var vígður í 

                                                        
74 Sigurður A. Magnússon, Sigurbjörn biskup, bls. 26. 

75 Sama rit, bls. 93. 

76 Sama rit, bls. 101.  
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september sama ár. Honum var síðar veitt Hallgrímsprestakall í janúar 1941 og 

þjónaði þar til 1944. Sama ár var hann skipaður dósent í guðfræði við Háskóla Íslands 

þar sem hann byrjaði að kenna. Síðar var hann svo skipaður prófessor í guðfræði 1949 

og gegndi því starfi til 1959 en það ár var hann vígður biskup Íslands. Hann þjónaði 

sem biskup Íslands til ársins 1981. 

Þegar Sigurbjörn lét af embætti biskups Íslands sinnti hann margvíslegum verkefnum 

sem fólu m.a. í sér kennslu og ritstörf. Sigurbjörn biskup var afkastamikill á 

ritvellinum, á nokkrum sviðum, við ritun fræðibóka, þýðinga, trúarrita og sálma. Af 

fjölmörgum ritum hans má nefna Trúarbrögð mannkyns, Opinberun Jóhannesar - 

skýringar, ævisögu Alberts Schweitzer og kennslurit um trúarbragðasögu og trúarlífs-

sálfræði. Hann gaf út fjölda bóka með greinum, prédikunum og hugvekjum og má þar 

nefna bækurnar Meðan þín náð, Helgar og hátíðir, Coram Deo, Haustdreifar, Konur 

og Kristur, Sárið og perlan og Orð krossins við aldahvörf. Þess utan samdi hann og 

þýddi fjölda sálma í Sálmabók kirkjunnar. 

Hann gegndi því hlutverki meðal annars að vera leiðbeinandi á kyrrðardögum í 

Skálholti frá upphafi þeirra og síðast í janúar 2008. Því hefur oft verið haldið fram að 

Sigurbjörn Einarsson hafi verið einn afkastamesti prédikari sinnar samtíðar, enda var 

hann afspyrnu góður ræðumaður og prédikanir hans kraftmiklar og áhrifaríkar.  

Sigurbjörn Einarsson gegndi ýmiskonar félags-og trúnaðarstörfum. Hann var til 

dæmis formaður bókagerðarinnar Lilju frá stofnun hennar frá árinu 1943 og til ársins 

1959. Einnig var hann formaður Þjóðvarnarfélags Íslendinga árið 1946 – 50, auk þess 

var hann formaður Skálholtsfélagins frá stofnun þess árið 1949. Hann sat í stjórn Hins 

íslenska Biblíufélags frá 1948 og var forseti þess árið 1959 – 81, forseti Kirkjuráðs og 

Kirkjuþings frá árinu 1959 - 81 og sat í stjórn Nordiska Ekumeniska Institutet árið 

1959 – 81. Sigurbjörn var formaður sálmabókarnefndar árin 1962-72, formaður 

þýðingarnefndar Nýja testamentisins árið 1962-81 og sat í nefnd á vegum Lúterska 

heimssambandsins um trúariðkun og trúarlíf árin 1964-68. Hann var formaður List-

vinafélags Hallgrímskirkju árið 1982-87 og Skólanefndar Skálholtsskóla árin 1972-

81. 

Sigurbjörn Einarsson var kjörinn heiðursdoktor í guðfræði við Háskóla Íslands árið 

1961 og einnig við Háskólann í Winnipeg árið 1975. Hann var heiðursfélagi Prestafé-
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lags Íslands árið 1978, Félags íslenskra rithöfunda árið 1981, Hins íslenska Biblíufé-

lags árið 1982 og Prestafélags Suðurlands árið 1987. 

  Almenn túlkun Sigurbjörns á Opinberunarbók Jóhannesar 

Eins og áður hefur komið fram þá kom hið merkilega rit Sigurbjörns Opinberunar 

Jóhannesar – Skýringar út árið 1957. Opinberunarbók Jóhannesar hefur lengi verið 

talin vera eitt torlesnasta og umdeildasta rit Biblíunnar, ásamt því að hafa verið mikil 

uppspretta innblásturs ýmissa skálda og listamanna í aldanna rás. En 

Opinberunarbókin hefur líka verið túlkuð á marga ólíka vegu, oft á tíðum rangtúlkuð 

þegar litið er til þess hvernig öfgamenn og sérvitringar, sem standa fyrir forystu 

sértrúarflokka hafa reynt að yfirfæra kenningar sínar, þá sérstaklega margar tegundir 

af heimsslitakenningum, og setja þær í samhengi við Opinberunarbók Jóhannesar. Það 

er vissulega hægt að ímynda sér að það sé auðvelt, vegna þess að ritið er samið á 

mjög skáldlegu og myndríku máli sem er hægt að túlka á ýmsa vegu. Þessar 

heimsslitakenningar gera flestar ráð fyrir því að Opinberunarbókin sé spádómsrit þar 

sem lesa má ágrip af mannkynssögunni frá dögum höfundar til dómsdags.77 

Það þótti vera mjög merkilegt að gefið var út ritskýringarrit á Íslandi árið 1957, þau 

eru mjög fá yfir heildina litið og þóttu einstök tíðindi, þ.e. útgáfa Sigurbjörns á þessu 

vandaða verki sem hann notaði svo síðar við kennslu í ritskýringarkúrsi í 

nýjatestamentisfræðum við guðfræðideild Háskóla Íslands. Sigurbjörn ræðst ekki á 

garðinn þar sem hann er lægstur með útgáfu sinni.78 

 

Í inngangsorðum gerir Sigurbjörn grein fyrir sögulegum bakgrunni 

Opinberunarbókarinnar sem hefur áhrif á túlkun hans á textanum. Eins og áður hefur 

verið komið inná var Opinberunarbókin samin þegar kristnir menn voru ofsóttir, 

sérstaklega af ríkisvaldinu. Sigurbjörn segir eftirfarandi um táknmálið í 

Opinberunarbók Jóhannesar:     

 

                                                        
77 Sigurður A. Magnússon. Sigurbjörn biskup, bls. 222. 

78 Haraldur Hreinsson, „Átök í Opinberun Jóhannesar“, bls. 35. 
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,,Táknmálið sem hann talar er ekki uppfinning hans. Það hefur mótast í meðförum annarra og á 

hinn margvíslegasta uppruna, ef rakið er til róta. Fyrst og fremst eys þó Jóhannes af lindum GT. 

En þegar menn hafa gert sér grein fyrir því, hvert hann leitar til að fanga um efnistúlkun, þá 

fyrst er auðið að meta, hvernig honum ferst meðferðin. Þá kemur í ljós að meðferð hans er 

sérstæð og ber vitni um frumlegan, skapandi persónuleika, trúarlega djúpvísi og listrænt 

glöggsæi. Að vissu leyti má líkja aðferð hans við vinnubrögð skálda, sem nota hefðbundið 

kvæðaform. Fjöldinn allur af orðatiltækjum hans og myndum er eins konar kenningar, ekki 

ósvipaðs eðlis og það, sem svo er nefnt í skáldskap. Hugsanir, sýnir, hin gagntæku hrif leita sér 

búnings og fyrir verða kunn og tiltæk mót, arfur manna, sem hann fann til andlegs skyldleika 

við. Þannig kemur reynslan fram um leið og hún fær búning og hvort fellur að öðru að vitund 

hans, sál og líkami verksins sem fæðist“. 79 

 

Þetta er góð lýsing af upplifun hans af túlkun Opinberunarbókarinnar. Hún er 

óvenjuleg og táknmálið sem notað er á sér hliðstæður í ritum Gamla testamentisins. 

Það er líka rétt að táknmálið sem notað er endurspeglar að höfundur 

Opinberunarbókarinnar hafi verið mikið skáld sem notfærir sér sína eigin persónulega 

reynslu og spinnir hana við táknmálið á áhrifaríkan máta. 

Í ritskýringarbók Sigurbjörns má finna ritskýringu á Opinberunarbók Jóhannesar þar 

sem texti hennar er túlkaður vers fyrir vers. Ritskýringin felst í því að útskýra 

táknmálið og setja það í samhengi við atburði samtíðarinnar og það sem skiptir mestu 

máli að staðsetja textann í samhengi við hinn kristna boðskap eins og hann kemur 

fram í öðrum ritum.80 

Sigurbjörn fylgir hinni hefðbundnu ritskýringaraðferð sem felur í sér að hann fjallar 

um texta ritsins frá upphafi til enda ásamt því að taka á ýmsum álitamálum. Hann 

byggir á erlendum fræðimönnum á boð við Robert Henry Charles (1851-1930) og 

Ernst Lohmeyer (1890-1946). Í ritskýringu sinni skýrir hann persónur, atburði og tákn 

sem koma við sögu. Hann kemur bæði inn á sögulegt samhengi efnis textans og svo 

hvernig textinn skal skilinn yfir heildina.  

En ritskýring Sigurbjörns þykir sérstök að því leyti að það sést skýr prédikunartónn 

hjá honum. Það þykir óvenjulegt vegna þess að í dag er einkum stuðst við sögurýni (e. 

historical criticism) og þó hún fái sitt pláss í ritskýringu Sigurbjörns þá hefur hún því 

hlutverki að gegna að vera notuð sem brú yfir í annað efni sem tengist kirkjuguðfræði 

eða prédikun.  

                                                        
79 Sigurbjörn Einarsson, Opinberun Jóhannesar. Skýringar ásamt biblíutexta. Reykjavík: 

Skálholtsútgáfan, 2011, bls. 12-13. 

80 Sigurður A. Magnússon, Sigurbjörn biskup, bls. 222-223.  
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Opinberunarbókin hefur gildi sem rit sem er ekki háð ákveðnu tímaskeiði og á 

boðskapur hennar við jafnt í dag og þann dag sem hún var skrifuð. Eftirfarandi 

útskýringu á nálgun Sigurbjörns lýsir hann sjálfur á sinn einstaka hátt: ,,Eitt er að vita, 

hvernig orðalag og hugtak er undir sig komið, annað að ná þeim hljómi, sem í 

orðunum fólst í eyrum fyrstu lesenda, þriðja að leitast við að færa þann hljóm í 

bylgjulengd nútíðar“.81 

Þessi nálgun finnst mér vera sem lykill til þess að skilja þær ritskýringaraðferðir sem 

Sigurbjörn beitir. Megináherslan í ritskýringu Sigurbjörns felst í því að túlka hinn 

sögulega lærdóm inn í eigin samtíð og einnig í samhengi við veruleika hins kristna 

manns og kirkju um miðja síðustu öld.82 

 Gagnrýni á ritskýringu Sigurbjörns 

Það fer ekki á milli mála að ritskýring Sigurbjörns hafi verið langt frá því að vera 

hlutlaus. Hlutdrægni hans hafi verið að ásettu ráði og óhætt að fullyrða að Sigurbjörn 

hafi ekki haft hlutleysi fræðimannsins að leiðarljósi líkt og tíðkaðist hjá ritskýrendum 

á þessum árum.83 

Það sem er einnig sérstakt við ritskýringu Sigurbjörns er að hann les ýmsa texta Nýja 

testamentisins, t.d. Matt. 11.27, og túlkar Opinberunarbókina út frá því. Á sama hátt 

þá blandar hann öllum ritum Nýja testamentisins saman. Það er hættulegt fyrir 

ritskýrendur vegna þess að hvert og eitt rit hefur sína sérstöðu og því verður að fara í 

allan samanburð af mikilli varkárni. En Sigurbjörn hefur í ritskýringu sinni sínar eigin 

forsendur og fer frjálsum höndum hvað varðar þennan þátt sem hann byggir vafalaust 

á sinni eigin trúarsannfæringu. Sigurbjörn fullyrðir einnig að ,,Guð Nýja 

testamentisins er þríeinn, faðir og sonur í einingu heilags anda“.84  Þegar þetta er 

kannað nánar má sjá að þessa fullyrðingu er ekki að finna í öllum ritum Nýja 

testamentisins, reyndar mjög fáum.  

Það er athyglisvert að taka það fram að Sigurbjörn telur að höfundur 

Opinberunarbókarinnar hafi verið innblásinn þegar hann skrifaði Opinberunarbókina. 

Það má velta vöngum yfir því hvað það merkir að vera innblásinn. Það sem 

                                                        
81 Sigurbjörn Einarsson, Opinberun Jóhannesar, bls. 25. 

82 Haraldur Hreinsson, ,,Átök í Opinberun Jóhannesar“, bls. 46-47. 

83 Sama rit, bls. 50. 

84 Sigurbjörn Einarsson, Opinberun Jóhannesar, bls. 36. 
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Sigurbjörn á líklega við er það að höfundur hafi verið innblásinn af heilögum anda 

þegar hann skrifar Opinberunarbókina. Þessa fullyrðingu byggir Sigurbjörn á 1.10: 

,,Ég var hrifinn í anda á Drottins degi og heyrði að baki mér raust mikla, sem lúður 

gylli“. Sigurbjörn útskýrir að með þessum orðum og öðrum hliðstæðum gefur hann til 

kynna, að höfundur Opinberunarbókarinnar hafi komist í óvenjulegt 

innblástursástand. Svipað ástand má finna á ýmsum stöðum að mati Sigurbjörns í 

Nýja testamentinu og bendir hann á dæmi eins og þegar Pétur var frá sér numinn 

(Post.10.10), og þegar Páll var á sama hátt frá sér numinn (Post. 22.17) og var síðan 

hrifinn til Paradísar og heyrði ósegjanleg orð (2.Kor. 12.1-5). Sigurbjörn lýsir 

innblástursástandi og reynslu Jóhannesar þannig að hún hafi verið ,,óvenju gjörtæk og 

langæ“. Auk þess segir hann að hann hafi ekki komist í annarlegt ástand sem lýsir sér 

þannig að það slökknar á venjulegri meðvitund. Hann segir að Jóhannes hafi vitað 

sínu viti og munað það sem fyrir auga bar og einnig haft fulla vitund um þau málefni 

sem lágu fyrir honum. Það sem er talið höfueinkenni slíks ástands er að svið 

vitundarinnar breytist mjög mikið. Meðvitundin snýr því að öðrum veruleika og er því 

fjarri því að vera venjuleg skynjun og felst í því að heyra raddir og sjá sýnir. 

Sigurbjörn tekur fram að það sé hægt að nota sálfræðileg rök til þess að rökstyðja mál 

sitt. Það hafa verið gerðar rannsóknir á Jóhannesi með sálfræðina að leiðarljósi í þeim 

tilgangi að komast að því hversu sannur hann sé. Þá er beint sjónum að því að meta 

reynsluna út frá því hvaða trúarleg og siðgæðislegu verðmæti eru þar að finna.85 Þetta 

viðhorf Sigurbjörns verður að teljast vera í íhaldsamari kantinum og sérstaklega hvað 

varðar viðhorf hans til höfundar. Þess vegna er merkilegt að skoða það hvern 

Sigurbjörn telur vera höfund Opinberunarbókarinnar. Sigurbjörn segir í kafla sínum 

um höfundinn eftirfarandi atriði: 

                                                        
85 Sigurbjörn Einarsson, Opinberun Jóhannesar, bls. 9-10.  
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,,Þessi maður er Jóhannes Sebeudeusson frá Galíleu, einn hinna tólf postula, 

bróðir Jakobs. Þeir bræður voru nefndir ,,þrumusynir´´og voru samkvæmt 

guðspjöllunum, ásamt Pétri, ennþá handgengnari Jesú en aðrir í þessum hópi 

nánustu lærisveina. Hann fluttist til Efesus og settist þar að og lifði þar til hárrar 

elli. Þar skráði hann guðspjallið sem við hann er kennt síðan, og nefnir sig þar 

,,lærisveininn, sem Jesús elskaði.´´ Hann reit Opinberun sína á eyjunni Patmos. 

Hann hefur og samið bréfin þrjú í Nýja testamentinu, sem ganga undir nafni 

hans“.86 

 

Við verðum að hafa í huga að bók Sigurbjörns er skrifuð árið 1957 og síðan þá hefur 

mikið vatn runnið til sjávar í rannsóknum hvað varðar kenningar og fleira, líkt og 

hefur verið fjallað um áður í kafla 1.0 um upprunasamhengi höfundar. Bókin er því 

orðin barn síns tíma að mörgu leyti. Skoðun hans er því í takt við þær kenningar sem 

voru ríkjandi á þessum tíma, þ.e. meirihluti fræðimanna á þessum tíma var sömu 

skoðunar og Sigurbjörn lýsir hér að ofan. Sigurbjörn minnist reyndar á það í 

umfjöllun sinni að heimildir um þetta séu of rýrar til þess að fá algera niðurstöðu í 

þessum málum.87 

 

Það verður ekki litið framhjá þeim atburðum sem voru í gangi þegar Sigurbjörn 

skrifaði bók sína og það er nokkuð ljóst að þeir atburðir höfðu mikil áhrif á hann og 

má jafnvel sjá það á skrifum hans. Haraldur Hreinsson nefnir tvær átakalínur í ritinu 

sem fléttast saman. Hin fyrri er áhrif síðari heimsstyrjaldarinnar og hin síðari snerta 

guðfræði og kirkjupólitík.88   

 

Þegar Opinberun Jóhannesar kom út var nokkuð liðið frá stíðslokum. En ríkjandi var 

vígbúnaðarkapphlaup og spenna á milli stórvelda og hefur það eflaust haft þau áhrif 

að rifjuð voru upp minningar um hörmungarnar og jafnframt borið á ótta við að önnur 

styrjöld væri í vændum. Á þeim tíma sem Sigurbjörn var að vinna að ritun 

Opinberunarbókarinnar varð uppreisn í Ungverjalandi sem sovéskur her barði niður 

með skæðu ofbeldi og miklu mannafalli. Um svipað leyti, þ.e. síðla árs 1956, blossaði 

Súesdeilan upp. Það má segja að Sigurbjörn spegli vopnaskak líðandi stundar í 

                                                        
86 Sama rit, bls. 16. 
87 Sigurbjörn Einarsson, Opinberun Jóhannesar, bls. 16-17. 

88 Haraldur Hreinsson, „Átök í Opinberun Jóhannesar“, bls. 45. 
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stríðinu sem geisar á síðum Opinberunarbókarinnar en það er þekkt meðal ritskýrenda 

að gera grein fyrir samtíma sínum að einhverju leyti í verkum sínum. ,,Víglínan í því 

stríði“, segir Sigurbjörn, ,,spennir um alheim og liggur um hverja sál“. Þetta sjáum við 

skýrt í eftirfarandi orðum Sigurbjörns: 

 

,,Það, sem Jóhannes segir um þetta, á erindi við alla tíma, ekki síst vora. Að sumu leyti er samtíð 

höfundar nær oss, sem nú lifum, en mörgum gengnum kynslóðum. Orð hans mættu hafa 

fullskýra merkingu í eyrum kynslóðar, sem hefur horfst í augu við tvær tröllefldar stefnur, er 

báðar hafa tignað foringja sína sem einu guðdómsverur alheimsins, báðar lagt reginþunga og 

klóhvassa hramma á kirkju Krists og hvert það afl, sem líklegt gat verið til þess að hamla gegn 

algerri einmótun í hugsun, fullkominni undirgefni undir kúgunarvaldið“.89 

                                  

Þegar markaðssetning bókarinnar er skoðuð þá má sjá eftirfarandi ummæli sem 

skrifuð voru í Morgunblaðið um bók Sigurbjörns en þessi ummæli lýsa bókinni einkar 

vel:  

,,Opinberunar Jóhannesar er samin á tímum, þegar alræðisvald heimtaði alger 

yfirráð yfir sál og samvizku þegna sinna. Heimsbyggðin laut einræðisherra, sem 

krafðist þess að vera dýrkaður sem guð, að við lögðum afarkostum. Kristin 

kirkja var ung, fámenn og snauð. En hún stóð gegn þessari kröfu af óbifanlegri 

festu. Höfundur Opinberunarbókarinnar er meðal fremstu leiðtoga kirkjunnar á 

þessum tíma. Bók hans opinberar eðli slíkra átak, þar sem barizt er fyrir 

helgasta rétti mannsins gegn kúgunarvaldi. Hún á erindi við alla tíma og þó við 

enga fremur en vora“.90 

 

 Lambið og Dýrin tvö í túlkun Sigurbjörns Einarssonar 

4.3.1 Lambið 

Sigurbjörn ritskýrir hvernig Lambinu er fyrst lýst í fimmta kaflanum með tengingum 

yfir í aðra kafla. Lambið stendur vissulega við hlið hásætisins og er þungamiðja 

                                                        
89 Sigurbjörn Einarsson, Opinberun Jóhannesar, bls. 28. 
90 Auglýsing í Morgunblaðinu 2. apríl1958, bls. 7. Sjá tilvitun hjá Haraldi Hreinssyni, „Átök í 

Opinberun Jóhannesar“, bls. 50, nmgr. 57. 

  



51 

atburðanna. Ljónið sem lýst var sem konunglegu, sterku og ósigrandi er orðið að 

Lambi og er það í raun og veru varnarlaust fórnarlamb.   

Þessi sýn er okkur framandi en Sigurbjörn vill meina að þessi sýn eigi að vera augljós 

þeim sem þekki málfar og skoðanir á Nýja testamentinu. Þessi sýn er einnig dæmi um 

eina af mörgum vitrunum sem höfundur upplifir. Þessar vitranir endurspegla á 

áhrifaríkan hátt köllun og verk krists en þau birtast í verkum Lambsins sem byggja á 

þjónustu, lífgjöf, fórn, písl og krossinum.  

Það að Lambið hafi sjö horn segir Sigubjörn að merki að hornin eru ævaforn og 

austurlensk tákn máttar, sigursældar og guðdómsleik. Það kemur fyrir sem tákn máttar 

og sigurs á mörgum stöðum í Gamla testamentinu, til dæmis í fimmtu Mósebók 

33.17: ,,Tignarlegur er frumburður nautsins. Horn hans eru vísundarhorn, með þeim 

rekur hann þjóðir undir, hrekur þær allar til endimarka jarðar. Þetta eru tugþúsundir 

Efraíms, þúsundir Manasse“. Annað dæmi má finna í Sálmunum 112.9: ,,Hann hefur 

miðlað mildilega og gefið fátækum, réttlæti hans stendur stöðugt að eilífu, horn hans 

er hafið upp með sæmd“. 

 

Lambið er ekki aflvana þolandi heldur andstæða þess, það stendur fyrir hinn sigrandi 

mátt sem felur í sér kærleika hans sem fórnar öllu og leggur alla þjáningu á sjálfan 

sig. Sigurbjörn segir að í þessu felist hið ómótstæðilega guðdómsafl. Hornin sjö 

standa fyrir almættið sjálft. Augun sjö standa fyrir það sama og eldblysin fyrir 

hásætinu en þau merkja alskyggni Krists og alvitund og þau fylgjast með allri 

jörðinni.91 Þessi áhersla á það að Jesús Kristur fylgist með allri jörðinni kemur vel 

heim og saman við textann sjálfan, þar er einmitt minnst á jörðina í heild sinni. Við 

sjáum það t.d. í 5.13: ,,Þá heyrði ég allt sem skapað er á himni og jörðu, undir 

jörðunni og á hafinu, og allt sem í þeim er, tók undir og sagði“. Það má því segja að 

Sigurbjörn sé sanngjarn gagnvart upprunlega textanum í Opinberunarbókinni hvað 

varðar túlkun sína á Lambinu. Hann víkur ekki frá honum og bætir ekki við.  

Líkt og áður hefur komið fram þá var mikið af stríðsátökum víða um heim þegar 

Sigurbjörn skrifar ritskýringu sína og í bókinni má greina gagnrýni hans gegn 

stríðsrekstri og ofbeldi. Það stríð sem er ríkjandi í Opinberunarbókinni hefur 

stríðshetju í fararbroddi en það er Jesús Kristur ,,sem dæmir og berst með réttlæti“ 

                                                        
91 Sigurbjörn Einarsson, Opinberun Jóhannesar, bls. 81-83.  
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skrýddur blóði drifinni skikkju, slær þjóðirnar með sverði sínu og stjórnar þeim með 

járnsprota. Þetta sjáum við í 19. kafla Opinberunarbókarinnar versi 11-15: 

 

,,Þá sá ég himininn opinn. Og sjá: Hvítur hestur. Sá sem á honum sat hét Trúr 

og Sannur, hann dæmir og berst með réttlæti. Augu hans voru sem eldslogi og á 

höfði hans voru mörg ennisdjásn. Og hann ber nafn ritað sem enginn þekkir 

nema hann sjálfur. Hann var skrýddur skikkju, blóði drifinni, og nafn hans er 

Orðið Guðs. Og hersveitirnar, sem á himni eru, fylgdu honum á hvítum hestum, 

klæddar hvítu og hreinu líni. Og af munni hans gekk út biturt sverð til að slá 

þjóðirnar með og hann mun stjórna þeim með járnsprota og troða vínþröng 

heiftarreiði Guðs hins alvalda“. 

 

Í sjötta kaflanum er sagt frá því þegar Lambið er það eina sem er verðugt að opna 

bókina og lýkur upp innsiglum hennar, hvert fyrir sig. Innsiglið þykir gefa til kynna 

að það er Guð sem hefur taumhaldið yfir heildina séð. Þar með hefur hann einnig 

taumhald á hinu illa og heldur því í skefjum. 92 Lambið spilar því aðalhlutverk vegna 

þess að það er það eina sem getur opnað innsiglin. Þegar fimmta innsiglið er rofið 

kemur upp óvenjuleg mynd sem kemur á óvart. Þessa lýsingu sjáum við í sjötta kafla 

versum 9-11: 

 

,,Þegar lambið rauf fimmta innsiglið sá ég undir altarinu sálir þeirra manna sem 

drepnir höfðu verið sakir Guðs orðs og vitnisburðarins sem þeir höfðu borið. Og 

þeir hrópuðu hárri röddu og sögðu: ,,Hversu lengi skal þess bíða þess, Alvaldur, 

heilagur og sannur, að þú dæmir og hefnir blóðs vors á íbúum jarðar?“ Og þeim 

var fengin, hverjum og einum, hvít skikkja. Og þeim var sagt að þeir skyldu enn 

hvílast litla hríð, þangað til trúsystkini þeirra, sem þjónuðu Guði eins og þeir, 

fylltu töluna. Þau áttu að deyðast eins og þeir.“ 

 

Við sjáum sterka áherslu á píslarvætti í þessum ritningarversum 

Opinberunarbókarinnar.  Það er einmitt þessi áhersla á píslarvætti sem Lambið 

stendur og fellur með. Sigurbjörn útskýrir að þeir sem látið hafa lífið fá hvíta skikkju, 

en þessi hvíta skikkja merkir réttlætið og vísar til ummyndum til Guðs dýrðar. Blóð 

                                                        
92Sigurbjörn Einarsson, Opinberun Jóhannesar, bls. 88.  
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píslarvotta er svokallað útsæði kirkjunnar, þessi útskýring er rökstudd á þann hátt að 

öll þrenging er uppfylling þess, sem vantar til þess að líkami hans, þ.e. kirkjan, nái 

marki. Sigurbjörn segir að síðasta versið hafi verið túlkað þannig að Guð hafi ákveðið 

fyrirfram einhverja vissa tölu píslarvotta og það sé markmið hans að ná henni. Þessi 

túlkun er röng að mati Sigurbjörns vegna þess að Guð hefur ekki ,,sögunni nein slík 

óhagganleg ávæði“. Það sem orðin fela hinsvegar í sér að mati Sigurbjörns er að 

baráttu Guðs lýkur ekki fyrr en hann hefur náð takmarki sínu sem felst í fyllsta 

árangri.93  

Þennan fyllsta árangur má skýra sem svo að sé sigurleiðin í stríðinu. Þegar skoðað er 

þetta stríð sem geisar í Opinberunarbókinni sést að það geisar á milli hins illa sem vill 

spilla og hins góða sem er án efa Lambið, þ.e. Jesús Kristur. Þetta stríð er ofbeldisfullt 

og það fer ekki á milli mála að ófriðarbál ríkir. Stríðshetjan í þessu stríði er Jesús 

Kristur, þannig verður kristslambið sem tákn fyrir mótspyrnuna gegn hinu illa sem 

vill spilla. Sigurbjörn orðar einkenni kristslambsins í eftirfarandi orðum: ,,Sá Guð sem 

var í Kristi, hefur opinberað mátt kærleika síns, aflið sem sigrar allt um síðir. En 

sigurleiðin er píslarbraut“.94  Á svipaðan hátt lýsir Sigurbjörn einkennum Lambsins 

sem má túlka sem einskonar vopn hans í stríðinu sem geysar: 

,,Kærleikurinn er hið mikla og æðsta boðorð Krists, er ekki hálflyndið, sem 

ómerkir allan skilsmun á góðu og illu, réttu og röngu, sannleik og lygi, ekki 

geðleysið, sem vill vera allra viðhlæjandi og samsinnungur, heldur lifandi 

hlutdeild í kærleika hans sjálfs sem er allt annað en loðmolla. Hann er 

reiðubúinn til ýtrustu átaka, að líða takmarkalaust, stríða upp á líf og dauða“.95  

4.3.2 Dýrin Tvö 

Sigurbjörn tekur í svipaðan streng og aðrir fræðimenn hvað varðar túlkun Dýrsins frá 

hafinu. Undirdjúpið, öðru nafni hafið, er í hans skilningi innan valdsviðs hins illa. 

Dýrið fær vald sitt frá drekanum og það vald fær hann bara í ákveðinn tíma. 

Í 12. kaflanum er fjallað um konuna og drekann og er vert að minnast á þau í 

samhengi við Dýrin tvö. Drekinn og konan eru andstæður í eðli sínu, þar sem konan 

stendur fyrir hið góða þ.e. kirkjuna sjálfa, en drekinn stendur fyrir hið illa. Drekinn er 

þá líkt og dýrin tvö, táknmynd hins illa sem vill spilla og í raun fær fyrra Dýrið mátt 

                                                        
93 Sigurbjörn Einarsson, Opinberun Jóhannesar, bls. 94. 

94 Sama rit, bls. 88. 
95 Sama rit, bls. 51. 
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sinn frá drekanum. Ekki ósvipað og ljónið verður að Lambinu. Drekinn er rauður að 

lit og hefur sjö höfuð og tíu horn.  Hann er skilgreindur sem óvinur og rógberi. Hann 

hefur mikið vald og er undirförull. Vald hans er mikið í hinum ósýnilega heimi. Hali 

hans dregur þriðja hluta af stjörnum himinins. Þessar stjörnur eru hin ósýnilegu 

máttarvöld sem eru á valdi hans og hann hefur illt í hyggju.  

Sigurbjörn bendir á að ímynd drekans eigi sér hliðstæður og ævafornar rætur í 

trúarskoðunum hjá mörgum þjóðum. Drekinn stendur frammi fyrir konunni og ætlar 

að gleypa barn hennar um leið og það fæðist. Sigurbjörn tekur fram að hliðstæðu 

drekans megi finna hjá ýmsum ofbeldisfullum óþokkum sögunnar og bendir hann á 

Faraó í því samhengi og einnig Heródes en hann var sá sem ætlaði að myrða 

nýfæddan Jesú. Líkt og dýrin tvö nær hann ekki að að ná fram sínum illa ásetningi. 96 

Sigurbjörn túlkar hinn illa ásetning drekans og líkir honum við ofsókn höggormsins. 

Ofsókn höggormsins líkir hann svo við fossandi flóð. Nauðir og hörmungar í 

Bíblíunni er oft líkt við mikil vötn, vatnsflóð, fossa, boða og bylgjur líkt og sjá má 

m.a. í Sálmunum 18.17: ,,Hann rétti út hönd sína frá himni og greip mig, dró mig upp 

úr vötnunum djúpu“. Svipaða líkingu má einnig finna í Jesaja 8.7: ,,lætur Drottinn hið 

stríða og straumþunga Efrat belja yfir þá“. En þegar drekinn ætlar að gleypa nýfætt 

barn konunnar þá er undirstrikað að þangað sem hún flýr, sem er til eyðimerkurinnar, 

þar er öruggur staður því þar rennur ekki vatn. Þar er konan búin að finna fullkomið 

skjól frá drekanum og því mistekst honum að ná fram sínum illa ásetningi. Sigurbjörn 

líkir ofsóknum drekans við ofsóknir gegn kristinni kirkju og hann segir að ,,Kirkja, 

sem er með lífi, hlýtur alltaf að verða þess vör á einhvern hátt, að drekinn lætur reiði 

sína bitna á henni“.97 

 

Eins og áður hefur verið fjallað um þá ríkir enginn vafi um það að Dýrið endurspegli 

rómverska heimsveldið eða nánar tiltekið keisarann. 98  Keisaradýrkun var mjög 

áberandi eins og fjallað hefur verið um á ítarlegan hátt hér í kaflanum 1.2 um 

sögulegar og félagslegar aðstæður. Líkt og áður hefur verið fjallað um náði 

keisaradýrkun mjög mikilli útbreiðslu á stuttum tíma í Litlu-Asíu. Það má sjá veg þess 

merki í fornum áletrunum sem fela í sér hvernig yfirvöld í lögðu kapp á að vegsama 

                                                        
96, Sigurbjörn Einarsson, Opinberun Jóhannesar bls. 139-140. 
97 Sama rit, bls. 144. 

98 Sama rit, bls. 145-149. 



55 

rómverska keisarann. Rómverski keisarinn Ágústus var kallaður guð og frelsari.  

Keisaradýrkun var því hluti af stefnu einveldisstjórnar Rómaríkis.99 

 

Sigurbjörn túlkar annað dýrið, sem kemur frá jörðinni, að það endurspegli  

falspámanninn síðari (16.13, 19.20, 20.10)  Þegar Jesús varar við falsspámönnum þá 

er sú lýsing mjög svipuð og lýsingin á Dýrinu frá hafinu, en hann lýsir þeim í 

Mattheusarguðspjalli kafla 7 versi 15 sem segir frá því að þeir komi í sauðaklæðum 

og séu hið innra glefsandi vargar. Síðara dýrið er því ímynd falsspámennskunnar.  

Sigurbjörn bendir á orð frelsarans: Jesús sagði að falskristar og falsspámenn myndu 

gjöra tákn og undur til þess að leiða menn afvega líkt og segir í Markúsarguðspjalli 

13.22: ,,Því að fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera tákn 

svo að þeir gætu leitt hin útvalda afvega ef það er hægt´“. Svipaða frásögn má finna í 

Síðara Þessaloníkubréfi 2.8-10: ,,Þá mun lögleysinginn opinberast en Drottinn Jesús 

mun koma og birtast, tortíma honum með anda munns síns og gera hann að engu. 

Þegar lögleysinginn kemur fram er Satan að verki með alls kyns furðuverkum, 

lygatáknum, undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á 

glötunarleið. Þau glatast af því að þau vildu ekki þiggja kærleikann til sannleikans svo 

að þau mættu verða hólpin“. Sigurbjörn segir að höfundur Opinberunarbókarinnar sjái 

þessa fyrirboða og að hann viti að kirkjunni er ekki ætlað að keppa við hjátrúna á 

hennar vettvangi.  

Í þrettánda kafla er minnst á líkneski dýrsins í 14 og 15 versi : ,,Og það leiðir alla þá 

sem á jörðunni búa afvega með táknum sem fyrra dýrið leyfir því að gera. Það segir 

þeim sem á jörðunni búa að gera líkneski af dýrinu sem sárið fékk undan sverðinu en 

lifnaði við. Því var leyft að gefa líkneski fyrra dýrsins anda til þess að það gæti einnig 

talað og komið því til leiðar að allir yrðu deyddir sem ekki vildi tilbiðja það“. 

Sigurbjörn segir líkneski dýrsins í 14. versi vera beina skírskotun til þess kapps sem 

var lagt á það að fá ríka menn og borgir til þess að reisa keisurunum styttur. Til þess 

að gera það var tekið til þess bragðs að beita bæði mútum og hótunum. Í þessu versi 

bendir allt til þess að alger kúgun nái yfirhöndinni sem endurspeglast best í því að þeir 

sem forðast það að tilbiðja líkneski dýrsins skuli vera teknir af lífi ef þeir gera það. 

Sigurbjörn bendir á að þetta hafi verið stefna heimsveldisins og að höfundur 

Opinberunarbókarinnar geri sitt besta til þess að reyna að ljúka upp augum lesandans 

                                                        
99 Sama rit, bls. 152. 
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fyrir þeirri ógn, sem fólst í þessu mikla óréttlæti og kúgun sem var við lýði á þessum 

tíma.100   

                                                        
100 Sigurbjörn Einarsson, Opinberunar Jóhannesar, bls 153-154. 
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5 Niðurstöður 

Í fyrsta kafla ritgerðinnar gerði ég grein fyrir þeim tilgátum sem eru til hvað varðar 

upprunasamhengi höfundar. Það eru ríkjandi ýmsar skoðanir hver hafi verið höfundur 

bókarinnar og til eru ýmiskonar tilgátur um höfund hennar.  Fræðimenn nú til dags 

eru þó sammála um að höfundur hennar sé óþekktur.  

Ritunarstaður og tímasetning Opinberunarbókarinnar helst fast í hendur við 

upprunasamhengið og þar virðast fræðimenn vera tiltölulega sammála um bæði 

ritunarstað og tímasetingu ritsins.  

Sögulegar og félagslegar aðstæður eru mjög mikilvægar þegar kemur að túlkun 

Opinberunarbókarinnar, sérstaklega í samhengi við ritskýringu hennar. Það er þess 

vegna mikilvægt að gera sér grein fyrir hvernig félagslegar aðstæður voru og hvaða 

áhrif þær höfðu á það hvernig höfundur túlkar söguna í samhengi við 

Opinberunarbókina. Það er algeng skoðun að tímasetja ritunartíma 

Opinberunarbókarinnar undir lok valdatíma Dómitíanusar keisara. Dómitíanus hefur 

verið þekktur fyrir að á valdatíma hans hafi ofsóknir gegn hinum kristnu í Róm elfst 

til muna. Röksemdir með þeirri skoðun að Dómitíanus hafi staðið fyrir skipulögðum 

ofsóknum gegn hinum kristnu hafa í gegnum tíðina verið áberandi en rökin felast í því 

að þar sé að finna sögulegt samhengi Opinberunarbókarinnar. Rannsóknir fræðimanna 

hafa þó sýnt fram á að það var ekki Dómitíanus keisari sem stóð fyrir skipulögðum 

ofsóknum, en það er hinsvegar alveg ljóst að keisaradýrkun var ríkjandi og skiptir hún 

mjög miklu máli fyrir túlkun Opinberunarbókarinnar. 

 

Söguþráður Opinberunarbókarinnar er frekar flókinn og dramatískur. Það er mikið að 

gerast og myndmálið er kröftugt með öllum sínum ólíku myndlíkingum sem birtast í 

bókinni. Söguþráðurinn er átakamikill og þau átök sem eiga sér stað gefa ritinu 

sérstöðu. Átökin skapast á jörðu og standa þau á milli Skaparans og Hins illa sem vill 

spilla. Það má því að segja að átökin séu á milli hins góða og hins illa sem er einmitt 

það sem einkennir flestar ævintýrafrásagnir. 

Í ritskýringarþætti ritgerðarinnar sem er stærsti hluti hennar, var farið yfir hvernig 

fræðimenn hafa túlkað ákveðin hugtök og þar var meginviðfangsefnið Lambið og 

Dýrin tvö. Það er mjög merkilegt hvað myndmálið og táknmyndir hafa mikil áhrif á 

túlkun Opinberunarbókarinnar. Táknmyndirnar eiga sér fjölmörgar birtingarmyndir. 

Táknmyndir birtast sem valin form tjáningar og það er vissulega hægt að sjá að þær 
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eru mjög margar í Opinberunarbókinni í heild sinni en orðaforði hennar inniheldur 

916 mismunandi orð. Flest þeirra eru algeng en höfundur notar stundum óvenjuleg 

orð til þess að glæða skrif sín lífi. Orðin standa sem ákveðin táknmynd. Koester 

skiptir svo þessum tákmyndum niður í sjö mismunandi skilgreiningar sem notast er 

við í Opinberunarbókinni. Þær skiptast í Umritun (e. Antomasia), Ýkjur (e. 

hyperbole), Myndlíkingar (e. Metaphor), Nafnhvörf (e. Metonymy), Orðaleikur (e. 

Paronomasia), fjöltengdar setningar (e. Polysyndetron) og samlíkingar (e. Simile). 

 

Adele Collins bendir á nokkuð merkilega nálgun og réttilega á að Opinberunarbókina 

sé að vissu leyti hægt að rekja til ákveðinna heimilda. Það er hægt að tengja bókina í  

sögulegt samhengi og um leið að uppgvöta félagslegar upplýsingar. En tilgangur 

bókarinnar er ekki að veita slíkar upplýsingar. Bókinni er því frekar líkt við ljóð þar 

sem haft er í hávegi atburðir hennar, viðhorf og tilfinningar sem lestur hennar vekur. 

Þessar tilfinningar lesandans ber að túlka sem mikilvægari hluta hennar heldur en 

sögulegar eða félagslegar upplýsingar. 

 

Í síðasta kafla ritgerðinnar er tekin fyrir túlkun Opinberunarbókarinnar frá sjónarhóli 

Sigurbjörns Einarssonar með hliðsjón af bók hans Opinberun Jóhannesar frá árinu 

1957. Ásamt því er gerð grein fyrir æviágripi hans í stórum dráttum.  

Þó svo bók Sigurbjörns sé komin til ára sinna þá er hún samt mjög merkilegt rit og 

mikilvæg heimild fyrir túlkun hans. Þó svo ritskýringaraðferð Sigurbjörns sé ólík 

ríkjandi aðferðum þá er hún mjög merkileg og áhrifamikil. Ritskýring Sigurbjörns er 

könnuð bæði almennt séð með sérstöku tilliti til túlkunar Lambsins og Dýranna 

tveggja og einnig er að finna ákveðna gagnrýni á hana að einhverju leyti. 
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Lokaorð 

Túlkun Opinberunarbókarinnar er ekki auðveld og krefst ákveðins skilnings á 

mörgum mikilvægum atriðum líkt og komið hefur verið inn á í þessari ritgerð. Það er 

verðugt verkefni að skilja boðskap Opinberunarbókarinnar og setja hann í röklegt 

samhengi.   

Það fer ekki á milli mála að Lambið er Jesú Kristur sem fer með aðalhlutverk í 

Opinberunarbókinni. 

Það er ljóst að tilbeiðsla líkneski dýrsins er bein skírskotun í keisaradýrkun sem 

virðist vera megináhersla í túlkun í gegnum alla Opinberunarbókina. Hún er skrifuð 

sem ákveðin mótspyrna gegn þeirri kúgun sem keisaradýrkunin felur í sér. Það má sjá 

að keisaradýrkunin hafði mikil áhrif á höfund Opinberunarbókarinnar.  

Það sem er sameiginlegt með flestum ef ekki öllum heimsslitafræðilegum textum er 

það að þeir eru skrifaðir sem mótspyrna við ákveðnum þrengingum. Þessar 

þrengingar eru í mörgum tilfellum mjög sérstakar í félagssögulegu samhengi, líkt og 

sjá má í Daníelsbók, 4 Esra, 2 Barúk og Opinberunarbókinni. 
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