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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um skuldauppgjöf út frá 1. – 6. versi 15. kafla 5. 

Mósebókar og 23. - 31. versi 25. kafla 3. Mósebókar og leitast við að tengja 

sjónarmið í þeim við samtímann eins og hann birtist í fjárhagsvanda heimila eftir hrun 

efnahagslífsins. Leitað verður svara við því hvort að þær reglur sem þar koma fram 

geti átt erindi við samtímann eins og hann blasir við aðstæðum á Íslandi.   
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1. Inngangur  

Í ritgerð þessari er skoðað hvort reglur sem mælt er fyrir um í 1. – 6. versi 15. 

kafla 5. Mósebókar og 23. - 31. versi 25. kafla 3. Mósebókar eigi með einhverjum 

hætti erindi við samtímann, eins og við þekkjum hann eftir hið efnahagslega hrun 

sem varð á Íslandi í byrjun október 2008.  

Í þessum versum er mælt fyrir um skuldauppgjöf, að gefnum tilteknum skilyrðum. 

Fyrir liggur að eftir efnahagshrunið eiga þúsundir heimila í landinu við mikinn 

fjárhagsvanda að stríða af ástæðum sem í mörgum tilvikum ekki er hægt að kenna 

fjölskyldunum um. Ytri aðstæður, gengishrun og afleiðingar þess, leiddu til þess að 

fjárskuldbindingar heimila hækkuðu langt umfram allar eðlilegar forsendur sem 

vænta mátti. Af þessu leiðir að skuldir margra heimila fara fram úr eignum og 

greiðslubyrði lána samrýmist í mörgum tilvikum ekki í greiðslugetu fólks.  

Stjórnvöld lofuðu því í byrjun árs 2009 að skjaldborg yrði slegin um heimilin. 

Margir telja að við það loforð hafi ekki verið staðið og að heimilin hafi aldrei verið 

berskjaldaðri en nú. Háværar raddir hafa verið uppi um að ein þeirra lausna sem 

þurfi að grípa til sé afskriftir skulda. Öðruvísi muni fjölmörg heimili ekki ráða við 

afleiðingar hrunsins.  

Kröfum um skuldauppgjöf hefur verið fálega tekið, bæði af stjórnvöldum og 

viðskiptabönkum. Því er haldið fram að þjóðfélagið hafi ekki efni á því að afskrifa 

skuldir í stórum stíl. Fylgismenn afskrifta skulda segja á móti að þjóðfélagið hafi ekki 

efni á öðru en að afskrifa skuldir. Verði ekki gripið til aðgerða af slíku tagi þá blasi 

gjaldþrot við þúsundum fjölskyldna. Fólksflótti frá landinu muni enn aukast, ekki síst í 

þeim aldurshópum sem þjóðin má síst við að missa. 

Í þessu ljósi eru reglur 1. – 6. versi 15. kafla 5. Mósebókar og 23. - 31. versi 25. 

kafla 3. Mósebókar áhugaverðar til skoðunar og umfjöllunar. Má vera að hinir fornu 

textar Gamla testamentisins hafi skírskotun í viðkvæmu pólitísku máli í samtíð okkar 

hér á Íslandi? 

Til að nálgast viðfangsefnið er byrjað á að fjalla almennt um 5. Mósebók. Rakið er 

hvað fræðimenn segja um tilurð hennar og efni. Í kjölfarið er fjallað um siðbót Jósía 

en sú skoðun hefur komið fram að 5. Mósebók sé textinn sem fannst í musterinu við 
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viðgerð þess á dögum Jósía konungs sem varð honum tilefni siðbótar sinnar 622 

f.Kr. Því næst er farið yfir 1. – 6. vers 15. kafla 5. Mósebókar og rakið hvernig talið er 

að þau beri að túlka. Þá er fjallað um 3. Mósebók og að því loknu fjallað um 23 – 31. 

vers í 25. kafla 3. Mósebókar.  

Næst er almennt lýst stöðu heimilanna eftir efnahagshrunið í október 2008. Farið 

er yfir þau hjálparúrræði sem kallað hefur verið eftir, m.a. kröfur um skuldaafskriftir 

og rök stjórnvalda gegn slíkum aðgerðum. 

Því næst er almenn umræða um hvort og þá hvernig reglur 1. – 6. vers 15. kafla 

5. Mósebókar og 23. – 31. vers í 25. kafla 3. Mósebókar geti átt við um stöðu 

heimilanna. Þar er sérstaklega litið til þess hvort reglurnar í umræddum versum geti 

mögulega réttlætt skuldaafskriftir. 

Að lokum er efni ritgerðarinnar dregið saman og niðurstöður kynntar.  
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2. Um 5. Mósebók 

Í tíma nær 5. Mósebók yfir síðasta mánuðinn sem Ísraelsmenn voru í 

eyðimörkinni á leiðinni úr ánauðinni í Egyptalandi til fyrirheitna landsins.1 Umgjörð 5. 

Mósebókar er ræða sem Móses flutti Ísraelsmönnum. Calum M. Carmichael segir í 

bók sinni The Laws of Deuteronomy ræðuna í raun vera kveðjuræðu. Þórir Kr. 

Þórðarson kallar hana skilnaðarræðu Móse, er hann kveður ættarsamfélagið fyrir 

dauða sinn, áður en hinar hebresku kynkvíslir, sem með honum fóru, héldu inn í 

fyrirheitna landið, þangað sem honum var ekki unnt að ganga.2 Lögmálin eru fyrir 

framtíðina þegar Ísrael hefur erft landið, lífslánið og gæfan var bundin því að 

Ísraelsmenn hlýddu lögmálunum.3 

S. R. Driver segir í ritinu A Critical and Exegetical Commentary on Deutoronomy 

að bókin sé fyrst og fremst þrjár ræður sem Móses hafi flutt Ísraelsmönnum síðustu 

mánuðina á eyðimerkurgöngu þeirra.4 Í ræðunum hafi Móses kynnt Ísraelsmönnum 

lögmálin sem þeim bæri að hlýða og hvernig þeim bæri að hlýða þeim, þegar þeir 

hefðu komið til fyrirheitna landsins. Lögmál 5. Mósebókar felist í 12. – 26. kafla 

hennar. Kaflarnir á undan séu nokkurs konar inngangur og kaflarnir á eftir séu 

samantekt. Driver bendir einnig á að tilgangur Móses með ræðunum hafi fyrst og 

fremst verið að sannfæra Ísraelsmenn um mikilvægi þess að fylgja því sem hann 

boðaði. Með ræðunum hafi hann ekki einungis verið að endurtaka lögin heldur hafi 

hann útlistað þau og útskýrt með því að vísa til hins siðfræðilega tilgangs sem þau 

höfðu og árétta með hvaða hugarfari Ísraelsmenn áttu að hlýða þeim.5 Driver fullyrðir 

einnig að 5. Mósebók sé leiðbeiningarit ætlað þjóðinni til almennrar notkunar fyrir 

Ísraelsmenn um venjulegar skyldur í lífinu.6  

Gunnlaugur A. Jónsson bendir á að hið alþjóðlega heiti 5. Mósebókar, 

Deuteronomium segi sömuleiðis nokkuð um eðli hennar. Deuteronomium merkir 

„annað lögmál“.7 Bókin er að stórum hluta rit sáttmálans sem leggur þann lífsveg 

sem Ísraelsmönnum er ætlað að feta og hún hafi að geyma eins konar stefnu- eða 

stjórnarskrá sáttmálsþjóðarinnar. Spurningunni um það hvernig menn skuli haga lífi 

                                                 
1
 Driver, S.R. 1951, s. i. 

2
 Þórir Kr. Þórðarson 1977, s. 12. 

3
 Carmichael, Calum M. 1974, s. 17. 

4
 Driver, S.R. 1951, s. i – iii. 

5
 Driver, S.R. 1951, s. i – iii.  

6
 Driver, S.R. 1951, s. xxvi. 

7
 Gunnlaugur A. Jónsson 2010, s. 61-62. 
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sínu svarar bókin á þann hátt að benda á lögmálið – stefnuskrána. Þar eiga menn 

tveggja kosta völ. Sá fyrri er að feta veg lögmálsins sem hafi heill og hamingju í för 

með sér en sá síðari er að víkja af veginum sem boðinn er en það muni þá leiða til 

ófarnaðar. Í þessu samhengi bendir Gunnlaugur á að boðskapur 1. Davíðssálms sé í 

góðu samræmi við meginboðskap 5. Mósebókar, þ.e. að það borgi sig að fylgja 

leiðsögn Drottins.8 

Driver telur að ræður 5. Mósebókar feli í sér þrennt, sagnfræði, löggjöf og 

hvatningu. Af þessu þrennu sé hvatningin mest einkennandi og mikilvægust. 

Tilgangur hennar sé að undirstrika mikilvægi ákveðinna trúarlegra og siðfræðilegra 

gilda, sem skrásetjari 5. Mósebókar taldi mikilvæga.9  

Moshe Weinfeld, telur í riti sínu Deuteronomy and the Deuteronomic School, 5. 

Mósebók hafa einkenni stjórnarskrár því í henni sé fjallað um allar helstu stofnanir 

þjóðar, konunginn, dómsvaldið, prestana og spámennina. Frá 18. versi 16. kafla til 

22. vers 18. kafla sé fjallað um þessar stofnanir.10 Aðrir hafna því að líta eigi á 5. 

Mósebók sem einhvers konar stjórnarskrá.11 Í grein sinni On Describing the Purpose 

of Deuteronomy segir A.D.H. Mayes að álitaefnið um hvort 5. Mósebók sé 

stjórnarskrá eða eitthvað annað sé margsnúið en mismunandi skoðanir þurfi ekki 

endilega að þýða að ein útiloki aðra. Hugsanlega sé bókin fleira en eitt í senn.12 

Enda bendir Mayes á að fjölbreytni í túlkun sé algeng.13  

Þórir Kr. Þórðarson fullyrðir í hefti sínu Nokkrar athugasemdir um inngangsfræði 

Fimmbókaritsins að 5. Mósebók sé forn lög, útlegging laga og ræður í formi ræðu 

Móse.14 

Hvað sem öðru líður sýnist ljóst að trúarlegt gildi 5. Mósebókar er mikið, enda 

fullyrðir Driver að með 5. Mósebók hafi ætlunin verið sú að leggja fyrir átrúnaðinn 

sterkari grunn en þann sem eingöngu hvílir á almennum venjum eða lagareglum.15 

                                                 
8
 Gunnlaugur A. Jónsson 2010, s. 61-62. 

9
 Driver, S.R. 1951, s. xix. 

10
 Weinfeld, Moshe 1972, s. 168. 

11
 Mayes, A.D.H. 1996, s. 224. 

12
 Weinfeld, Moshe 1972, s. 224. 

13
 Weinfeld, Moshe 1972, s. 226. 

14
 Þórir Kr. Þórðarson 1977, s. 4. 

15
 Driver, S.R. 1951, s. xxxiii. 
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Höfundurinn tjái sig með skýrari og markvissari hætti en nokkur annar kennimaður 

Ísraels hafi áður gert.16 

Í bók Gerhard Hasel, Old Testament Theology: Basic Issue in the Current Debate 

vitnar Hasel um það álit S. Herrmann að 5. Mósebók sé miðpunktur biblíulegrar 

guðfræði og sé hann undir áhrifum Gerhards von Rad um að nauðsynlegt sé að 

skoða 5. Mósebók í öllum tilfellum sem miðpunkt Gamla testamentisins.17 

Þórir Kr. Þórðarson fullyrðir einnig í áðurnefndu riti sínu að við lestur 

Fimmbókaritsins sjáist að 5. Mósebók skeri sig úr. Viðmiðunin sé önnur í bókinni og 

stíll hennar sé annar en hinna.18 Hann fullyrðir að efni 5. Mósebókar sé norðlenskt 

efni og að þessu efni hafi verið bjargað árið 722 eða 721 f.Kr. eftir að Norðurríkið 

féll.19 Þórir rekur einnig kenningar um að tengsl séu milli Mósebókanna og 

sögulegrar þróunar Ísraels. Það eigi ekki síst við um tengsl 5. Mósebókar við siðbót 

Jósía.20  

  

                                                 
16

 Driver, S.R. 1951, s. xxxiii-xxxiv. 
17

 Hasel, Gerhard 1972, s. 95-96. 
18

 Þórir Kr. Þórðarson 1977, s. 4 og 7. 
19

 Þórir Kr. Þórðarson 1977, s. 14. 
20

 Þórir Kr. Þórðarson 1977, s. 18. 
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3. Um siðbót Jósía 

Hver var Jósía og hver var siðbót hans? Jósía (649–609 f.Kr.) tók við af föður 

sínum sem konungur aðeins átta ára að aldri og ríkti í 31 ár. Afi hans var konungur 

þar á undan. Hvorki faðir hans né afi höfðu virt gamla trú Ísraela. Þeir höfðu látið 

skurðgoðadýrkun átölulausa. Jósía komst að því að musterið í Jerúsalem þurfti á 

viðhaldi að halda enda hafði það verið vanrækt. Hann ákvað því að gera við 

musterið. Ákvörðun hans varð trúarleiðtogum tilefni til að segja honum frá bók, sem 

fundist hafði í musterinu og talin var merkileg.21  

Um leið og Jósía sá bókina áttaði hann sig á því að hún geymdi lög sem ekki 

hafði verið fylgt.22 Lög eru kjarni 5. Mósebókar eða frá 4. til 30. kafla og kjarni þess 

kjarna ef svo má segja er 12.-26. kafli. Talið er að þessir kaflar hafi að geyma þau 

lög sem Jósía konungur gerði á grundvelli lagabótar sinnar 622. f.Kr., þótt í þeim sé 

einnig að finna viðbætur frá seinni tímum, þ.e. herleiðingunni á 6. öld f.Kr.  

Sú skoðun hefur verið uppi allt frá dögum fornkirkjunnar að 5. Mósebók sé textinn 

sem fannst í musterinu við endurgerð þess á dögum Jósía og varð honum tilefni til 

þess að gera siðbót sína.23 Gerhard von Rad telur í bók sinni um 5. Mósebók að 

ólíklegt sé að Jósía hafi byggt siðbót sína algjörlega á einu skjali enda sé það ekki 

tækt til þess. Mögulegt geti verið að hann hafi notað það að hluta en í öllu falli lagað 

það að sínum þörfum eða hugmyndum að einhverju leyti.24 

Rainer Albertz segir í bók sinni A history of Israelite Religion in the Old Testament 

Period, að af siðbót Jósía megi ráða að hún hafi verið miklu meira en endurbót á 

siðum heldur hafi verið um að ræða víðtækt þjóðlegt, félagslegt og trúarlegt 

endurnýjunarafl sem vildi nota þetta sögulega tækifæri til enduruppbyggingar 

Ísraelsríkis.25 

  

                                                 
21

 Biblían. http://www.biblian.is/default.asp?page=article&sort=general&parent=4. (28.7.2010). 
22

 Biblían. http://www.biblian.is/default.asp?page=article&sort=general&parent=4. (28.7.2010). 
23

 Þórir Kr. Þórðarson 1977, s. 16. 
24

 Gerhard, von Rad 1966, s. 28. 
25

 Albertz, Rainer 1994, s. 199. 

http://www.biblian.is/default.asp?page=article&sort=general&parent=4
http://www.biblian.is/default.asp?page=article&sort=general&parent=4
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4. 1. – 6. vers 15. kafla 5. Mósebókar 

Hluti af viðfangsefni ritgerðar þessarar er 1. – 6. vers 15. kafla 5. Mósebókar. 

Versin eru svohljóðandi: 

1Sjöunda hvert ár skaltu fella niður skuldir. 2Eftir þessum reglum skaltu fella 

niður skuldir: Sérhver lánardrottinn skal falla frá kröfum vegna láns sem hann 

hefur veitt náunga sínum. Hann skal ekki ganga eftir greiðslu hjá náunga sínum 

og meðbróður því að niðurfelling skulda hefur verið boðuð vegna Drottins. 3Þú 

mátt ganga hart að útlendingi en þú skalt gefa bróður þínum það eftir sem þú átt 

hjá honum. 

4Raunar á enginn þín á meðal að vera fátækur því að í landinu, sem Drottinn, 

Guð þinn, fær þér sem erfðaland og þú tekur til eignar, mun Drottinn blessa þig 

ríkulega 5ef þú aðeins hlýðir Drottni, Guði þínum, og gætir þess að halda öll 

ákvæðin sem ég set þér í dag. 6Því að Drottinn, Guð þinn, mun blessa þig eins og 

hann hét þér. Þá munt þú lána mörgum þjóðum en sjálfur ekki þurfa að taka lán 

og þú munt ríkja yfir mörgum þjóðum en engin mun ríkja yfir þér.26 

Í ýmsum skýringarritum við 5. Mósebók er fjallað um hvernig túlka skuli 15. kafla 

hennar.27 Þar kemur fram að í 1. – 6. versi 15. kafla 5. Mósebókar sé átt við skuldir 

sem hinir fátæku og óborgandi stofnuðu til. Nokkur dæmi eru nefnd um slíka 

einstaklinga. Bóndi sem þurfti á fjármunum að halda vegna uppskerubrests, t.d. til að 

kaupa útsæði eða annað þess háttar. Borgarbúi sem var fjárvana vegna 

atvinnuleysis. Litið var á lán til slíkra einstaklinga sem mannúðarverk fremur en 

viðskiptagjörning. Afskrift slíks láns var því örlætisgerningur fremur en nokkuð 

annað. Reglur 5. Mósebókar um afskriftir skulda eru merki um hvernig Guð ætlaðist 

til að jöfnuður næðist í samfélaginu.28 

Vitað er að til voru konungar í Mesópótamíu sem gáfu upp skuldir þjóna sinna, 

oftast við valdatöku sína og stundum aftur einhverjum árum seinna. Sambærilegar 

athafnir þekktust hjá Grikkjum. Munurinn á þessum aðgerðum og þeim sem mælt er 

fyrir um í 1. – 6. versi 15. kafla 5. Mósebókar er sá að þar eru fyrirmælin um að 

                                                 
26

 Biblían. http://biblian.is/default.asp?action=pick&book=4&chap=15 (18.3.2011). 
27

 Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996. og Lieber, David L. 2004. og Plaut, W. Gunther 1981. 
28

 Lieber, David L. 2004, s. 1077 og Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 144–145.  
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afskrifa skuli skuldir á sjö ára fresti.29 Þórir Kr. Þórðarson heldur því fram að 15. 

kaflinn hefjist á boðorði um að veita skuli „umlíðun“ skulda sjöunda hvert ár, þ.e. 

öllum skuldurum skyldu upp gefnar skuldir. Ákvæðið sjálft mun eiga við það, að 

sjöunda hvert ár skuli allir verða frjálsir, sem hafa selt sig vegna skulda, og eigur, 

sem teknar hafa verið upp í skuldir, látnar lausar.30  

Gerhard von Rad heldur því fram og að mati Þóris Kr. hefur hann sannað, að 5. 

Mósebók er ekki lagasafn heldur útlegging á boðorðunum. Þessar útleggingar hafa 

verið fluttar (eiga sitt Sitz in Leben) á hátíð sáttmálans, er lögin voru upp sögð og 

lýðurinn skuldbatt sig til hlýðni við lögin.31 

4.1 Nánar um túlkun 1. – 6. vers 15. kafla 5. Mósebókar  

Í skýringarritum við Mósebækurnar er ítarlega fjallað um hvernig túlka skuli 1. – 6. 

vers 15. kafla 5. Mósebókar. Verður nú nánar vikið að þeim skýringum. 

Notað er orðalagið „Sjöunda hvert ár“. Þessi orð eru talin þýða að afskrifa á 

skuldina við sólarlag síðasta dags sjöunda ársins.32 

„Fella niður skuldir“. Skiptar skoðanir hafa verið um það hvort í fyrirmælunum 

felist boð um að fella tímabundið niður vaxtaskuldbindingu eða hvort í þeim felist 

algjör afskrift skulda. Frekar hefur verið hneigst að því að í orðalaginu felst algjör 

afskrift skulda.33 Almennt er talið að túlka beri þetta orðalag samkvæmt orðanna 

hljóðan, þ.e. að skuldir skuli fella niður, afskrifa.34 Óvíst er hversu vel lögmálinu var 

framfylgt.35 Gripið var síðar til viðurlaga vegna brota.36  

„Sérhver lánardrottinn skal falla frá kröfum vegna láns sem hann hefur veitt 

náunga sínum.“ Svo virðist að þrátt fyrir þetta orðalag, sem felur í sér samkvæmt 

orðanna hljóðan að allir kröfuhafar eigi að afskrifa öll lán á sjö ára fresti, þá hafi engu 

að síður verið strax eða fljótlega farið að líta svo á að skuldaafskriftir næðu ekki til 

allra skulda, enda var lögmálið fyrst og fremst ætlað til hagsbóta fyrir hina fátæku. 

                                                 
29

 Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 145. 
30

 Þórir Kr. Þórðarson 1977, s. 17. 
31

 Þórir Kr. Þórðarson 1977, s. 17. 
32

 Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 145 og Lieber, David L. 2004, s. 1077 og Plaut, W. 
Gunther 1981, s. 1440.  
33

 Miller, Patrick D. 1990, s. 135.  
34

 Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 145 og Lieber, David L. 2004, s. 1077 og Plaut, W. 
Gunther 1981, s. 1440. 
35

 Þórir Kr. Þórðarson 1977, s. 17. 
36

 Lieber, David L. 2004, s. 1077 og Plaut, W. Gunther 1981, s. 1440. 
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Þannig var fljótt farið að líta svo á að lögmálið næði ekki til skulda vegna 

launagreiðslna, greiðslu lána með einhvers konar veðtryggingu og skulda, sem til 

hafði stofnast vegna kaupa á vöru með afborgunum.37 

„Hann skal ekki ganga eftir greiðslu hjá náunga sínum og meðbróður“. Með 

tilvísun í náunga og meðbróður er í raun verið að vísa til eins og sama mannsins, til 

að undirstrika að þeir, sem krafist er fórna fyrir með afskriftum skulda eru 

meðbræður, af sama kyni.38 

„Því að niðurfelling skulda hefur verið boðuð vegna Drottins“ felur í sér skilaboð 

um að fyrirmælin um skuldauppgjöf koma frá Drottni, engum öðrum.39 

„Þú mátt ganga hart að útlendingi“ felur í sér að lögmálið gilti einungis um 

meðbræður af sama þjóðerni, þ.e. það náði einungis til Ísraelsmanna, ekki annarra.40 

Með þessu er jafnframt undirstrikað að innheimta skulda er lögvarinn réttur sérhvers 

kröfuhafa. Afskrift skuldar er þannig óvenjuleg fórn sem einstaklingar eru einungis 

tilbúnir til að leggja á sig gagnvart þeim sem hafa við þá sérstök tengsl og geta 

þannig átt rétt á samúð kröfuhafans. Til viðbótar kemur að uppgjöf skulda er ætlað 

að hafa efnahagslegt jafnvægi í samfélaginu. Útlendingar eru einungis tímabundnir 

gestir í hverju samfélagi og mátti líta svo á að þeir væru ekki þátttakendur í því 

samfélagi. Jafnframt liggur fyrir að útlendingar voru oft gestir í samfélögum vegna 

viðskipta. Þá voru þeim oft afhentir fjármunir vegna fjárfestinga eða vegna 

fyrirframgreiðslu fyrir vöru. Þeir fengu sjaldan lán vegna fátæktar.41 Þannig virðist 

sérregla lögmálsins um útlendinga hafa verið til komin af tveimur ástæðum. Annars 

vegar af því að þeir eru útlendingar og áttu þar með enga kröfu á að þeim yrði sýnd 

sérstök tillitssemi vegna hugsanlegra skulda en hins vegar af þeirri einföldu ástæðu 

að ekki þurfti að gera ráð fyrir að þeir væru skuldugir. 

Í 4. – 6. versi tekur Móses að fjalla um aðra hluti, einblínir ekki lengur á lögmálið 

heldur beinir sjónum að trúarlegum afleiðingum og leitast við að sannfæra fólk um að 

lögmálinu beri að hlýða. Í orðalagi 1. – 3. vers felst að fátækt sé til. Í 4. – 6. versi eru 

                                                 
37

 Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 145 og Lieber, David L. 2004, s. 1077 og Plaut, W. 
Gunther 1981, s. 1440. 
38

 Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 146 og Lieber, David L. 2004, s. 1077. 
39

 Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 146 og Lieber, David L. 2004, s. 1077.  
40

 Lieber, David L. 2004, s. 1077 og Plaut, W. Gunther 1981, s. 1440. 
41

 Lieber, David L. 2004, s. 1077 og Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 146. 
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fullyrðingar um að fátækt þurfi ekki að vera til. Ef Ísraelsmenn virði lögmál Guðs þá 

verði þetta lögmál óþarft.42  

„Mun Drottinn blessa þig“ vísar til loforðsins um að verði lögmálið virt muni því 

fylgja sérstök velgengni í veraldlegum skilningi, þeim sem lögmálið virða.43 Það er 

einkenni hinnar deuterónómisku guðfræði að þeim sem hlýðnast Drottni, ganga á 

hans vegum, muni vel farnast. Þess vegna hafi fall Jesúsalem og hin babýlóniska 

herleiðing 586 f.Kr. ekki verið einhver ógæfa eða slys, heldur bein afleiðing af óhlýðni 

þjóðarinnar.  

„Eins og hann hét þér“. Með þessu orðalagi er litið svo á að verið sé að höfða til 

hlýðni Ísraelsmanna.44 

„Þá munt þú lána mörgum þjóðum“ er talið fela í sér hversu mikil fjárhagsleg 

velmegun Ísraelsmanna verði, ef þjóðin lýtur Guðs vilja. Það mun ekki einungis 

gerast að engir lánaþurfi fátæklingar verði til heldur verði ríkidæmið slíkt að aðrar 

þjóðir muni leita til Ísraelsmanna um lánsfé.45 

„Þú munt ríkja yfir mörgum þjóðum“ felur í sér tilvísun til fjárhagslegra yfirráða.46 

Af þeim skýringarritum sem hér hefur verið vísað til virðist sem niðurfelling skulda 

hafi átt að eiga sér stað á sjö ára fresti og að afskrifa skyldi algjörlega allar skuldir. 

Svo virðist sem að reglurnar hafi fyrst og fremst átt að vera til hagsbóta fyrir hina 

fátæku og því farið að túlka reglurnar á þann veg að niðurfellingin tæki ekki til allra 

skulda. Grunnur þessa er sá að Drottinn fer fram á að felldar séu niður skuldir og því 

fylgir það loforð frá Drottni og hann muni blessa þann sem það gerir.  

  

                                                 
42

 Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 146. 
43

 Lieber, David L. 2004, s. 1077 og Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 146. 
44

 Lieber, David L. 2004, s. 1077 og Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 146. 
45

 Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 146. Lieber, David L. 2004, s. 1077. Plaut, W. Gunther 
1981, s. 1440. 
46

 Sarna, Nahaum M., Potok, Chaim 1996, s. 146. Lieber, David L. 2004, s. 1077.  
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5. Um 3. Mósebók 

5.1 Inngangur 

Svonefnd heimildakenning, sem yfirleitt er kennd við Julius Wellhausen (1844-

1918), varpar ljósi á tilurðarsögu Fimmbókaritsins og byggist hún á rannsóknum á 

hebreska textanum og er sett fram sem skýringarlíkan. Hennar hlutverk er að útskýra 

m.a. bókmenntafræðileg vandamál. Í því felst ásamt öðru að tilteknar textablokkir eru 

flokkaðar og þeim raðað eftir sameiginlegum bókmenntalegum einkennum. 

Kenningin gerir ráð fyrir því að textablokkirnar séu sjálfstæðar heimildir sem ritstjórar 

Fimmbókaritsins hafi sett saman á tilteknum tíma. Heimildirnar sjálfar hljóti að vera 

misjafnlega gamlar og eigi sér misflókna tilurðarsögu.47 

P-heimildin, stundum kallað Prestaritið, dregur nafn sitt af þeim sem taldir eru 

standa að verkinu. Sérkenni þeirra birtast meðal annars í áherslunni á helgihald og 

musteri. Ritunartími P-heimildarinnar er talinn vera á 6. öld f.Kr.48 Hún hefur löngum 

verið talin yngst heimildanna en J, E og D eldri. Það er mat Þóris Kr. að við fyrstu 

kynni virðist P-lögin í Þriðju Mósebók einhæf og smámunasöm. Þegar betur sé að 

gáð leynist þó að baki ítarlegum ákvæðum ritsins mynd af þjóðfélaginu öllu.49 

Gunnlaugur A. Jónsson bendir á að Heilagleikalögin minni okkur á að í Gamla 

testamentinu eru fjölmargar reglur, boð og bönn sem kristnir menn láta sig litlu varða 

á þeim forsendum að lögmálið hafi hlotið uppfyllingu sína með Kristi. Auk þessa 

bendir hann á að Heilagleikalögin standa innan P-ritsins samkvæmt 

heimildakenningunni en standi þó sjálfstætt innan P-ritsins með ákveðin sérkenni 

sem greina þau frá P-ritinu í heild.50 

Reinhard G. Kratz, prófessor í gamlatestamentisfræðum og biblíulegri 

fornleifafræði við háskólann í Göttingen, setur fram greiningu á og kenningu um tilurð 

frásagnartexta Gamla testamentisins. Frásagnartextarnir eru gróft séð allir textar fyrir 

utan sálma, spekitexta og spámannatexta. Viðfangsefnið er afar flókið en Kratz var 

þó ekki að hefja verk sem enginn hafði komið að áður. Hann fetaði í fótspor þýskra 

gamlatestamentisfræðinga eins og Júlíusar Wellhausens (1844-1918) og Martins 

                                                 
47

 Kristinn Ólason, s. 24. http://gudfraedi.is/system/files/gliman_3_2.pdf. (29.11.2010). 
48

 Kristinn Ólafson, s.24. http://gudfraedi.is/system/files/gliman_3_2.pdf. (29.11.2010). 
49

 Þórir Kr. Þórðarson 1977, bls. 13. 
50

 Gunnlaugur A. Jónsson 2010, s. 8-10. 

http://gudfraedi.is/system/files/gliman_3_2.pdf
http://gudfraedi.is/system/files/gliman_3_2.pdf
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Noths (1902-1968) og reyndi að setja fram heildstæða kenningu um tilurð hinna 

sögulegu texta.51 

Að mati Kratz eru textar Prestaritsins yngstir og er tilvist og afmörkun 

Prestaritsins (hvort sem það er sem heimild eða ritstjórnarverk) hið eina sem hönd er 

festandi á. Þó hafi það orðið ljóst á síðustu árum að P-heimildin sé einnig samsett 

heimild, rétt eins og J-heimildin, en hin svokallaða E-heimild sé einvörðungu 

varðveitt í brotum, ef yfirleitt. Kratz telur uppruna alls efnisins, sem ekki tilheyrir P-

heimildinni, vera vafa undirorpinn.52 

Kjarna Prestaritsins (venjulega vísað til sem P) er að mati Kratz að finna í annarri 

Mósebók 25–40. Þriðja Mósebók 17–26 er það sem hann kallar „prestlegar 

viðbætur“53 

Upphafstímasetning hinnar prestlegu ritstjórnar miðast að mati Kratz við 

byggingu annars musterisins. Kjarnaritið P setur í raun fram guðfræðilegan grundvöll 

starfsemi þess.54 Að mati Kratz bendir allt þetta til þess að P-heimildin sé samin á 

persneskum tíma, þar sem Júda var ekki lengur fullvalda ríki, heldur orðið hérað í 

persneska heimsveldinu. Hann tímasetur því kjarna P-ritsins kringum 500 f.Kr.55 

Greining Kratz er ágætur vitnisburður um kenningar Júlíusar Wellhausens og 

Martins Noths og hve rótgrónar þær eru orðnar og staðfesti þannig að á verkum 

Wellhausens og Noths hvíli allar rannsóknir á þessu sviði.56 

Í erindi sem Þórir Kr. Þórðarson prófessor flutti árið 1983 í Lögbergi segir hann 

að Prestalögin séu ævaforn þó sennilega séu þau ekki færð í letur í endanlegt form 

fyrr en í babýlonsku herleiðingunni á 6. öld f.Kr.57 

5.2 23. – 31. vers 25. kafla 3. Mósebókar 

Meginefni Þriðju Mósebókar eru lög, reglur og fyrirmæli um helgihald presta. 

Versin sem hér er fjallað um eru hluti af svonefndum Heilagleikalögum í Þriðju 

Mósebók 17-26. Þetta heiti var fyrst notað um þetta textasafn af þýska 

gamlatestamentisfræðingnum Ágústi Klostermann árið 1877. Nafngiftin er dregin af 

                                                 
51

 Jón Ásgeir Sigurvinsson 2007, s. 253. 
52

 Jón Ásgeir Sigurvinsson 2007, s. 255.  
53

 Jón Ásgeir Sigurvinsson 2007, s. 259. 
54

 Jón Ásgeir Sigurvinsson 2007, s. 259. 
55

 Jón Ásgeir Sigurvinsson 2007, s. 263-264. 
56

 Jón Ásgeir Sigurvinsson 2007, s. 265. 
57

 Þórir Kr. Þórðarson 1986, s. 15. 
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lykilhugtaki safnsins sem gefur meginefni þess til kynna. Þetta kemur skýrt fram í 

setningum eins og Þriðju Mósebók 19:2: „Þér skuluð vera heilagir, því að ég, 

Drottinn, Guð yðar, er heilagur.“58 

Dr. Kristinn Ólason hefur tekið saman þrjú meginsjónarmið um samband 

Heilagleikalaganna og Prestaritsins:59 

1. Heilagleikalögin voru frá upphafi hluti Prestaritsins. Volker Wagner skrifaði 

grein sem birt var árið 1974 þar sem hann rökstyður þessa skoðun. Hugmyndir hans 

hafa verið útfærðar nánar, annars vegar af Erhard Blum, hins vegar af Frank 

Crüsemann. 

2. Heilagleikalögin eru beinar viðbætur við lagatexta Prestaritsins. Þessa 

kenningu setti Karl Elliger fyrstur fram í skýringarriti sínu um Þriðju Mósebók. Hann 

leggur þó áherslu á að greina megi augljósar síðari tíma viðbætur við hin 

upprunalegu Heilagleikalög. Elliger hafnar með öllu hugmyndinni um að Heilagleika-

lögin hafi verið sjálfstætt lagasafn fyrir daga Prestaritsins. Ýmsir fræðimenn sem 

unnið hafa með kenningar Elligers hafa lagt fram athyglisverðar hugmyndir um 

tilurðarsögu Heilagleikalaganna sem ekki verður nánar fjallað um hér.  

3. Heilagleikalögin eru samsafn ólíkra texta sem safnað hefur verið saman og 

raðað niður á síðari stigum mótunarsögu Fimmbókaritsins. Í þessu samhengi bendir 

Kristinn einnig á að flestir fræðimenn, sem um þetta viðfangsefni hafa fjallað, dragi í 

efa að Heilagleikalögin hafi nokkru sinni verið sjálfstætt lagasafn, óháð Prestaritinu. 

Margt bendi til þess að þau innihaldi viðbótarefni með nýjum áherslum í samanburði 

við eldri lagasöfn Fimmbókaritsins. Það eigi ekki síst við um tengsl 

Heilagleikalaganna við Fimmtu Mósebók. Nákvæmur samanburður textanna leiði í 

ljós að höfundar Heilagleikalaganna hafi í öllu falli þekkt frumgerð lögbókarinnar í 

Fimmtu Mósebók. Þeir hafi því unnið með eldra efni, fellt tiltekin ákvæði brott og bætt 

öðrum við eftir þörfum. En þar með sé ekki öll sagan sögð því ýmislegt styðji þá 

skoðun að ritstjórarnir sem lögðu síðustu hönd á lögbókina í Fimmtu Mósebók hafi 

raðað efninu í köflum 19 - 25 út frá þeim sjónarmiðum sem birtast í 19. kafla Þriðju 

                                                 
58

 Kristinn Ólason, s 10. http://kirkjan.is/skjol/samkynhneigdogkirkja/kristinn-olason-thegar-rignir-af-
himni.pdf. (29.11.2010) 
59

 Kristinn Ólason s. 11. http://kirkjan.is/skjol/samkynhneigdogkirkja/kristinn-olason-thegar-rignir-af-
himni.pdf. (29.11.2010). 

http://kirkjan.is/skjol/samkynhneigdogkirkja/kristinn-olason-thegar-rignir-af-himni.pdf
http://kirkjan.is/skjol/samkynhneigdogkirkja/kristinn-olason-thegar-rignir-af-himni.pdf
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Mósebókar. Þannig gefi túlkunarsaga textanna innan Fimmbókaritsins mikilvægar 

vísbendingar um merkingarfærslur og áherslubreytingar.60 

Túlkun fornra texta er vandkvæðum bundin. Meginvandinn er fólginn í muninum á 

ritunartíma og lestrartíma. Allir textar mótast af því umhverfi og tímabili sem þeir 

stafa frá eða eru skrifaðir á. Þess vegna er ekki sjálfgefið að nútímalesandi geti skilið 

hugtök, heiti, myndir og stef, sem notuð hafa verið í fornum textum. Nútímalesandi er 

líklegur til að meta og reyna að skilja forna texta á forsendum síns tíma í stað þess 

að reyna að sjá fyrir sér veruleikann sem textarnir spretta úr og greina frá. Í því 

sambandi er mikilvægt og skiptir miklu máli að gera greinarmun á ritunartíma textans 

og tíma þeirra atburða sem textinn fjallar um. Oft hafa liðið margir áratugir, ef ekki 

aldir, frá því að atburðirnir sem um er fjallað gerðust þangað til um þá er skrifað. Öll 

þessi atriði eiga við um texta Biblíunnar. Hluti þessa túlkunarvanda hefur birst í 

opinberri umræðu hér á landi að undanförnu þar sem meðal annars hefur verið tekist 

á um hlutverk og notkun Biblíunnar í nútímasamfélagi.61 

Þriðja Mósebók er öll lög, svonefnd Prestalög og Heilagleikalög. Tengjast þau 

þannig atburðinum á Sínaí að öll lög eru talin upprunaleg í opinberun Jahve á Sínaí 

fyrir meðalgöngu Móse nema hinn mikli lagabálkur í Devteronómíum, fimmtu 

Mósebók. Af þessu sést að frásagnir og lög ásamt ýmsu öðru efni eru innihald 

Mósebóka. Samt heita þær einu nafni Torah en það orð er þýtt nomos á grísku og 

lögmál á íslensku. Að mati Þóris Kr. Þórðarsonar er það rangnefni því „torah“ þýði 

leiðbeining eða leiðsögn. Þórir Kr. fullyrðir raunar að hér sé um að ræða örlagaríkan 

misskilning.62 Gunnlaugur A. Jónsson telur einnig að hugtakið „torah“ merki ekki fyrst 

og fremst lögmál heldur frekar leiðsögn eða kennsla.63 

Í byrjun virðast Prestalögin í Þriðju Mósebók vera bæði einhæf og smámunasöm. 

Þau fjalla um fórnir og hreinleika af mikilli nákvæmni. Frásögnin er því til að byrja 

með frekar lítið áhugavekjandi.64 

Þórir Kr. segir að það megi kalla Prestalögin handbók presta við hinar helgu 

fórnar- og úrskurðar athafnir. Þó séu þau kannski ennþá frekar minnisblöð þar sem 
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 Kristinn Ólason s. 11. http://kirkjan.is/skjol/samkynhneigdogkirkja/kristinn-olason-thegar-rignir-af-
himni.pdf. (29.11.2010). 
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 Kristinn Ólason, s. 11. http://gudfraedi.is/system/files/gliman_3_2.pdf. (29.11.2010). 
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 Þórir Kr. Þórðarson 1986, s. 13. 
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 Gunnlaugur A. Jónsson 2010, s. 61. 
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ekki sé kveðið á um nærri öll tilvik. Þá séu ummerki þess í textanum að þróunarsaga 

þeirra sé löng og flókin.65 

5.3 Nánar um túlkun 23. – 31. vers 25. kafla 3. Mósebókar 

Í 23. versi segir Guð að landið sé hans.66 Megininntak og boðskap alls kaflans er 

að finna í því versi. Landið má ekki selja fyrir fullt og allt því landið er eign Guðs. 

Fólkið eru þjónar og leigutakar hjá Guði. Þegar Ísraelsmenn fluttust til fyrirheitna 

landsins þá máttu þeir njóta ávaxta landsins en urðu að gera sér grein fyrir því að 

landið var ekki þeirra eign heldur var það eign Guðs.67 Hugmyndafræðin var því ekki 

sú að einstaklingur geti notað landið sem skiptimynt í eigin viðskiptum. Þessi löggjöf 

leggur áherslu á að landið er í einkaeigu Guðs. Boðskapur Þriðju Mósebókar er því í 

raun sá að enginn skuli missa jörðina sem hann býr á. Þar af leiðandi þurfti að finna 

leiðir til endurlausnar þegar vá steðjar að.68  

Baruch Levine segir ljóst af hebreska textanum að ætlun Guðs var að deila út 

landinu til einstaklinga og fjölskyldna. Sala á landi var því alltaf gerð með þeim 

fyrirvara að salan muni ganga til baka við næsta fagnaðarár. Það var því Guðs að 

ákveða hverjir fengju að eiga landið en ekki mannanna.69 

Lausn fagnaðarársins var síðasta lausnin sem að í boði var fyrir þá sem að ratað 

höfðu í fjárhagsvanda. Litið var á skuldir á þessum tíma sem verk frá hinu illa. Af 

þeim sökum lögðu menn allt kapp á að ná til sín eign aftur áður en að fimmtugasta 

árinu, fagnaðarárinu, kæmi og leysa þannig aftur til sín eignina. Með aðferð 

fagnaðarársins var þó tryggt að einu sinni á ævinni gætu menn fengið jörð sína aftur 

þó allt hefði farið á versta veg fjárhagslega.70  

Verður nú vikið að því hvaða kosti einstaklingar höfðu til að leysa til sín fasteign 

áður en að til niðurfellingar skulda kom á fagnaðarári.  

Yrði Ísraelsmaður svo skuldugur að hann gæti ekki staðið í skilum með skuldir 

sínar skyldi hann selja hluta af landinu. Væri jörð seld á opnum markaði skyldi 

nánasti ættingi kaupa hana eins fjótt og hægt væri með þeim rökum að jörðin skyldi 

                                                 
65

 Þórir Kr. Þórðarson 1986, s. 16. 
66

 Levine 1989, s. 174. 
67

 Tidball 2005, s. 292. 
68

 Tidball 2005, s. 296. 
69

 Levine 1989, s.174.  
70

 Tidball 2005, s. 296. 
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haldast innan fjölskyldu ef nokkur kostur væri.71 Væri lausnarmaður í stöðu til að 

geta leyst ættingja sinn undan skuldinni ætti hann og yrði að gera það.72 

Væri það ekki mögulegt og skuldin orðin svo mikil að ekki virtist mögulegt fyrir 

þann sem á jörðinni bjó að safna þeim peningum í nánustu framtíð eða verða sér út 

um þá með einum eða öðrum hætti þá mátti kröfuhafi leysa til sín landið á ákveðnu 

verði. Því verði varð ekki haggað. Það átti að reikna út frá fjölda ára fram að næsta 

fagnaðarári. Ef allt annað þraut þá fékk eigandi jarðarinnar hana leysta til sín þegar 

upp rann fagnaðarár.73 Tvisvar á öld héldu Hebrear hátíð sem stóð yfir í heilt ár. Það 

ár markaði þáttaskil milli þess gamla og hins nýja. Á því ári varð algjör lausn undan 

öllum skuldum og skuldbindingum og allir fengu tækifæri til að flytja aftur til sinna 

gömlu heimkynna.74 75 

Undantekningarnar frá þessum reglum er að finna í versum 29 - 31. Þær lutu að 

því ef að hús var staðsett innan víggirtrar borgar. Væri hús staðsett þar var einungis 

heimild til að kaupa slíkt hús aftur innan árs frá frá þeim tíma sem það er selt vegna 

skulda. Að ári liðnu var ekki hægt að leysa það aftur þannig að fagnaðarársreglan 

átti ekki við hér.76  

Meginástæða þess að ákvæði þau sem að ofan hefur verið fjallað um voru sett 

inn í lögin um fagnaðarárið var sú að skuldir einstaklinga voru stærsta ógnin við 

félagslegan grundvöll þess að allir Ísraelsmenn væru jafnir. Tilgangurinn var sá að 

reyna að hindra að stéttaskipting á þessum grunni yrði meðal þeirra og voru ákvæðin 

mikilvægur hluti regluverksins sem fólst í fagnaðarárinu.77 
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 Tidball 2005, s. 297. 
72

 Levine 1989, s. 175. 
73

 Tidball 2005, s. 297. 
74

 Tidball 2005, s. 298. 
75

 Parker 1947, s. 16. 
76

 Hartley 1992, s. 424-425. 
77

 Hartley 1992, s. 424-425. 
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6. Biblíuþýðingar 

Það er áhugavert að skoða mun á þeim textum sem hér er til skoðunar í 

mismunandi Biblíuþýðingum. 

Lítum fyrst á textann úr 5. Mósebók í biblíuþýðingunni frá 2007:  

1Sjöunda hvert ár skaltu fella niður skuldir. 2Eftir þessum reglum skaltu fella 

niður skuldir: Sérhver lánardrottinn skal falla frá kröfum vegna láns sem hann 

hefur veitt náunga sínum. Hann skal ekki ganga eftir greiðslu hjá náunga 

sínum og meðbróður því að niðurfelling skulda hefur verið boðuð vegna 

Drottins. 3Þú mátt ganga hart að útlendingi en þú skalt gefa bróður þínum það 

eftir sem þú átt hjá honum.4Raunar á enginn þín á meðal að vera fátækur því 

að í landinu, sem Drottinn, Guð þinn, fær þér sem erfðaland og þú tekur til 

eignar, mun Drottinn blessa þig ríkulega 5ef þú aðeins hlýðir Drottni, Guði 

þínum, og gætir þess að halda öll ákvæðin sem ég set þér í dag. 6Því að 

Drottinn, Guð þinn, mun blessa þig eins og hann hét þér. Þá munt þú lána 

mörgum þjóðum en sjálfur ekki þurfa að taka lán og þú munt ríkja yfir mörgum 

þjóðum en engin mun ríkja yfir þér.78 

Í Biblíuútgáfunni frá árinu 1981 er textinn svohljóðandi:  

1Sjöunda hvert ár skalt þú veita umlíðun skulda. 2En þeirri umlíðun er svo 

farið: Sérhver lánardrottinn skal veita umlíðun á því, sem hann hefir lánað 

náunga sínum. Hann skal eigi ganga hart að náunga sínum og bróður, því að 

umlíðun hefir boðuð verið Drottni til dýrðar. 3Að útlendum manni mátt þú 

ganga hart, en það, sem þú átt hjá bróður þínum, skalt þú líða hann um. 

4Reyndar mun enginn fátækur hjá þér vera, því að Drottinn mun blessa þig 

ríkulega í landi því, sem Drottinn Guð þinn gefur þér sem arf til eignar, 5ef þú 

aðeins hlýðir kostgæfilega raustu Drottins Guðs þíns með því að gæta þess 

að halda allar þessar skipanir, sem ég legg fyrir þig í dag. 

6Því að Drottinn Guð þinn hefir blessað þig, eins og hann hefir heitið þér, svo 

að þú munt lána mörgum þjóðum, en sjálfur eigi þurfa að taka lán, og þú munt 

drottna yfir mörgum þjóðum, en þær munu eigi drottna yfir þér.79 

                                                 
78

 Biblían. http://biblian.is/default.asp?action=pick&book=4&chap=15 (24.1.2011). 
79

 Biblían. http://biblian.is/default.asp?action=pick&book=4&chap=15 (24.1.2011). 

http://biblian.is/default.asp?action=pick&book=4&chap=15
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Í Guðbrandsbiblíu frá 1584 hljóðar þessi texti svo:  

Þú skalt halda eitt frelsunarár hvert sjöunda ár og það skal svo til ganga með 

því sama frelsunarárinu: Hver sem hefur lánað sínum náunga nokkuð þá skal 

hann gefa honum það kvitt og krefjast þess ekki af sínum náunga eður af 

sínum bróðir því að það kallast frelsunarár Drottins. Af einum framanda máttu 

það heimta en honum skalt þú gefa það kvitt sem er þinn bróðir. Þar skal og 

enginn ölmösumaður vera á meðal yðar því að Drottinn mun velsigna þig í því 

landinu sem Drottinn Guð þinn gefur þér til arftöku að eignast. Þó so að þú 

alleinasta hlýðír raustinni Drottins Guðs þíns og haldir öll þessi boðorð sem ég 

býð þér í dag so að þú gjörir þar eftir. Því að Drottinn Guð þinn mun blessa þig 

so sem það hann hefur tilsagt þér. Þá muntu og lána mörgu fólki og þú skalt af 

öngvum lán taka. Þú munt drottna yfir mörgu fólki og enginn skal drottna yfir 

þér.80 

Eins og vænta má eru textarnir efnislega samhljóða í þessum þremur þýðingum. 

Augljóst er hvert efni textanna er og kemst það mjög vel til skila í þeim öllum. 

Sérstaka athygli vekur að í textunum í Fimmtu Mósebók er niðurfelling skulda orðuð 

með ólíkum hætti. Þýðingin frá 2007 notar „fella niður skuldir“, textinn í þýðingunni 

frá 1981 notar „veita umlíðun“ og í Guðbrandsbiblíunni er notað orðalagið „að gefa 

kvitt“. 

Af hinum ýmsu textum Biblíunnar má ráða að lán voru algeng og nauðsynleg í 

samskiptum manna. Auk þess skipti miklu máli að það voru ekki innheimtir vextir af 

lánum. Rökin fyrir því voru þau að það væri samfélagsleg skylda lánveitenda að 

liðsinna þeim sem á þyrftu að halda. Guð hafði bjargað Ísraelsmönnum úr ánauð 

Egypta og þeir sem gætu skyldu halda keflinu á lofti og aðstoða samfélagið eftir 

getu. Talið var að greiðsla vaxta væri í raun aðeins ein tegund af þrældómi sem 

Ísraelsmenn höfðu andstyggð á í ljósi reynslu sinnar.81 

Það orð sem hvað mesta athygli vekur þegar litið er til hebreska textans er 

nafnorðið           (shemittah) sem merkir niðurfelling (e. remission). Orðið kemur af 

sagnorðinu       (shamat) sem merkir að sleppa eða að leysa (e. release).82 
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 Guðbrandsbiblía. http://biblian.is/default.asp?action=pick&book=4&chap=15 (24.1.2011). 
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 Freedman, David Noel 1992, s. 114. 
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 Biblios. http://strongsnumbers.com/hebrew/8059.htm (18.3.2011). 
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Sjöunda hvert ár var lausnarár í tvennum skilningi. Annars vegar skal hvíla 

jörðina og rækta ekkert á þessu ári. Hins vegar skal fella niður skuldir einstaklinga á 

þessu ári. Þess má geta að síðast átti þetta sér stað í Ísrael að fornri hefð 2007-

2008.83 

Textann úr 3. Mósebók eins og hann er í biblíuþýðingunni frá 2007 má sjá hér að 

neðan:  

23Ekki má selja land fyrir fullt og allt því að ég á landið. Þið eruð aðeins 

aðkomumenn og leiguliðar hjá mér. 24Alls staðar í eignarlandi ykkar skuluð þið 

virða endurkauparéttinn. 25Þegar ættbróðir þinn lendir í kröggum og þarf að 

selja eitthvað af jarðeign sinni skal það skyldmenni, sem stendur honum næst, 

gerast lausnarmaður hans. Hann skal leysa til sín það sem ættbróðir hans 

seldi. 26Þegar einhver hefur ekki lausnarmann en getur sjálfur aflað nægilegs 

fjár til að greiða lausnargjaldið 27skal hann telja árin frá því að kaupin voru 

gerð og endurgreiða kaupandanum fyrir þann tíma sem eftir er. Því næst getur 

hann farið aftur til jarðeignar sinnar. 28En geti hann ekki aflað nægilegs fjár til 

að greiða honum skal jörðin, sem hann seldi, vera í hendi kaupandans til 

næsta fagnaðarárs. Á fagnaðarárinu verður hún leyst og hann getur aftur farið 

til jarðeignar sinnar. 29Þegar einhver maður selur íbúðarhús í víggirtri borg 

gildir endurkauparéttur hans til loka söluársins: Endurkauparéttur hans gildir 

tiltekinn tíma. 30En ef hann leysir það ekki til sín fyrir árslok verður þetta hús í 

víggirtri borg eign kaupandans og niðja hans. Það verður ekki leyst á 

fagnaðarárinu. 31En hús í þorpum, sem ekki eru víggirt, teljast vera í sveit. Þau 

verða ekki leyst á fagnaðarárinu.84 

Í Biblíuútgáfunni frá árinu 1981 er þessi sami texti svohljóðandi:  

23Landið skal eigi selt fyrir fullt og allt, því að landið er mín eign, því að þér 

eruð dvalarmenn og hjábýlingar hjá mér. 24Fyrir því skuluð þér í öllu 

eignarlandi yðar láta land falt til lausnar. 25Ef bróðir þinn gjörist snauður og 

hann selur nokkuð af óðali sínu, þá skal lausnarmaður hans koma til, sá er 

það stendur næst, og leysa það, er bróðir hans hefir selt. 26Nú hefir einhver 

engan lausnarmann, en er kominn svo í efni, að hann á fyrir lausnargjaldinu. 
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 Glossary. http://www.glossary.com/reference.php?q=Sheviit (18.3.2011) 
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 Biblían. http://biblian.is/default.asp?action=pick&book=2&chap=25 (29.11.2010). 

http://www.glossary.com/reference.php?q=Sheviit
http://biblian.is/default.asp?action=pick&book=2&chap=25


20 

27Þá skal hann telja árin frá því, er hann seldi, en það, sem yfir hefir, skal hann 

endurgreiða manni þeim, er hann seldi, og hverfur hann þá aftur til óðals síns. 

28En hafi hann ekki efni til að leysa, þá skal það, er hann hefir selt, vera í 

höndum kaupanda til fagnaðarárs. En á fagnaðarárinu gengur það úr eigu 

hans, og hverfur hann þá aftur til óðals síns. 29Nú selur einhver íbúðarhús í 

múrgirtri borg, og skal honum heimilt að leysa það í heilt ár frá því, er hann 

seldi. Lausnarréttur hans skal vera tímabundinn. 30En sé það ekki leyst áður 

en fullt ár er liðið, þá skal hús í múrgirtri borg verða full eign kaupanda og 

niðja hans. Það skal eigi ganga úr eigu hans fagnaðarárið. 31En hús í þorpum, 

sem eigi eru múrgirt allt í kring, skulu talin með landi sveitarinnar. Þau skal 

jafnan heimilt að leysa, og þau skulu ganga úr eigu kaupanda á 

fagnaðarárinu.85 

Í Guðbrandsbiblíu frá 1584 er þessi texti svohljóðandi:  

Þar fyrir skulu þér ekki selja landið ævinlega, því að landið heyrir mér til og þér 

eruð gestir og framandi fyrir mér. Og þér skuluð í öllu yðar landi láta landið 

vera falt til lausnar. Nær eð þinn bróðir verður svo fátækur að hann selur þér 

sína eign og komi þá hans nánasti frændi til hans og vill leysa það, þá má 

hann leysa hvað hans bróðir hefur selt. En hafi hann öngvan sem það kann að 

leysa og geti hann með sinni hendi orkað so mikils að hann megi leysa 

nokkuð þar af, þá skulu menn reikna frá því ári sem hann seldi og gefa hinum 

sem keypti so mikið sem vantar, so hann megi fá sína eign aftur. En geti hann 

ekki orkað so miklu að hann fái nökkuð aftur, þá skal það sem hann hefur selt 

vera í þess hendi eð keypti allt til þess fagnaðarársins. Á því sama skal það 

frá honum fara og hinn skal koma til sinnar eignar aftur. Hver sem selur eitt 

hús innan borgarmúrveggja, hann skal hafa eins heils árs frest til að leysa það 

aftur. Það skal vera tíminn innan hvörs hann má leysa það aftur. En leysi hann 

það ekki aftur fyrr en allt árið er úti þá skal sá sem það keypti eður hans 

eftirkomendur halda því húsi ævinlega og það skal ekki ganga til lausnar á því 

fagnaðarári. En sé það eitt hús þar í þorpum sem enginn múr er um kring, þá 

skulu menn reikna það so sem annað akurland og það skal vera falt til lausnar 

á því fagnaðarári og koma so leyst aftur.86 
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Athygli vekur í textanum úr 3. Mósebók er að orðið lausnarmaður er ekki notað í 

Guðbrandsbiblíunni. Þar er aðeins vísað til nánasta frænda. Sú orðanotkun er þó vel 

skiljanleg og í raun nær almennum málskilningi að nota orðin nánasti frændi fremur 

en hugtakið lausnarmaður enda þarfnast það útskýringa, sbr. það sem að framan er 

rakið. Að auki vekur athygli að í engum þessara þriggja texta er notuð sama 

orðanotkun í 23. versi yfir þá sem búa í landinu sem Guð segir að sé sitt. Í 

Guðbrandsbiblíu eru það „gestir og framandi“, í útgáfunni frá 1981 eru það 

„dvalarmenn og hjábýlingar“ og í þýðingunni frá 2007 eru það „aðkomumenn og 

leiguliðar“.  

Rótin að þessum hugleiðingum er nafnorðið     (ger) af sagnorðinu     (gúr) í 

hebresku. Í Theological Lexicon of the Old Testament segir um merkingu orðsins     

að það séu útlendingar, geta verið hann eða hún, sem hafa komið sér fyrir í landi til 

ákveðins tíma með ákveðin réttindi.87 Þegar talað er um    , einn og sér eða í hóp þá 

er átt við að hlutaðeigandi hafi yfirgefið heimaland sitt af stjórnmálalegum eða 

efnahagslegum ástæðum og leitað sér hælis og verndar í öðru samfélagi.     nýtur 

ekki réttinda til fulls sem Ísraelsmaður og til þjónustu fyrir þá. Að auki er hann 

fátækur og illa staddur. Þessi orðanotkun er sérstaklega áhugaverð í því samhengi 

sem hér er um rætt sökum þess að eitt sinn voru Ísraelsmenn sjálfir    . Á nokkrum 

stöðum er talað um Ísraelsmenn sem     og er umfjöllunarefnið í Þriðju Mósebók eitt 

þeirra.88 
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7. Skjaldborg um heimilin  

7.1 Inngangur 

Á nokkrum dögum í október 2008 féllu þrír af fjórum starfandi viðskiptabönkum 

landsins með afleiðingum, fyrir heimili og fyrirtæki, sem enn sér ekki fyrir endann á. 

Hinn 12. desember 2008 samþykkti Alþingi frumvarp, sem varð að lögum nr. 

142/2008 um rannsókn á aðdraganda og örsökum falls íslensku bankanna 2008 og 

tengdra atburða. Í framhaldinu skipaði forsætisnefnd Alþingis þriggja manna 

rannsóknarnefnd Alþingis. Samhliða skipaði forsætisnefnd vinnuhóp til að meta hvort 

skýringar á falli íslensku bankanna og efnahagsáföllum sem falli bankanna tengdust 

mætti finna í starfsháttum og siðferði.89  

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 142/2008 segir m.a.: 

Mikil umskipti hafa orðið í íslensku efnahagslífi á árinu 2008. Bankar hér á landi 

lentu á árinu í erfiðleikum við að endurfjármagna sig eins og fjármálafyrirtæki víða 

um heim. Á sama tíma veiktist íslenska krónan og verðbólga óx að sama skapi. 

Fjárhagsvandi bankanna leiddi að lokum til þess að gripið var til neyðarráðstafana 

gagnvart þeim á grundvelli laga nr. 125/2008, um heimild til fjárveitingar úr 

ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. Ekki sér enn fyrir 

endann á þeirri atburðarás sem þá hófst.  

Afleiðingar þessara umskipta eru miklar fyrir íslenskt atvinnulíf og almenning. 

[...] Þá hafa skuldir fyrirtækja og heimila í erlendum gjaldmiðli vaxið mikið í 

íslenskum krónum vegna breytinga á gengi íslensku krónunnar. [...] 

Ljóst er að rannsóknin mun hafa verulegan kostnað í för með sér. [...] 

Samfélagslegur ávinningur rannsóknarinnar felst í því að byggja upp traust og 

benda á hvernig koma megi í veg fyrir að hliðstæð áföll hendi aftur. Þessi 

ávinningur vegur mun þyngra en sá kostnaður sem gera má ráð fyrir að hljótist af 

starfi nefndarinnar.90 

Fall íslensku bankanna en þó enn frekar sú gengisþróun sem lýst er í greinargerð 

með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 142/2008 kom sér illa fyrir fólk og fyrirtæki. 
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Um alllangan tíma hafði færst í vöxt að þeir sem lán þurftu að taka tækju svokölluð 

gengislán. Kosturinn við þau var sá að á þeim tíma sem þau voru tekin voru vextir á 

þessum lánum mun hagstæðari lántakendum en þeir sem buðust á hefðbundnum 

íslenskum lánum, sem yfirleitt voru vísitölutryggð. 

Þegar gengi íslensku krónunnar féll kringum páska 2008 og hélt síðan áfram að 

lækka, ekki síst eftir bankahrunið, hækkuðu gengislánin margfalt. Á sama tíma 

hægðist mjög á fasteignamarkaði, en í hann hafði hlaupið mikill vöxtur frá árslokum 

2004, þegar bankarnir byrjuðu að keppa við Íbúðalánasjóð með því að bjóða 90% 

fjármögnun við kaup á íbúðarhúsnæði og jafnvel 100% fjármögnun. Spennan á 

fasteignamarkaði hafði í för með sér að fasteignaverð, ekki síst á suðvesturhorni 

landsins, hækkaði verulega á örfáum árum. Við breytinguna á gengi íslensku 

krónunnar í byrjun árs 2008 hægðist mjög á fasteignamarkaðnum, með þeim 

afleiðingum að raunverð húsnæðis lækkaði umtalsvert . 

Fyrir íbúðareigendur, þorra almennings, þýddi þessi þróun að lánin hækkuðu en 

verðmæti eignarinnar, sem lánin hvíldu á, lækkaði að verðgildi. Í sumum tilvikum 

varð viðsnúningurinn slíkur, ekki síst hjá þeim sem tekið höfðu gengistryggð 

fasteignalán, að verðgildi lánsins varð miklu mun hærra en verðmæti íbúðarinnar. 

Með öðrum orðum áttu eigendur þessara eigna ekki lengur neitt í fasteigninni sem 

þeir höfðu samt hugsanlega lagt mikinn hluta eða jafnvel allt sitt sparifé í. 

Sparnaðurinn sem eigendurnir settu í fasteignina brann upp vegna gengisþróunar í 

tilviki þeirra sem tekið höfðu gengislán en vegna verðbólgunnar í tilviki þeirra sem 

tekið höfðu verðtryggð fasteignalán. 

Fljótlega komu fram kröfur um það að gripið yrði til aðgerða til stuðnings þeim 

fjölskyldum sem ytri aðstæður, sem jafna mátti til efnahagslegra hamfara, höfðu 

orðið til þess að sparnaður þeirra var horfinn. Þess var krafist að bankarnir, sem 

lánað höfðu til fjárfestinga í íbúðahúsnæði, myndu axla fyrir sitt leyti ábyrgð á því 

sem gerst hefði. Þessar kröfur voru studdar því sjónarmiði að ástandið mætti ekki 

síst rekja til starfsemi bankanna sjálfra. Settar voru fram kröfur um afskriftir hluta 

húsnæðislána, bæði gengislána og verðtryggðra lána. Meðal raka sem vísað var til 

voru þau að við hrunið hefði verið ákveðið að tryggja allar innistæður í bönkum 

umfram skyldu. Ósanngjarnt væri að mismuna almenningi eftir því í hvaða formi 
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sparnaður hans hefði legið, þ.e. eftir því hvort hinn peningalegi sparnaður hefði verið 

á bankabók eða í fasteign. 

Eftir hrunið fór óánægja almennings vegna stöðu mála sífellt vaxandi. M.a. var 

sett á veraldarvefinn áskorun til stjórnvalda um að slá skjaldborg um heimilin í 

landinu, sem var svohljóðandi:91 

Við undirrituð skorum hér með á stjórnvöld að hrinda nú þegar í framkvæmd 

öflugum mótvægisaðgerðum vegna þess alvarlega efnhagsvanda sem íslensk 

heimili standa nú frammi fyrir.  

Við beinum sjónum okkar sérstaklega að húsnæðislánum landsmanna og 

sjáum ekki aðra leið færa en frekari aðkomu stjórnvalda.  

Fjölmargir hafa nú þegar stigið fram fyrir skjöldu og lagt fram ýmsar tillögur að 

aðgerðum sem stjórnvöld geta gripið til vegna þessa mála. Sem dæmi má nefna 

að fella niður skuldir og að afnema eða frysta verðtryggingu. Eins hafa fleiri en 

ein útgáfa af tillögum um endurfjármögnun lána eða skuldbreytingu þeirra litið 

dagsins ljós.  

Skorist stjórnvöld undan íhugum við að hætta að greiða af húsnæðislánum 

okkar frá og með 1. febrúar 2009. 

Almenningi þótti ekki nóg að gert, mótmæli voru mikil og svo fór að lokum að 

ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, sem sat við völd þegar fjármálakerfið 

hrundi, sagði af sér og ný var mynduð. 

Um þetta leyti, eða 15. janúar 2009 voru Hagsmunasamtök heimilanna stofnuð. 

Samtökin kynna sig sem frjáls og óháð hagsmunasamtök á neytendasviði, til varnar 

og hagsbóta fyrir heimilin í landinu. Tilgangur samtakanna er að veita almenningi 

möguleika á því að sameinast um og að taka þátt í að verja hagsmuni heimilanna og 

vera talsmaður og málsvari í umræðum um hagsmuni heimilanna til skemmri og 

lengri tíma. Helsta skammtímamarkmið samtakanna er að taka á brýnum 

fjárhagsvanda heimilanna í landinu, vegna þess ástands sem skapaðist í 

efnahagsmálum eftir hrunið og forða heimilum landsins frá ósanngjarnri 

eignaupptöku, óbærilegum skuldaklyfjum og upplausn. Meðal markmiða samtakanna 
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er að knýja fram leiðréttingu verðtryggðra og erlendra húsnæðislána og að jafna 

ábyrgð milli lántakenda og lánveitenda.92 

Í þessu fólust kröfur um að almenningur gæti losnað undan skuldum með öðrum 

hætti en þeim að verða gjaldþrota. Með gjaldþroti losnuðu skuldarar þó í raun ekki 

við skuldirnar því við lok gjaldþrotaskiptameðferðar ber þrotamaður áfram ábyrgð á 

skuldum sínum sem ekki fást greiddar við gjaldþrotaskiptin með nýjum 

fyrningarfresti, sem er sá hinn sami og krafan bar áður, þ.e. fjögur, tíu eða tuttugu ár 

eftir því um hvers konar kröfu er að ræða. Unnt er að rjúfa fyrninguna á þessu 

tímabili og þannig viðhalda kröfunni um aldur og ævi.93 Í framkvæmd hefur þetta þó 

verið svo að skuldir sem ekki hafa greiðst við gjaldþrot hafa verið afskrifaðar hjá 

lánadrottnum þegar 10 ár eru liðin frá gjaldþroti. 

Um gjaldþrot gilda gjaldþrotalög nr. 21/1991. Samkvæmt gjaldþrotalögum getur 

gjaldþrot borið að með tvennum hætti. Skuldarinn sjálfur getur krafist þess að bú 

hans verði tekið til gjaldþrotaskipta þegar þannig háttar til að hann getur ekki staðið í 

fullum skilum við lánardrottna sína þegar kröfur þeirra falla í gjalddaga og ekki er 

talið sennilegt að greiðsluörðugleikar hans muni líða hjá innan skamms tíma.94 

Lánardrottnar geta krafist gjaldþrotaskipta hjá skuldara að nánar tilgreindum 

skilyrðum fullnægðum, m.a. ef árangurslaust fjárnám, löggeymsla eða kyrrsetning 

hefur verið gert hjá honum.95 

7.2 Verkefnaskrá minnihlutastjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur 

Hinn 1. febrúar 2009 tók við ný ríkisstjórn, minnihlutastjórn Samfylkingarinnar og 

Vinstri grænna. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar var því lofað að skjaldborg yrði 

slegin um heimilin í landinu og öryggisnetið í kringum þau yrði betur tryggt.96 

Nánar er fjallað um þessi áform þeirrar ríkisstjórnar sem á þessum tíma komst til 

valda í verkefnaáætlun hennar. Þar segir um aðgerðir í þágu heimilanna:97 
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Ríkisstjórnin mun grípa til markvissra aðgerða til að bregðast við 

fjárhagslegum vandaheimila í landinu í virku samráði við hagsmunaaðila. Sett 

verður á fót velferðarvakt í samvinnu ríkis, sveitarfélaga, aðila vinnumarkaðarins 

og annarra aðila sem mun fylgjast með félagslegum afleiðingum bankahrunsins 

og gera tillögur um aðgerðir til að mæta þeim. 

Ríkisstjórnin mun í febrúar leggja fram frumvörp til laga á Alþingi um 

greiðsluaðlögun, greiðslujöfnun gengistryggðra lána ogfrestun 

nauðungaruppboða vegna íbúðarhúsnæðis í allt að sex mánuði meðan reynt 

verður að tryggja búsetuöryggi til frambúðar. Gjaldþrotalögum verður breytt með 

þeim hætti að staða skuldara verði bætt.  

Húsnæðislán gömlu viðskiptabankanna verða færð til Íbúðalánasjóðs eða 

með öðrum hætti tryggt að greiðsluvandaúrræði Íbúðalánasjóðs verði að fullu virk 

gagnvart fasteignaveðlánum einstaklinga hjá ríkisbönkunum.  

Að auki verður langtímaáætlun um hvernig skuldavanda heimilanna verði 

frekar mætt lögð fram eigi síðar en í lok mars. Henni mun fylgja mat á stöðu 

mismunandi tekju- og aldurshópa, tillögur um fjármögnun, mat á kostnaði 

ríkissjóðs og áhrifum á fjármálastöðugleika. 

Sett verða lög um séreignarsparnað sem veita sjóðfélögum tímabundna 

heimild til fyrirframgreiðslu úr séreignarsjóðum til að mæta brýnum 

fjárhagsvanda. 

Hér var lýst aðgerðum sem hinn nýi forsætisráðherra gaf samheitið „skjaldborg 

um heimilin“. Skemmst er frá því að segja að mörgum þótti lítið koma til efndanna á 

loforðum ríkisstjórnarinnar.  

7.3 Kosningaloforð vorið 2009 

Mikill vandi heimilanna í landinu var ákveðin þungamiðja í kosningabaráttunni 

fyrir alþingiskosningarnar 9. maí 2009.  

Framsóknarflokkurinn sagðist vilja lækka vexti sem allra fyrst. Þá boðaði 

flokkurinn lækkun höfuðstóls húsnæðislána og lána fyrirtækja um 20%, með 

hugsanlegu hámarki. Þá lofaði flokkurinn því að gripið yrði til sérstakra ráðstafana 
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með greiðsluaðlögun í tilviki þeirra skuldara sem eftir höfuðstólslækkun íbúðarlána 

yrðu enn í vanda.98 

Fyrir kosningarnar kom fram nýr flokkur, Borgarahreyfingin, sem síðar fór að kalla 

sig Hreyfinguna. Á stefnuskrá þessa nýja stjórnmálaafls var loforð um að grípa til 

neyðarráðstafana í þágu heimila og fyrirtæka sem fælist í því að færa vísitölu 

verðtryggingar fram fyrir hrun hagkerfisins, þ.e. til janúar 2008 og þar með hækkanir 

höfuðstóls og afborganir húsnæðislána til samræmis við það. Raunvextir á 

verðtryggðum lánum skyldu verða að lágmarki 2 – 3% og afborgunum yrði hægt að 

fresta um tiltekinn tíma með lengingu lána. Með sama hætti yrði skuldabyrði heimila 

vegna gengistryggðra íbúðalána lagfærð í samræmi við lagfæringu verðtryggðra 

húsnæðislána. Þá var því lofað að náð yrði samkomulagi við eigendur verðtryggðra 

húsnæðislána um að þeim yrði breytt í skuldabréf með föstum vöxtum og að 

verðtrygging lána yrði bönnuð.99 

Í efnahagstillögum Sjálfstæðisflokksins fyrir kosningarnar 2009 var m.a. fjallað um 

skuldavanda heimilanna. Þar var á það bent að vandamálin sem heimilin stæðu 

frammi fyrir væru viðameiri og margslungnari en margur ætlaði. Þau fælust í skulda- 

og greiðslubyrði heimilanna vegna hárra vaxta, verðbólgu, gengisfalls íslensku 

krónunnar, lækkandi raunlauna, atvinnuleysis og fallandi eignaverðs. Þessi þróun 

hefði verið ófyrirséð og væri afleiðing alheimskreppu, ójafnvægis í efnahagslífinu og 

hruni fjármálakerfisins. Forsendubrestur hafi orðið hjá skuldurum. Afleiðingarnar hafi 

orðið mikil aukning vanskila auk þess sem eignastaða heimila hefði versnað mikið 

eftir hrun. Þau úrræði sem gripið hefði verið til næðu skammt. Vandinn væri 

almennur. Því vildi flokkurinn gera öllum sem eftir því leituðu kleift að minnka 

greiðslubyrði húsnæðislána sinna um allt að 50% næstu þrjú árin. Lækkuninni yrði 

bætt við eftirstöðvar lánsins. Eftir þrjú ár yrðu efnahagslegar aðstæður á Íslandi 

umtalsvert betri og þá ættu heimilin frekar að geta staðið við skuldbindingar sínar. 

Efnahagur þjóðarinnar yrði ekki bættur með fjöldagjaldþrotum skuldara. Koma yrði 

heimilum yfir versta skuldahjallann. En þar sem lækkun greiðslubyrði dygði ekki 

öllum heimilum lagði flokkurinn til að skoðuð verði af fullri alvöru sú leið að lækka 

höfuðstól húsnæðislána til að bæta þann forsendubrest sem orðið hafði við hrun 
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bankanna. Þau úrræði sem þegar væru fyrir hendi til höfuðstólslækkunar lána væru 

vanmáttug því í þeim fælist langt og niðurlægjandi ferli fyrir skuldara.100 

Þeir stjórnmálaflokkar sem voru í stjórnarandstöðu á þessum tíma höfðu allir 

afskriftir húsnæðisskulda í einhverjum mæli á stefnuskrá sinni. 

Samfylkingin nefndi einnig skuldaafskriftir í stjórnmálaályktun landsfundar síns 

fyrir kosningarnar 2009. Þar var lögð áhersla á mikilvægi þess að allir ættu 

möguleika á öruggu húsnæði fyrir sig og fjölskyldu sína. Bregðast þyrfti við 

skuldavanda heimilanna og tryggja þeim nauðsynlegan stuðning til að mæta þeim 

tímabundnu áföllum sem við blöstu. Velferðarbrú heimilanna yrði að aðlaga 

greiðslubyrði aðstæðum hvers og eins og afskrifa skuldir þar sem það er 

nauðsynlegt.101 Í ályktun fundarins um efnahagslega endurreisn fólst að vegna 

skulda heimilanna skyldi leita sanngjarnra leiða, til að skipta ófyrirséðu tjóni vegna 

efnahagshrunsins og hækkunar verðtryggingar lána því samfara milli lántakenda og 

lánveitanda. Heildstæðar aðgerðir stjórnvalda þyrfti til að brúa tímabil erfiðleika fyrir 

heimilin. Slíkar aðgerðir þyrftu að byggja á forsendum jafnaðar og forgangsröðunar 

og felast í aðgerðum s.s. greiðslujöfnun,102 hækkun vaxtabóta, lengingu lána, 

frystingu lána, greiðsluaðlögun,103 lausn fyrir heimili með gengislán og lán með 

ákvæðum um endurskoðun vaxtaprósentu, aukna réttarvernd skuldara og aukið tillit 

til skuldara við innheimtuaðgerðir af hálfu hins opinbera. Þá skyldi draga úr vægi 

verðtryggingar í lánaviðskiptum og leiða leitað til að auka framboð óverðtryggða 

íbúðalána.104 
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Á landsfundi Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, sem haldinn var skömmu 

fyrir alþingiskosningarnar 2009 voru samþykktar ályktanir þar sem m.a. var fjallað um 

skuldavanda heimilanna í kjölfar hrunsins. Fundurinn skoraði á ríkisstjórnina að leita 

leiða til að lækka höfuðstól húsnæðislána eða frysta hluta hækkunar höfuðstóls lána 

vegna verðbólguskotsins. Einnig var samþykkt að gera tímasetta áætlun um afnám 

verðtryggingar og samþykkt að ekki skyldi gengið lengra í innheimtu skulda en að 

lánastofnun leysti til sín veðsetta eign. Þá skoraði fundurinn á fjármálaráðherra að 

beita sér fyrir rannsókn á útreikningi verðbóta til að draga fram í dagsljósið hvort um 

tvívöxtun væri að ræða og hvaða útreikningar stæðu á bak við hana.105  

7.4 Aðgerðir frá kosningum 2009 

Minnihlutastjórn Jóhönnu Sigurðardóttur náði að auka þingstyrk sinn í 

alþingiskosningunum í maí 2009. Í framhaldinu var mynduð fyrsta hreina vinstri 

stjórnin á Íslandi. Í samstarfsyfirlýsingu Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar 

græns framboðs er svohljóðandi kafli um skuldavanda heimilanna: 

Djúp niðursveifla í kjölfar bankahrunsins hefur skapað misgengi á milli 

greiðslubyrði og greiðslugetu margra heimila í landinu. Þetta misgengi verður 

að leiðrétta með lækkun á greiðslubyrði þeirra sem verst standa þar til 

verðmætasköpun atvinnulífsins tekur aftur að aukast. Markmið 

ríkisstjórnarinnar er að koma í veg fyrir að tímabundinn greiðsluvandi leiði til 

vanskila og gjaldþrots, svo sem með hækkuðum og breyttum vaxtabótum og 

húsaleigubótum. Lykilatriði er að tryggja húsnæðisöryggi fjölskyldna og 

einstaklinga. Greiðslujöfnun sem nú nær bæði til verðtryggðra og 

gengistryggðra lána gerir kleift að laga greiðslubyrði að lækkandi tekjum. Þá 

gera ný lög um greiðsluaðlögun sem samþykkt voru á síðasta þingi það 

mögulegt að taka á vanda þar sem fyrirsjáanlegt er að greiðslu- og 

skuldabyrði verði skuldurum ofviða til lengri tíma litið. Loks gera frystingar 

greiðslna sem eru í boði hjá lánastofnunum heimilum kleift að bregðast við 

bráðavanda vegna skyndilegs tekjumissis. Ofangreindum úrræðum þarf að 

fylgja fast eftir. 
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  - Efnt verður til sérstaks kynningarátaks á þeim úrræðum sem heimilum í 

erfiðleikum standa þegar til boða. 

  - Ráðgjafarstofa heimilanna verði efld enn frekar ef þörf krefur til að eyða 

biðlistum eftir viðtölum og aðstoð við endurskipulagningu á fjárhag heimila 

og fólks í vanda. Sérstaklega verði hugað að aðgengi íbúa á 

landsbyggðinni að þjónustu Ráðgjafarstöðvarinnar.  

  - Skuldastaða heimila, greiðslu- og framfærslugeta verði til stöðugs 

endurmats sem og nauðsynlegar aðgerðir til að koma til móts við heimili í 

vanda. 

Heildarmat á þörf fyrir frekari aðgerðir og tillögur í því efni verði unnar í kjölfar 

úttektar Seðlabanka Íslands á skuldum og tekjum heimila sem áætlað er að liggi 

fyrir í síðari hluta maímánaðar. Ákvarðanir um frekari aðgerðir og tillögur verði 

teknar í samráði við aðila vinnumarkaðarins.106 

Frekari aðgerðir létu að margra mati bíða eftir sér. Fram kom að ástæða þess 

hversu lengi tók að semja aðgerðapakka væri m.a. sú að kostnaður við niðurfellingu 

skulda væri of mikill.107  

Hinn 3. desember 2010 sem ríkisstjórnin kynnti aðgerðir sínar undir yfirskriftinni 

Víðtækar aðgerðir vegna skulda- og greiðsluvanda heimilanna. Með þessum 

aðgerðum tókst loks að ná samkomulagi við lánastofnanir og lífeyrissjóði um 

aðgerðir á þessu sviði. Fullyrt er að 60 þúsund heimili muni með beinum hætti njóta 

góðs af samkomulaginu í formi niðurfellinga skulda, aukinna vaxtabóta eða almennri 

niðurgreiðslu vaxta. Fullyrt er að heildarumfang aðgerðanna fari yfir hundrað 

milljarða króna. Meðal efnisatriða aðgerðanna eru niðurfærsla eftirstöðva skulda fyrir 

yfirveðsett heimili niður í 110% af verðmæti fasteignar, þó að hámarki 4 m.kr. hjá 

einstaklingum og 7 m.kr. hjá hjónum, sambýlisfólki og einstæðum foreldrum. Ef þessi 

niðurfærsla dugir ekki má eftir ítarlegra mat á eignum og greiðslugetu færa skuldir 

enn meira niður, þó að hámarki 15 m.kr. hjá einstaklingum og 30 m.kr. hjá hjónum, 

sambýlisfólki og einstæðum foreldrum. Með breytingum á úrræðum sértækrar 

skuldaaðlögunar á að bjóða lántakendum í miklum greiðsluvanda að færa lán sín 

                                                 
106

 Samstarfsyfirlýsing Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs og Samfylkingarinnar. 
http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/ (3.4.2011). 
107

 Sjá t.d. frétt sem birtist á vefútgáfu Morgunblaðsins 16. september 2009. 
http://mbl.is/frettir/innlent/2009/09/16/segja_heimilin_ekki_geta_meira/. (3.4.2011). 

http://mbl.is/frettir/innlent/2009/09/16/segja_heimilin_ekki_geta_meira/


31 

niður í allt að 70% af verðmæti íbúðarhúsnæðis til samræmi við greiðslugetu. Allt að 

30% af virði eignar er í þessum tilvikum sett í vaxta- og afborgunarlaust biðlán í 3 ár 

og skuldir umfram 100% felldar niður.108 

Þá var í desember 2010 samþykkt á Alþingi breyting á gjaldþrotalögum þess 

efnis að þrotamaður ber ekki lengur um aldur og ævi ábyrgð á þeim skuldum sem 

ekki næst að greiða upp við gjaldþrotaskipti. Framvegis gildir það að allar kröfur sem 

ekki fást greiddar fyrnast á tveimur árum. Þeirri fyrningu verður aðeins slitið með þvi 

að kröfuhafi höfði innan fyrningarfrests mál á hendur þrotamanni og fái dóm um 

viðurkenningu á fyrningarslitum. Slíka viðurkenningu skal því aðeins veita með dómi 

að kröfuhafi sýni fram á að hann hafi sérstaka hagsmuni af því að slíta aftur fyrningu, 

svo og að líkur megi telja á að fullnusta geti fengist á kröfu hans á nýjum 

fyrningartíma, en að gengnum slíkum dómi gilda almennar reglur um fyrningu 

hennar. Þetta ákvæði á þó að endurskoða að fjórum árum liðnum frá gildistöku 

þess.109 
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8. Eiga tilvitnaðir textar Mósebókanna erindi við samtímann? 

Í ljósi þess sem hér að ofan greinir er áhugavert að skoða ummæli Þóris Kr. 

Þórðarsonar í grein hans Ný kirkjuleg guðfræði sem fyrst birtist 1961. Þar segir hann: 

Vandi vestrænnar menningar í dag er skýrgreindur af nútíma-guðfræðingum 

sem vandi hins hrörnandi þjóðfélagslífs. Undirstaða hins vestræna þjóðfélags, 

hinn sameinglegi menningararfur og hið sameiginlega siðgæðismat er tekin að 

blása upp fyrir ágangi annarlegra vinda efnishyggjunnar og afstæðiskenningar í 

siðrænum efnum. Vestrænt þjóðfélag í dag – og sér í lagi í landi voru, landi hinna 

hröðu þjóðfélagasbyltinga – er á sumum sviðum sem rof eða barð, þar sem 

blásinn er burt jarðvegurinn undan sverðinum.110 

Hér að framan hefur verið fjallað um úrræði sem er að finna í 3. og 5. Mósebók til 

stuðnings skuldurum. Þau endurspegla hugmyndir Hebrea á þessu sviði og lýsa því 

vel hversu mikilvægt var talið að hjálpa þeim sem af einhverjum ástæðum höfðu 

ratað í þá aðstöðu að geta ekki greitt skuldir sem stofnað hafði verið til. Tilgangur 

úrræðanna virðist hafa verið að gera skuldurum kleift að byrja upp á nýtt. Að þurfa 

ekki að sligast allt sitt líf undir óviðráðanlegum skuldum. Kjarni úrræðanna var 

afskriftir skulda. Ástæða þess er sú að sá sem afskrifaði leit ekki á afskriftina sem 

niðurfellingu skulda, þó að svo hafi verið í eðli sínu, heldur var um fórn eða gjöf til 

Guðs að ræða af hálfu lánardrottins.  

Hér að framan hefur einnig verið lýst þeim úrræðum sem íslensk löggjöf hefur að 

geyma til stuðnings skuldurum. Viðhorfið til skuldara er allt annað en lýst er í 

Mósebókum. Standi skuldari ekki undir greiðslu skulda sinna blasir ekkert annað við 

en gjaldþrot. Þangað til nýverið dugði gjaldþrot þó ekki til að skuldari kæmist undan 

skuldum sínum, a.m.k. var lagabókstafurinn þannig að kröfueigandinn gat viðhaldið 

skuldinni um aldur og ævi. Framkvæmdin var þó yfirleitt sú að skuldir sem ekki 

greiddust við gjaldþrot voru afskrifaðar eigi síðar en tíu árum eftir lok 

gjaldþrotaskipta. Þetta breyttist þó með breytingu á gjaldþrotalögunum, sem gerð var 

í lok ársins 2010. En breytingin er tímabundin og alls óvíst að hún verði látin gilda til 

frambúðar. 
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Vandamál nútímaþjóðfélags eru í aðalatriðum sambærileg þeim vanda sem sneri 

að kennimönnum Gamla testamentisins: Efnahagslegt réttlæti og samábyrð fólksins. 

Orðasambandið „hið ábyrga þjóðfélag“ hefur verið notað til þess að auðkenna það 

markmið sem stefna þarf að og er þar stuðst við þjóðfélagshugsjón Biblíunnar.111 

Í aðdraganda efnahagshrunsins og í hruninu sjálfu urðu skuldarar fyrir 

efnahagslegum hamförum. Margir höfðu tekið gengistryggð húsnæðislán, m.a. 

vegna þess að bankar fullyrtu að slík lán væru mun hagstæðari en hi verðtryggðu, 

ekki síst vegna lægri vaxta og engrar verðtryggingar. Lítið var haldið til haga 

gagnvart skuldurum mikilli áhættu sem í gengisbindingunni felst, og getur leitt til 

mikillar hækkunar höfuðstóls verði umtalsverð breyting á gengi krónunnar. Mikil 

lækkun á gengi krónunnar og verðbólguhrina á árinu 2008 og áfram samhliða hruni á 

fasteignamarkaði setti tugi þúsunda heimila í þá stöðu að skuldir margfölduðust, 

greiðslubyrðin sömuleiðis og eignirnar sem stóðu til tryggingar lánunum lækkuðu 

talsvert í verði.  

Þetta ástand varð til þess að kröfur urðu háværar um afskriftir skulda. Í öllu því, 

sem á eftir hefur fylgt, hefur skýrt komið í ljós að mikill óvilji er til þess hjá íslenskum 

kröfuhöfum að afskrifa skuldir. Þannig tók það langan tíma að koma saman úrræðum 

til aðstoðar heimilum í skulda- og greiðsluvanda, úrræðum sem fólu í sér 

niðurfellingu skulda upp að ákveðnu marki. Þannig virðist undir engum 

kringumstæðum mögulegt að afskrifa skuldir nema niður að 110% af virði 

fasteignarinnar, en þó með nánar tilgreindum ákvæðum. 

Því er haldið fram að hvorki viðskiptabankar né lífeyrissjóðir sem aðalkröfuhafar 

skuldara húsnæðislána hafi efni á því að afskrifa skuldir umfram það sem fram til 

þessa hefur verið boðið upp á. Fyrir alla sem til þekkja hljóma þau rök sérkennilega 

því fyrir liggur að viðskiptabankarnir yfirtóku húsnæðislán gömlu bankanna á með 

verulegum afslætti. Þá liggur fyrir að flestir lífeyrissjóðir töpuðu umtalsverðum 

fjármunum, og sennilega talsvert meiri en þeim sem rýmri afskriftir skulda myndu 

kosta. Þetta tap verður ekki síst rakið til fjárfestingarstefnu sjóðanna fyrir hrun sem 

fólst m.a. í að kaupa skuldabréf fyrirtækja sem á þeim tíma var haldið fram að fælí í 

sér örugga fjárfestingu þótt reyndin yrði önnur. 
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Þau úrræði sem boðið er upp á í 3. og 5. Mósebók virðast fyrst og fremst miðast 

við virðingu við Guð en einnig endurspegla skilning og að ákveðnu leyti samhug með 

aðstæðum einstaklinga. Að því leyti eru úrræðin annars eðlis en úrræði samtímans. 

Ég leyfi mér að fullyrða, að þau úrræði sem skuldurum standa til boða, fela ekkert af 

þessu í sér. Þvert á móti eru úrræðin takmörkuð og endurspegla takmarkaðan 

skilning á þeim vanda sem tugþúsundir fjölskyldna glíma við og varnarleysi þeirra 

gagnvart efnahagslegum þáttum sem þær gátu engin áhrif haft á.  

Ekki verður betur séð en að stjórnvöld telji sér ekki annað fært en að ýta þeim 

sem verst eru settir í gjaldþrot enda sýnist sú leið eina raunhæfa úrræðið fyrir þá 

sem eru í miklum greiðsluvanda, ekki síst eftir þá breytingu sem gerð var á 

gjaldþrotalögum í desember 2010. Eftir þá breytingu á sá sem fer í gjaldþrot 

raunhæfan möguleika á því að vera laus undan öllum sínum skuldum tveimur árum 

eftir að gjaldþrotaskiptum lýkur. Gjaldþrot eftir þessa lagabreytingu virðist komast 

næst því að fela í sér eftirgjöf skulda með þeim hætti sem boðuð er í Mósebókunum. 

Skilninginn og samhuginn vantar þó í gjaldþrotaúrræðið þar sem það hefur loðað við 

það úrræði, a.m.k. síðustu áratugina, að það séu einungis fjárglæframenn og 

óreiðufólk sem lendi í slíku. Því fer fjarri að sanngjarnt sé eða réttmætt að skilgreina 

flesta þær fjölskyldur sem nú glíma við mikinn skuldavanda sem fjárglæframenn eða 

óreiðufólk.  

Þórir Kr. Þórðarson segir í áðurnefndri grein sinni Um skilning á Biblíunni að það 

sem ekki er sett fram sem „saga“ sé í vísindum flokkað sem „mýþos“ eða „ljóðsögn.“ 

Samkvæmt þeirri skilgreiningu er framsetning sögunnar í Mósebókum ekki „saga“ í 

sagnfræðilegum skilningi heldur ljóðsögn þó hún eigi sér stoð í sögulegum 

raunveruleika. Tilgangur framsetningarinnar í Mósebókum er að tjá merkingu 

heimsins, eðli hans og tilgang. Heimurinn er túlkaður frá sjónarmiði hebresks siðar 

og sagan sett fram til þess að tjá þá túlkun að allt líf eigi upphaf sitt í Guði, lúti honum 

og stefni til hans.112 

Frásögur í Gamla testamentinu hafa gengið mann fram af manni, kynslóð eftir 

kynslóð og að lokum orðið að bókmenntum sem mótuðust af trúarlegri íhugun um 

merkingu fortíðarinnar. Þórir Kr. Þórðarson lýsti þeirri skoðun að í núverandi mynd 

sinni séu þessar sögur listaverk. Þær eru sagðar til að lýsa handleiðslu Guðs. Þetta 
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má kalla söguskilning en söguskilningur er kjarni trúarinnar og undirstaða kristinnar 

trúar þ.e. að Guð er í sögunni.113 Í þessum skilningi er Biblían grundvöllur trúarinnar. 

Hún er frásögn af þeim viðburðum og staðreyndum og boðun þess veruleika sem 

frásagnirnar leiða í ljós.114 

Úrræði 3. og 5. Mósebókar virðast hafa haft að markmiði að sýna skuldurum 

skilning og gera þeim kleift að ganga frá skuldavanda sínum með ákveðinni reisn og 

án niðurlægingar. Í þeim fólst lausn sem var skýr og afdráttarlaus. Úrræðin sem nú 

bjóðast skuldurum hér á landi fela hvorugt í sér. Allar aðgerðir sem gripið hefur verið 

til eru því marki brenndar að vera óljósar, tafsamar og seinvirkar þegar kemur að því 

að virkja þær. Síðast en ekki síst eru þær niðurlægjandi fyrir skuldarann.  

Vísindaleg guðfræði stefnir að því að að skilja viðhorf ritninganna sjálfra og að 

túlka ritningarnar í ljósi nútímalesanda og þess umheims sem hann lifir í. Auk þess 

kappkostar hún einnig að túlka samtímann þ.e. að rannsaka merkingu hans í 

þjóðfélagi, fjölskyldu og einkalífi.115 

Það er áleitið umhugsunarefni að svo virðist sem skilningur á vanda skuldara hafi 

verið meiri fyrir 2500 árum en hann er nú og að úrræðin sem þá þóttu sjálfsögð og 

eðlileg virðast haldbetri en þau sem samtíminn býður upp á. 

Takist vísindalegri guðfræði að skilja ritningarnar að nýju á ferskan hátt og þeim 

nýja skilningi verður komið áleiðis til nútímans telur Þórir Kr. Þórðarson að von sé til 

þess að heimurinn skáni.116 Skilningur einstaklingsins á ritningunum verður vegna 

þessa að vera trúarlegur, andlegur og opinn en aðeins þannig geti opnast fyrir okkur 

leyndardómur þess lífs sem hrærist í ritningunum.117 
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9. Niðurlag 

Niðurfelling skulda hefur verið ofarlega á baugi þjóðfélagsumræðunnar. 

Reglulega eru fréttir í fjölmiðlum um skuldaniðurfellingar hjá fyrirtækjum um fjárhæðir 

sem gjarnan nema tugum milljarða króna.118 Á sama tíma hefur reynst torsótt að fá 

stjórnvöld sem lofuðu skjaldborg um heimilin til að grípa til aðgerða sem fela í sér 

skuldaniðurfellingu í þágu heimila. Samt nema fjárhæðir hjá hverju heimili sem á 

slíkum stuðningi þarf á að halda sjaldnast nema broti af þeim fjárhæðum sem felldar 

hafa verið niður af fyrirtækjum í eigu aðila sem taldir hafa verið áhrifamikilir í 

atburðum tengdum hruninu. 

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um efni kafla og versa í 3. og 5. Mósebók. Í 

ljósi þeirrar stöðu sem skapast hefur í fjárhagsmálefnum íslenskra heimila má spyrja 

hvort reglur þær sem í 3. og 5. Mósebók eru raktar eigi erindi við samtímann. Geta 

þær orðið að liði við umfjöllun um skuldaniðurfellingu eftir efnahagshrunið í október 

2008? 

Ég tel efni versanna sérlega áhugavert við þær aðstæður sem Íslendingar búa við 

um þessar mundir, enda fjalla þau um viðbrögð við kringumstæðum sem eru 

keimlíkar þeim sem margir glíma við í nútímanum. Það vekur athygli hversu djúpir 

textarnir eru í guðfræðilegu tilliti og frá hve mörgum hliðum hægt er að horfa á efni 

textanna. Textarnir eru því um margt áhugaverðir og kalla á nánari umfjöllun og 

rannsóknir í ljósi samtímans.  

Í mínum huga eru hliðstæðurnar augljósar milli aðstæðna fjölmargra Íslendinga 

um þessar mundir og efnis textanna sem í þessari ritgerð hefur verið fjallað um. Það 

sem helst skilur á milli er að í textunum er það Guð sem er þungamiðjan og allar 

aðgerðir manna og reglur eru miðaðar út frá honum. Þetta kristallast í 1. versi, 24. 

Daviðssálms en þar segir; „Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni er, 

heimurinn og þeir sem í honum búa“. Þetta er samhljóma hluta af umfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar í 23. versi 25. kafla Þriðju Mósebókar. Ef til vill væri staða okkar 

Íslendinga önnur hefðum við farið að fornu fordæmi Ísraelsmanna og haft 

þungamiðju okkar á Guði og fylgt betur boðum hans í öllum okkar störfum og 

verkum.  
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Þórir Kr. Þórðarson segir að „ekki sé hægt að skilja tónverk nema verða 

þátttakandi í heimi fegurðarinnar sem tjáð er í tónunum. Tónverk verður ekki til fyrr 

en það finnur slíkan hlustanda eða flytjanda.“ Á sama veg er farið með Biblíuna, 

rannsókn hennar og skilning.119 Það er von mín og bæn að Íslendingum lánist að 

uppgötva og heyra þann fagra hljóm sem í Biblíunni leynist. 
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