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Útdráttur 

Á síðari árum hefur því æ oftar verið haldið fram að guðfræðileg hugsun búi að baki 

uppbyggingar sálmanna, sem oft eru nefndir Saltarinn einu nafni. Ég mun skoða sérstaklega 

Sálm 1, hinn fyrsta í safninu og Sálm 73 sem er upphafssálmur þriðju sálmabókarinnar, en 

þessir sálmar hafa komið allmikið við sögu í þessari umræðu. Sálmarnir tveir verða kannaðir 

sérstaklega og einkum sambandið á milli þeirra með það að markmiði að varpa ljósi á gildi 

kenningarinnar um guðfræðilega uppbyggingu heildarsafnsins. Auk sálmanna tveggja verður 

litið til uppbyggingar Saltarans. Það skiptir máli fyrir sýnina á Gamla testamentið í heild ef 

lesa má ákveðinn boðskap út úr uppbyggingu sálmasafnsins og ekki aðeins út úr uppbyggingu 

einstakra sálma. Það verður litið til skyldleika og samanburðar á sámunum tveimur og 

bækurnar á milli þeirra skoðaðar.  

Við samanburð á sálmunum tveimur, þá kemur fram líkur boðskapur þeirra og staðsetning 

þeirra í sálmasafninu. Sálmur 1 flytur lesandanum leiðsögn um lífið og hvernig honum beri að 

lifa því til þess að farnast vel. Sálmur 73 fjallar frekar um það hvernig blessunin sé fólgin í 

nálægð Guðs í þjáningunni og virðist draga saman efni þeirra sálma er á undan hafa komið í 

safninu. Sálm 73 er varla hægt að lesa án þess að tengja hann við þjáningu hins réttláta manns, 

sem svo vel er þekkt úr Jobsbók. Orðalag sálms 73 er um margt mjög líkt orðalagi Sálms 1, en 

hann kafar dýpra. Litið verður til heildaruppbyggingar Saltarans, með tilliti til niðurröðunar 

sálmanna í upphafi, miðju og endi safnsins.   

Með ritgerðinni verður leitast við að taka afstöðu gagnvart því rannsóknarefni sem fjallað 

er um og svara þá um leið eftirfarandi spurningu: Er raunverulega guðfræðileg uppbygging á 

bak við Saltarann?  
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Inngangur 

Um langt árabil var því haldið fram að uppröðun og tilvist sálmasafnsins í Gamla 

testamentinu hefði verið tilviljun ein. Safnið hefur gjarnan verið nefnt Saltarinn.
1
 

Sumir hafa gengið svo langt að tala um Saltarann sem safn hebresks kveðskapar 

sem settur hafi verið saman með tilviljanakenndum hætti. Í þessari ritgerð mun ég 

skoða tilvist guðfræðilegrar uppbyggingar Saltarans. Á síðari árum hefur því æ 

oftar verið haldið fram að guðfræðileg hugsun búi að baki uppbyggingunni á 

sálmasafninu í Gamla testamentinu. Ég mun skoða sérstaklega Sálm 1, hinn fyrsta 

í safninu, og Sálm 73, sem er upphafssálmur þriðju sálmabókarinnar
2
, en þessir 

sálmar hafa komið allmikið við sögu í þessari umræðu. Í ritgerðinni verða 

sálmarnir kannaðir, og einkum sambandið á milli þeirra, með það að markmiði að 

varpa ljósi á gildi kenningarinnar. Auk sálmanna tveggja verður litið til 

uppbyggingar Saltarans. Það skiptir máli fyrir sýnina á Gamla testamentið í heild, 

ef lesa má ákveðinn boðskap út úr uppbyggingu sálmasafnsins,  ekki síður en 

efnislegan boðskap einstakra sálma.  

Við samanburð á sálmunum tveimur, kemur fram í hugann líkur boðskapur 

þeirra og sömuleiðis staðsetning þeirra í sálmasafninu. Sálmur 1 flytur 

lesandanum leiðsögn um lífið og hvernig honum beri að lifa því til þess að farnast 

vel. Sálmur 73 fjallar frekar um það hvernig blessunin sé fólgin í nálægð Guðs í 

þjáningunni og virðist draga saman efni þeirra sálma er á undan hafa komið í 

safninu. Sálm 73 er varla hægt að lesa án þess að tengja hann við þjáningu hins 

                                                           
1
 Ég leitast við það í ritgerð þessari að nota nafnið Saltarinn um Davíðssálmana en áskil mér þó 

rétt til þess að bregða frá þeirri reglu og nota þá nöfn eins og sálmasafnið eða jafnvel 

Davíðssálmar.  
2
 Saltaranum er skipt í fimm bækur. 
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réttláta manns sem svo vel er þekkt úr Jobsbók.
3
 Orðalag sálmsins er um margt 

mjög líkt orðalagi Sálms 1 en hann kafar dýpra.  

Í ritgerðinni verður leitast við að taka afstöðu gagnvart því rannsóknarefni sem 

fjallað er um og svara þá um leið eftirfarandi spurningu: Er raunverulega 

guðfræðileg uppbygging á bak við Saltarann?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Gunnlaugur A. Jónsson fjallaði um tengslin á milli Sálms 73 og Jobsbókar í erindi sem flutt var á 

Hugvísindaþingi Háskóla Íslands í mars 2011 og nefndist: „Til einskis hef ég haldið hjarta mínu 

hreinu.“ 
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1. Saltarinn   
-yfirlit  

Uppruni nafnsins Saltari kemur frá gríska orðinu psalterion sem í fornöld þýddi 

hljómur strengjahljóðfæris. Smám saman fékk orðið þýðinguna lofsöngur.
4
 Ensku 

orðin Psalter og Psalms eru notuð um sálmasafnið.
5
 Ísraelsmenn til forna áttu 

ekki eitt orð yfir sálmasafnið. Áður en safnið fékk endanlega nafngift notuðu 

Ísraelsmenn ýmis hugtök um það, eins og um aðrar bækur Biblíunnar. Hugtök 

eins og ,,söngvar strengjahljóðfæra“ eða aðeins ,,söngvar“, ,,bænir“, ,,ljóð“ og 

,,lofsöngvar“. Eftir að safnið hafði tekið á sig mynd, á fjórðu til þriðju öld fyrir 

Krist, hafði hugtakið lofsöngvar eða tehillim
6
 verið notað en það á alls ekki við 

um alla 150 sálma Saltarans. Það er nóg að hugsa til harmsálmanna með þetta í 

huga. Frá bókmenntalegu sjónarhorni er sennilega ekki neitt eitt orð sem ætti við 

um alla sálmana. Grískættaða hugtakið sálmur, með gyðinglegu þýðingunni 

lofsöngur, verður líklega notað um ókomna tíð. Samkvæmt gyðinglegri hefð er lof 

til Guðs mikilvægast alls þess sem sagt er og gert í sannri lofgjörð til Guðs og 

með þetta í huga er hugtakið kannski ekki svo fjarri lagi.
7
  

Saltarinn er einungis hluti af þeim kveðskap sem finna má í Gamla 

testamentinu en auk hans má nefna Ljóðaljóðin sem eru myndgerðar ljóðalýsingar 

á ástarlífi, afskaplega rómantískar og fallegar. Einnig má nefna harmaljóðin. Fleiri 

ljóðabálkar eru í Biblíunni og hefur verið bent á það að stór hluti spámannaritanna 

sé í raun ljóð. Skil á milli bundins máls og óbundins í hebresku þessa tíma eru oft 

á tíðum óljós. Erfikenningin
8
 hélt því fram að Davíð konungur væri höfundur 

sálmanna
9
. Í Saltaranum má sjá sömu tilhneigingu og í öðrum bókum Gamla 

testamentisins, þar sem einstök rit eru eignuð ákveðnum persónum. Dæmi um 

þetta er að Móse var eignað Fimmbókaritið.  

                                                           
4
 Barth, Christoph F. 1966, s. 1. 

5
 Vísindavefur 2011. 

6
 Í fyrirlestri við HÍ á haustmánuðum 2009 benti Gunnlaugur A. Jónsson á eftirfarandi: Hebreska 

orðið yfir sálmasafnið í Gamla testamentinu er „tehillim“. Það merkir lofsöngvar og er að því leyti 

villandi að mun fleiri sálmar í sálmasafninu eru harmsálmar heldur en lofsöngvar. Hebreska orðið 

yfir sálm er „mizmor“. 
7
 Barth, Christoph, F. 1966, s. 1 -2. 

8
 Hér er átt við kenningu er erfist mann frá manni. 

9
 Hér er átt við sálmana í Saltaranum / Davíðssálmunum. 
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Megineinkenni hebresks kveðskapar er svokölluð hliðstæða bragliðanna.
10

 

Þetta er kallað ,,hugsanarím“ og hentar vel, því þar er hvorki endarím né stuðlar 

og höfuðstafir. Grunnur þessa er að báðir hlutar versins tjái sömu hugsun, hvor 

með sínu orðalaginu. Innan hugsanarímsins eru síðan nokkrir bragarhættir eða 

tegundir sem ekki verður rakið nánar hér. Myndmál er áberandi í sálmunum og 

öðrum kveðskap Gamla testamentisins. Algeng myndlíking er ,,hjörð“ á móti 

,,hirði“. Áhrifasaga Saltarans er margvísleg og hefur hann víða verið notaður til 

innblásturs í menningu og listum. Í MA ritgerð sinni kemst Sr. Óskar Hafsteinn 

Óskarsson að því að Saltarinn er langmest notaða rit Biblíunnar á meðal presta. 

Nánast alltaf er hægt að finna sálm sem er viðeigandi við aðstæður í lífi manna og 

þjónustu kirkjunnar.
11

  

Einn áhrifamesti Biblíufræðingur á sviði sálmarannsókna var Hermann Gunkel 

(1862-1932). Gunkel kynntist vel rannsóknum Wellhausen (1844-1918) sem var 

þekktur fyrir heimildakenningu sína. Árið 1926 var gefið út skýringarrit hans við 

sálmana.
12

 Gunkel er nefndur faðir formsögulegra biblíurannsókna og kenning 

hans um flokkun sálmanna hafði mikil áhrif á fræðasamfélagið sem hefur tekið 

mið af hans kenningum frá þeim tíma. Þegar hann rannsakaði sálmana gerði hann 

tilraun til þess að fara aftur fyrir heimildirnar, skoða merkingar sálmanna og 

samfélagið sem mótaði þá. Niðurstaðan varð sú að sálmarnir tengdust helgihaldi 

fyrst og síðast. Flokkunarkerfið sem Gunkel setti fram flokkaði sálma í hópa; 

,,Gattungen“, og þurftu þeir að uppfylla þrjú sameiginleg atriði: Form, innihald og 

,,Sitz im Leben“.
13

 Sálmarnir voru rannsakaðir í smáatriðum hver fyrir sig og er 

óhætt að fullyrða að það hafi bitnað á rannsóknum á Saltaranum sem heildarverki. 

Af því leiðir að spurningin um guðfræðilega uppbyggingu Saltarans sem heildar 

varð útundan í sálmarannsóknum. Það má þó nefna að á 19. öld taldi Þjóðverjinn 

Franz Delitzsch (1813-1890)
14

 að innbyrðis tengsl sálmanna væru mikilvæg. 

Eftirfarandi er sálmaflokkun Gunkel: Hymnar eða lofsöngvar, undirflokkar eru 

                                                           
10

 Parallellismus membromum. 
11

 Gunnlaugur A. Jónsson 2009. 
12

 Gunkel, Hermann 1930, s. 3 - 4. 
13

 Hugtak Gunkel; ,,Sitz im Leben“, er yfirleitt látið standa óbreytt í þýðingum en hugtakið þýðir 

staður í trúarlífinu þar sem sálmar eru notaðir. 
14

 Gunnlaugur A. Jónsson 2002. 
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Síonarljóð og krýningarsálmar, harmsálmar, þakkarsálmar, þar sem þakkað er 

fyrir björgun, konungssálmar, litúrgíur, spekisálmar og trúartraustsálmar.
15

 

Í nútímanum telst Gunkel vera fulltrúi gamalla tíma hvað varðar rannsóknir á 

Saltaranum. Rannsóknir og framsetning fræðimanna nútímans á guðfræðilegri 

uppbyggingu Saltarans eru áhugaverðar og sýna, með skilmerkilegum athugunum 

og rökum, að fyrri hugmyndir um tilviljanakennda uppröðun safnsins geta tæplega 

átt við. Hin nýju viðhorf fræðimanna þurfa þó engan veginn að útiloka 

formsögulegar rannsóknir.  

Einn helsti samstarfsmaður og lærisveinn Gunkel, Sigmund Mowinckel (1884-

1965)
16

, sagði eftirfarandi: 

  

En í Saltaranum hefur mannshjartað fundið samhæfingu um alla tíð, jafnt í sorg 

og í gleði. Sem einfaldar manneskjur og fólk Guðs. Það er þess vegna 

sanngjarnt að Saltarinn skuli vera sú bók sem mest er túlkuð og lagt út frá í 

Gamla testamentinu.
17

 

 

Sálmunum er skipt í eftirfarandi fimm bækur, hugsanlega með Fimmbókarit 

Móse sem fyrirmynd: 

 

Fyrsta bók:  Sálmar 1-41. 

Önnur bók:  Sálmar 42-72. 

Þriðja bók:  Sálmar 73-89. 

Fjórða bók:  Sálmar 90-106. 

Fimmta bók: Sálmar 107-150.
18

 

  

Við fund Dauðahafsritanna
19

 fundust handrit sem innihéldu sálma. Þessi 

handrit voru hugsanlega 1.000 árum eldri en elstu þekktu handrit fyrir fundinn og 

hafði textinn haldið sér ótrúlega vel.
20

 

Áherslubreytingar hafa orðið í rannsóknum á Saltaranum. Nú er talað um 

,,tímann eftir Gunkel.“ Á síðustu tveimur áratugum hafa verið settar fram 

hugmyndir um ritstýringu Saltarans. Fram að því töldu flestir fræðimenn að ekki 

                                                           
15

 Gunnlaugur A. Jónsson 2009. 
16

 Gunnlaugur A. Jónsson 2002. 
17

 Mowinckel, Sigmund 1971, s. 1. 
18

 Biblían 2007.  
19

 Handritin sem fundust í Qumran við Dauðahafið árið 1947 og næstu ár þar á eftir. Talið er að 

samfélagið sem átti ritin hafi lagst af í kringum 70 e.kr. sem gefur þá jafnframt vísbendingar um 

lágmarksaldur handritanna sem þar fundust. Hér eftir í ritgerðinni verður jafnframt vísað í 

handritin frá Qumran.  
20

 Gunnlaugur A. Jónsson 2009. 
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væri ritstjórnarlegur tilgangur að baki hans. Saltarinn fékk öðruvísi meðhöndlun 

en aðrar bækur Biblíunnar þar sem tekið var sjálfsagt tillit til heildareinkenna 

textans í viðkomandi bókum. Undanfarin ár hefur áhugi fræðimanna á því að 

skoða ritstjórnarstefnu Saltarans farið vaxandi.
21

 Fjölmörg rit, sem út hafa komið 

á undanförnum árum, eru til marks um þetta.
22

 Segja má að undanfari þessa áhuga 

hafi verið Brevard S. Childs með sína kanónísku rannsóknaraðferð.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Rit Gerald H. Wilson  ,,The Editing of the Hebrew Psalter“ er þar lykilrit. 
22

 Gunnlaugur A. Jónsson 2004, s. 36-37. 
23

 Sjá t.d. Brevard S. Childs ,,Introduction to the old Testament as Scripture‘‘ 1997. 
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2. Sálmur 1  
-tenging við sálmasafnið, guðfræðin  

1
Sæll er sá sem eigi fer að ráðum óguðlegra, 

eigi gengur götur syndara 

og eigi situr meðal háðgjarnra 
2
heldur hefur yndi af leiðsögn Drottins 

og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. 
3
Hann er sem tré gróðursett hjá lindum, 

það ber ávöxt sinn á réttum tíma 

og blöð þess visna ekki. 

Allt, sem hann gerir, lánast honum.  
4
Óguðlegum farnast á annan veg, 

þeir hrekjast sem hismi í stormi. 
5
Því hvorki standast óguðlegir fyrir dómi 

né syndarar í söfnuði réttlátra. 
6
Drottinn vakir yfir vegi réttlátra 

en vegur óguðlegra endar í vegleysu. 
24

 

Í Sálmi 1 kemur fram sterk áhersla á iðkun Guðs orðs og áhersla á muninum á 

réttlátum og ranglátum mönnum. Margir tala um hina tvo vegu, veg hinna réttlátu 

og veg hinna guðlausu. Áherslan á hina tvo vegu er skýr í fyrri hluta sálmsins. 

Líkingin við tréð er myndræn og falleg, með sterka guðfræðilega tilvísun sem 

verður skoðuð betur síðar. Samkvæmt niðurlagi sálmsins, þá er áherslan á 

muninum á réttlátum og ranglátum. Fullyrðing sálmsins er að hinum réttlátu vegni 

alltaf vel í lífinu en ekki hinum ranglátu sem endi í vegaleysu og standist ekki 

fyrir dómi. Þegar ég las sálminn gaumgæfilega áttaði ég mig á því að boðskapur 

sálmsins er ekki í samræmi við mína reynslu af lífinu. Áherslan á hið veraldlega 

er ekki ný af nálinni og auðvitað væri freistandi að trúa því að réttlátt fólk myndi 

uppskera efnislega í lífinu. Við, kristið fólk í nútímanum, sem trúum því að líf í 

eilífðinni bíði okkar, eigum líklega auðveldara með að sætta okkur við það sem 

gengur á í jarðlífinu og erum tilbúin til þess að leggja á okkur vandað líf sem 

innlögn fyrir framhaldslífið. Hinir fornu Hebrear sáu ekki fyrir sér möguleikann á 

framhaldslífi og í því ljósi er auðveldara að skilja að fyrir þeim þá var umbunina 

fyrir góða lifnaðarhætti í samræmi við lögmál Guðs að fá í jarðlífinu. Virði þess 

                                                           
24

 Biblían 2007. 
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að hafa Guð sér við hlið og til styrktar er mikið. Vangaveltur eru uppi um það af 

hverju þessi sálmur er fremstur í sálmasafninu. Fæstir þeirra fræðimanna sem 

vísað er til í þessari ritgerð telja það nokkra tilviljun og sýna fram á það að 

sálmurinn gegni veigamiklu hlutverki í guðfræðilegu kanónísku sálmasafni.  

Sálmurinn telst til spekisálma.
25

 Fyrstu setningarnar eru hvatningarorð sem lofa 

guðhræddum hamingju.
26

 Sálmurinn er leiðbeinandi, hinir hjartahreinu og trúuðu 

fá sinn sess og lykilatriði er að teljast ekki til hinna guðlausu.
27

 Gunnlaugur A. 

Jónsson (1952)
28

 bendir á það að í Sálmi 1 sé áherslan á það að fylgja ,,torah“ sem 

er ritað á hebresku תורה.
29

 Gunnlaugur talar um innihald sálmsins og að leiðsögn 

og kennsla séu grundvallandi þættir þegar litið er til merkingar hugtaksins 

,,torah“. Í hebreskri þýðingu hefur orðið gjarnan verið þýtt sem lögmál.
30

 Réttlátur 

maður á von á blessun og hamingju ef hann forðast veg hinna guðlausu og les og 

fylgir leiðbeiningunum (torah). Hamingjusamt líf fær líkingu við tré í sálminum. 

Ánægju réttláts manns er líkt við tré sem blómstrar, ef það fær ekki vatn þá þornar 

það og visnar. Tré sem flutt er af þurrum stað á rakan, blómstrar og dafnar og 

gefur ávexti. Líkingin sýnir ekki aðeins með fagurri lýsingu möguleika hinna 

réttlátu, heldur setur einnig fram guðfræðilega athugasemd. Ekki ber að líta á 

ástand blessunarinnar eða hamingjunnar sem verðlaun, heldur sem afleiðingu af 

ákveðinni leið í lífinu. Það tré blómstrar ríkulega sem alltaf fær vökvun og með 

sama hætti blómstrar persóna sem forðast hið illa líf og nærir sig í leiðsögn Guðs. 

Möguleikar þess er lifir réttlátu lífi endurspeglast þannig í áætlun þess er gefur allt 

líf.
31

 Sálmurinn er mikilvægur fyrir lögmálsskilning Gyðinga. Lögmálið er í þeirra 

augum uppspretta gleði og trúartrausts.
32

 Í Sálmi 1 kemur orðið ,,torah“ tvisvar 

sinnum fyrir en í ólíkum myndum.
33

 Í fyrra skiptið er orðið ritað בתורת  (be-to-rat) 

                                                           
25

 Craigie, Peter C. 1983, s. 58. 
26

 Weiser, Artur 1962, s. 102. 
27

 Craigie, Peter C. 1983, s. 58. 
28

 Bekkurinn 2011. 
29

 Hér eftir verður rætt um leiðbeiningu eða kennslu og ,,torah“ haft með í sviga þar sem þess er 

þörf. 
30

 Gunnlaugur A. Jónsson 2011. 
31

 Craigie, Peter C. 1983, s. 60-61. 
32

 Gunnlaugur A. Jónsson 1996, s. 11.  
33

 Sálmur 1, vers 2 úr Biblíu Hins íslenska Biblíufélags frá 2007: ... ,,heldur hefur yndi af leiðsögn 

Drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt.“  
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í status constructus. Í Biblíunni 2007 er orðið þýtt sem ,,leiðsögn’“. Í Biblíunni 

1981 er það þýtt sem „lögmál“. Í Biblíu 1914, þýddri úr Vúlgötu
34

, er orðið þýtt 

sem ,,the law“, eða lögmálið, og það sama er uppi á teningunum í King James 

Biblíu 1994
35

. Í Viðeyjarbiblíu 1841 er talað um ,,Drottins lög“. Peter C. Craigie 

(1938-1985)
36

 setur eftirfarandi fram:  

 

Hugtakið ,,torah“ má nota um lög eða um Fimmbókaritið eða jafnvel um allt 

Gamla testamentið (seinni tíma hugsun). Notkunin hér er ein sú mikilvægasta. 

Orðið merkir leiðbeining og er sérstaklega átt við leiðbeiningar frá Guði til 

mannanna. þetta getur að sjálfsögðu innifalið lagabókstaf en inniheldur einnig 

opinberanir Guðs.
37

  

 

A. A. Anderson segir að orðið þýði venjulega lög en það geti tæpast talist rétt 

þýðing til þess að ná fram fullum skilningi orðsins. Orðið geti túlkað vilja Guðs 

en sé bæði boðandi og frelsandi.
38

  

Í seinna tilfellinu, örlítið aftar í öðru versi, kemur orðið fyrir í myndinni ובתורתו  

(u-be-to-ra-to). Í Biblíunni 2007 er orðið þýtt sem ,,lögmál hans“ og alveg eins í 

Biblíu 1981. Í Biblíu 1914, þýddri úr Vúlgötu, er þýðingin ,,his law“ og eins í King 

James Biblíu 1994, þar er orðið þýtt sem „the law“ eða lögmálið. Sama þýðing er 

í Viðeyjarbiblíu 1841 en þar er orðið jafnframt þýtt sem lögmál.  

Fyrsti sálmur safnsins er inngangur Saltarans. Hann færir í orð hreintrúarstefnu 

,,eftir útlegðar tímabils“, tímabilsins þegar Saltarinn var færður í sitt endanlega 

form. Í sálminum kemur fram að alla sálmana ætti að lesa með augum 

leiðsagnarinnar (torah) og hlýðni við hana. Sálmurinn er vegvísir fyrir það sem 

koma skal og ber vitni um allsráðandi nærveru Guðs sem bjargar okkur ef á þarf 

að halda. Hin réttláta, gæfusama og blessaða persóna sýnir hvernig á að lifa lífinu. 

Sá réttláti forðast slæm sambönd og umgengst ekki þá sem gera lítið úr 

samfélagslegu lífi. Hann fylgir leiðbeiningunum (torah) á öllum tímum í lífi sínu. 

Uppskeran er líf góðrar afkomu. Uppskrift farsældarinnar felst í hlýðni 

                                                           
34

 Gefin út í London af Burns Oates og Washbourne. 
35

 Gefin út af Thomas Nelson Publishers í Nashville, upphaflega frá árinu 1611. 
36

 Theosource 2011. 
37

 Craigie, Peter C. 1983, s. 60. 
38

 Anderson, A. A. 1972, s. 59 – 60. 
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trúarinnar.
39

 Ef hægt væri að skoða eðli og virði lífs hinna réttlátu og hinna 

ranglátu af einhverjum er vakir yfir þeim, væri þá hægt að sjá framtíð þeirra 

skýrum augum, þegar Guð sjálfur situr í dómarasætinu og dæmir?
40

  

Neikvæð boðun sálmsins hefur sterka skírskotun. Skoðum aðra myndlíkingu í 

sálminum. Þeir sem ekki hlýða ,,hrekjast eins og hismi í stormi“. Myndlíkingin 

við hismið vísar hugsanlega til útlegðar. Persónur í útlegð hafa enga stöðu í 

þjóðfélaginu eða í samvistum við fólk sem hlýðir Guði og því ekkert skjól þegar 

harðnar á dalnum. Í útlegð getur fólk ekki átt eða eignast land eða fengið land 

þegar því er útdeilt á meðal hinna réttlátu. Þessar einföldu andstæður í versum eitt 

til þrjú og fjögur til fimm gefa til kynna veröld þar sem ákvarðanir og gjörðir 

mannanna hafa sitthvað að segja. Veröldin hreyfist öll í samræmi við orsakir og 

afleiðingar. Engin undanbrögð eða slys líðast. Kröfurnar eru þekktar og þær þarf 

að uppfylla. Guð þekkir til verka mannsins.
41

 Sagnorðið יודע (yo-de-a) í 

lýsingarhætti er í Biblíunni 2007 þýtt sem ,,vakir yfir.“
42

 Í Biblíunni 1981 er það 

hins vegar þýtt með sögninni ,,að þekkja“
43

. Í Biblíu 1914 þýddri úr Vúlgötu er 

orðið þýtt sem ,,knoweth“ í samhenginu ,,Lord knoweth“, eða Guð þekkir, sama 

er uppi á teningunum í King James Biblíu 1994 en þar er orðið jafnframt þýtt sem 

,,knoweth“, ,,the Lord knoweth“, eða Guð þekkir. Sama þýðing er í Viðeyjarbiblíu 

1841 þar sem orðið er þýtt sem ,,þekkir“, í samhenginu Drottinn þekkir. Anderson 

skýrir orðið þannig að Guð þekki veg allra, líka hinna Guðlausu, en samband hans 

við hina réttlátu sé byggt á persónulegu sambandi og umhyggju fyrir þeim. 

Hugtakið eigi við um persónulegt samband Guðs við menn og umhyggju hans 

fyrir þeim.
44

 Hugtakið er oft þýtt í samhengi við mjög náin kynni eða jafnvel mök, 

að ,,kenna manns“ eða ,,kenna konu“
45

 og er þar átt við kynferðislega nánd. Það er 

                                                           
39

 Bruggemann, Walter 1995, s. 190. 
40

 Weiser, Artur, 1962, s. 107. 
41

 5Mós 30.11-14 
42

 Textinn í Slm 1. 6 í Biblíunni útg. 2007 er eftirfarandi: „Drottinn vakir yfir vegi réttlátra en 

vegur óguðlegra endar í vegleysu.“ 
43

 Textinn í Slm 1.6 í Biblíunni útg. 1981 er eftirfarandi: ... ,,því að Drottinn þekkir veg réttlátra, 

en vegur óguðlegra endar í vegleysu.“ 
44

 Anderson, A. A. 1972, s. 63. 
45

 1Mós 4.1, 17, 25; 24:16.  
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einnig afar mikilvægt þegar litið er til náinna samskipta hinna réttlátu við Guð 

sem hinir guðlausu missa þá af.
46

  

Sálmurinn sýnir með staðsetningu sinni að Saltaranum er ætlað að vekja fólk 

og samfélag til ánægjuríkrar hlýðni við Guð. Sálmarnir sem fylgja í kjölfarið 

virðast lagðir upp fyrir agað samfélag, þar sem orð Guðs stendur í miðju alls og 

hlýðni við það er undirstaða afkomu og lífshamingju. Það er spenna á milli Sálms 

1 og annarra sálma í Saltaranum sem kemur fram í því hvernig Sálmur 1 gerir 

kröfur til lesenda við lestur sálmanna. Þegar þeir eru lesnir án áhrifa frá Sálmi 1 

má finna út að hinir réttlátu geti efast og að ranglátir eigi möguleika í 

samfélaginu. Í Sálmi 1 er reynt að koma í veg fyrir slíkan (mis)skilning. Í þessu 

felst svo sannarlega kanónískur tilgangur.
47

  

Walter Brueggemann bendir á það að Saltarinn sé í samhengi við líf 

Ísraelsmanna með Guði þegar lifað er með trúfestu og hann endi með gleði og 

óskilyrtri lofgjörð. Upphafssálmurinn er einkennilegur sálmur eins og lokasálmur 

Saltarans en sálmarnir tveir eru staðsettir að vandlega yfirlögðu ráði sem umgjörð 

og leiðbeiningar við lestur Saltarans.
48

  

Í grein Gunnlaugs A. Jónssonar; Frá leiðsögn til lofgjörðar, kemur fram að 

Bandaríkjamaðurinn J. C. McCann bendi á möguleikann á því að Saltaranum hafi 

verið ritstýrt sem kennslugagni eða leiðsögn til réttláts lífs. McCann tekur undir 

skoðanir um mikilvægi staðsetningar sálmsins. Hann bendir einnig á það að tengsl 

séu með sálmum 1 og 2, það sjáist á orðalagi þeirra. Fleiri hafa bent á þetta. 

Upphafsorð Sálms 1 kallast þannig á við lokaorð Sálms 2 og mynda þeir nokkurs 

konar samhljóm. Gunnlaugur tekur undir það með Brueggemann að Sálmur 1 sé 

óvenjulegur sálmur og vegna sérkenna hans sé engin tilviljun fólgin í 

staðsetningunni og að sálmurinn hafi verið saminn til þess að mynda upphaf 

Saltarans. Hann er sammála því að spenna sé á milli Sálms 1 og annarra sálma. Í 

kjölfar sálmsins koma harmsálmar sem sýna að lífið er ekki eins einfalt og fram 

kemur í Sálmi 1. Þjáning heimsins er til staðar og það endurspeglast í mörgum 

sálmum Saltarans. Hann heldur því fram að staðsetning sálmsins sé lykilatriði í 

                                                           
46

 Wenham Gordon 1994, s. 55. 
47

 Bruggemann, Walter 1995, s. 191-192. 
48

 Bruggemann, Walter 1995, s. 193. 
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því að gera boðskap hans hátt undir höfði og þar sé örugglega um meðvitaða 

ritstjórn að ræða.
49

  

Að mati James L. Mays hins virta fræðimanns og aðalritstjóra skýringarritanna 

Interpretation
50

 virkjar Sálmur 1 leiðbeiningarnar (torah) sem miðil fyrir Guð til 

að menn geti tekið á móti lífinu. Í sálminum er leiðsögninni í sinni víðustu mynd 

beint til þeirra er teljast þjóð Guðs. Sálmur 1 setur sálmasafnið fram sem 

leiðbeiningu til að lesa og hugleiða.
51

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
49

 Gunnlaugur A. Jónsson, 2008, s. 75-77. 
50

 Theologytoday 2011. 
51

 Mays, James L., 1994, s. 15. 
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3. Sálmur 73 
-tenging við sálmasafnið, guðfræðin  

1
Asafssálmur. 

Vissulega er Guð góður við Ísrael, 

við þá sem hjartahreinir eru. 
2
En við lá að mér skrikaði fótur, 

litlu munaði að ég hrasaði 
3
þar sem ég öfundaði oflátungana 

þegar ég sá velgengni hinna guðlausu. 
4
Þeir líða engar kvalir, 

eru líkamlega hraustir og vel á sig komnir, 
5
þeir hafa ekki áhyggjur eins og annað fólk, 

verða ekki fyrir áföllum eins og aðrir menn. 
6
Hrokinn er því hálsmen þeirra, 

þeir eru sveipaðir ofríki eins og skikkju. 
7
Frá mörhjarta kemur misgjörð þeirra,

52
  

hugur þeirra er þrunginn illum áformum. 
8
Þeir spotta og lasta, 

af yfirlæti hóta þeir kúgun, 
9
þeir gapa upp í himininn 

og tungan veður yfir jörðina. 
10

Því snýr fólk sér til þeirra 

og drekkur í sig orð þeirra. 
11
Þeir segja: „Hvað ætli Guð taki eftir þessu? 

Veit Hinn hæsti nokkuð?“ 
12

Sjá, þannig eru þeir guðlausu,  

ætíð áhyggjulausir og safna auðæfum. 
13

Til einskis hef ég haldið hjarta mínu hreinu 

og þvegið hendur mínar í sakleysi. 
14

Ég þjáist allan daginn 

og á hverjum morgni bíður mín hirting. 
15
Hefði ég hugsað: „Ég vil tala eins og þeir,“ 

hefði ég brugðist börnum þínum. 
16

En ég velti þessu fyrir mér til að skilja það 

og það reyndist mér hugarkvöl 
17

uns ég kom inn í helgidóma Guðs 

og skildi afdrif þeirra. 
18

Já, þú setur þá á hála jörð 

og fellir þá til jarðar. 
19

Hve skjótt verða þeir að engu, 

hverfa, hljóta skelfilegan dauðdaga 
20

líkt og draumur hverfur fyrir vöku, 

                                                           
52

 Biblían 2007: Hér er stuðst við grísku sjötíumanna þýðinguna. Hebreski textinn þýðir orðrétt: 

,,Augu þeirra standa út úr fitunni.“ 
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mynd sem er gleymd við fótaferð. 
21

Þegar beiskja var í hjarta mínu 

og kvölin nísti hug minn 
22

var ég fáráður og vissi ekkert, 

eins og skynlaus skepna frammi fyrir þér. 
23

En ég er ætíð hjá þér, 

þú heldur í hægri hönd mína, 
24

þú leiðir mig eftir ályktun þinni 

og síðan munt þú taka við mér í dýrð. 
25

Hvern á ég annars að á himnum? 

Og hafi ég þig hirði ég eigi um neitt á jörðu. 
26

Þótt hold mitt og hjarta tærist 

er Guð bjarg hjarta míns og hlutskipti mitt um eilífð. 
27

Því sjá, þeir farast sem fjarlægjast þig, 

þú afmáir alla sem eru þér ótrúir. 
28

En mín gæði eru það að vera nálægt Guði, 

ég gerði Drottin að athvarfi mínu 

og segi frá öllum verkum þínum. 

Sálmur 73 stendur í miðju sálmasafnsins
53

 og er svokallaður Asafssálmur
54

, en 

Asaf var tónlistarstjóri
55

 og spámaður
56

 sem uppi var á tímum Davíðs konungs.
57

  

Sálmur 73 er mun lengri en Sálmur 1. Við fáum þar strax að kljást við 

vandamál sem felst í því að hinir óguðlegu og óréttlátu eiga nægar efnislegar 

eignir og hafa það gott í veraldlega lífinu.
58

 Réttlátir eru ekki endilega í sömu 

stöðu. Af hverju? Er betra að vera einn hinna guðlausu? Svarið við þessum 

spurningum er það að allir menn deyja að lokum, líka hinir guðlausu. Trúfestin og 

samfélagið við Guð eru þannig lykilatriði. Samkvæmt Artur Weiser
59

 fær Sálmur 

73 stað á meðal þroskaðra ávaxta sem vaxið hafa úr trúarátökum þeim sem Gamla 

testamentið hefur þurft að standast. Sálmurinn er kraftmikill vitnisburður um 

orrustu háða í mannshuganum og er á margan hátt sambærilegur við Jobsbók en 

efnisminni og einfaldari. Sálmurinn spyr um trúfesti með því að skoða hvernig 

                                                           
53

 Höfundur telur nauðsynlegt að minnast á samanburð við Sálm 1 í umfjöllun um sálminn, þó svo 

ekki sé komið að hinum eiginlega samanburði á milli sálmanna tveggja. 
54

 Þess ber að geta að yfirskriftir sálmanna eru almennt taldar síðari tíma viðbætur. 
55

 1kro 15:17. 
56

 2kro 29:30. 
57

 Neh 12:46. 
58

 Slm 73:12:  Sjá, þannig eru þeir guðlausu, ætíð áhyggjulausir og safna auðæfum.“  
59

 Bókin sem hér er vísað í er ensk þýðing á bókinni ,,Die Psalmen“ sem gefin var út í Þýskalandi í 

5. útgáfu árið 1959.   
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hinn réttláti Guð geti veitt hinum óréttláta betur en hinum réttláta.
60

 Sálmurinn 

virðist við fyrstu sýn hafa að flytja talsvert annan boðskap en 1. sálmurinn.  

James L. Mays telur að sálmurinn sé þrískiptur og fyrsti hluti og sá þriðji séu 

andstæður. Í versum 1-12 er fjallað um vandamálið og þar með afstöðu 

höfundarins í ljósi velgengni hinna guðlausu. Vers 13-17 fjalla síðan um 

umbreytinguna sem á sér stað. Vers 18-28 lýsa lausn vandamálsins, hvernig Guð 

fer með hina vondu og síðan hvernig velgengni tekur sig upp í nýrri mynd hjá 

höfundi sálmsins. Hebreska orðið אך (ak) kemur fyrir í upphafi hvers þessara 

þriggja hluta sálmsins. Í Biblíunni 2007 er orðið þýtt sem ,,vissulega“ í versi 1, en 

virðist síðan hverfa úr þýðingunni í versum 13 og 18, nema að hugsanlega í versi 

18 sé orðið þýtt sem ,,já“ til áherslu. Ef hins vegar er litið til Biblíunnar 1981 er 

orðið þýtt sem ,,vissulega“ í versunum þrem sem hefjast öll á אך (ak). Í King 

James Biblíu 1994 er orðið þýtt á þrjá mismunandi vegu í upphafi versanna 

þriggja; ,,truly“, sannarlega, ,,verily“, vissulega, og loks ,,surely“, örugglega. 

Þessar þýðingar gefa sálminum sterkan blæ. Anderson bendir á það að orðið 

,,truly“, eða sannarlega, bendi til þess að þeim efasemdum sem gætu hafa verið til 

staðar hafi verið eytt.
61

 Craigie tekur undir það að hugtakið birtist á þremur 

mikilvægum stöðum í sálminum; í versum 1, 13 og 18. Merkingin er staðfesting 

eða ,,já“. Hann telur að notkun þessara staðfestingarorða gefi ákveðið yfirbragð. 

Orðið sé notað þvert ofan í það sem raunverulega er verið að segja í versi 1.
62

 Það 

sama sé viðhaft í versi 13, þar sem kvartað er yfir velgengni hinna guðlausu og 

óþarfa fyrirhöfn þess hjartahreina, en það að hann þvoi hendur sínar vísi í 

hreinleika hans.
63

 Í versi 18 er þriðja notkun orðsins. Höfundur hefur þá áttað sig á 

því að þrátt fyrir velgengni hinna guðlausu, þá muni Guð að lokum kasta þeim 

fyrir róða.
64

  
 
  

 Sálmurinn allur er ritaður í fyrstu persónu. Líta má á hann sem játningu til 

Guðs. Höfundurinn segir frá vandræðum sínum í fortíðinni og fjallar um 

vandamálið sem felist í ósamræminu á milli trúar og raunveruleika. Sálmurinn 

                                                           
60

 Weiser, Artur 1962, s. 507. 
61

 Anderson, A. A. 1972, s. 529. 
62

 ,,Vissulega er Guð góður við Ísrael, við þá sem hjartahreinir eru.“ 
63

 ,,Vissulega hef ég til einskis haldið hjarta mínu hreinu og þvegið hendur mínar í sakleysi.“ 
64

 ,,Vissulega setur þú þá á sleipa jörð, þú lætur þá falla í rústir.“ 
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hefst og endar á lofi til Guðs.
65

 Hinir guðlausu njóta veraldlegrar velgengni. Guð 

virðist ekki refsa þeim. Þetta er óréttlátt og varð til þess að höfundur sálmsins lét 

nærri því af góðum lifnaði sínum og hlýðni við Guð, þar sem hann talar um að sér 

hafi nærri skrikað fótur.
66

 Hinir guðlausu hafa, eins og áður er sagt, nóg að bíta og 

brenna, þeir þjást ekki, eru hraustir og standa ekki í vandræðum eins og annað 

fólk. Fyrsta hluta sálmsins lýkur með því að bent er á það hversu vel hinum 

guðlausu í raun gengur. Í öðrum hluta sálmsins er skoðað hvað gæti hafa gerst eða 

hvernig lífið hefði getað orðið. Áleitnar spurningar eru settar fram um það hvort 

höfundur hafi til einskis verið hjartahreinn. Hebreska orðið לבבי (le-ba-bi), hjarta, 

kemur fyrir í nokkrum myndum, sex sinnum í sálminum, í versum 1, 7, 13, 21 og 

tvisvar í versi 26. Þýðing orðsins er nánast sú sama þegar litið er til mismunandi 

Biblía. Í íslensku Biblíunni 2007 og Biblíunni 1981 kemur það fyrir í eftirfarandi 

myndum í réttri röð út frá versunum; hjartahreinir, mörhjarta, hjarta, hjarta og 

hjarta. Anderson bendir á að orðið ,,hjartahreinir“ vísi til þeirra sem verðugir séu 

þess að fá blessun Guðs og fá að ganga inn í musterið. Í versi 26 kemur orðið 

hjarta í fyrra skiptið í tengslum við hebreska orðið ארי  (se-e-ri), ,,hold mitt“, ,,my 

flesh“. Þar gæti samtvinnun holds og hjarta átt við dauðleika mannsins. Seinni 

notkun orðsins í versi 26 gæti verið ,,dittograph“, tilviljunarkennd endurtekning, 

að mati Andersons.
67

   

Í þriðja og síðasta kafla sálmsins kemst höfundurinn að þeirri niðurstöðu að 

Guð felli hina guðlausu og afmái þá. Þeir hverfi, eins og þeir hafi aldrei verið til, 

en höfundur sálmsins uppskeri návist Guðs og samfélag með honum. Niðurstaðan 

er sú sama og í Sálmi 1. Þrátt fyrir að hinir óréttlátu hafi mikið umleikis og lifi 

góðu lífi á jörðunni, þá skipti það litlu máli með tilliti til eilífðarinnar. Það eina 

sem borgi sig sé að vera trúr og hjartahreinn.
68

  

Fræðimenn hafa ekki komist að einhuga niðurstöðu um flokkun sálmsins. 

Gunkel (1862-1932) talar um hann sem spekisálm á einum stað, en sem harmsálm 
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annars staðar. Westermann (1909-2000) greinir hann sem harmsálm en notar hann 

síðan sem dæmi um spekisálm. Auk áðurnefndra fræðimanna virðast fjölmargir 

aðrir eiga erfitt með að greina form sálmsins.
69

 Sálmur 73 er áhrifamikill fyrir 

flesta lesendur sem geta nánast alltaf fundið eitthvað í sálminum er passar við 

aðstæður þeirra. Það er auðvelt að Samsanna sig sögumanninum og skilja 

trúarátökin sem koma fram, sérstaklega í heimi sem dregur nærveru Guðs stöðugt 

í efa. Innri átök sögumannsins leysast að lokum. Hugsanlega opnast augu hans, 

þrátt fyrir að hugurinn hafi verið blindaður af öfund og dýrðarljóma lífs hinna 

guðlausu. Eins og kemur fram hjá Marvin E. Tate
70

, þá setur Walter Brueggemann 

(1932) eftirfarandi fram í bók sinni The Message of the Psalms:  

 

Tímabil góðæra í lífi manna eru tímabil stefnumörkunar. ,,Tímabil sársauka, 

vanlíðunar og dauða eru tímabil stefnuleysis. Tímabil nýrrar stefnumörkunar er 

þegar við erum uppnumin af gjöfum Guðs, þegar gleðin brýst í gegnum veggi 

þjáningarinnar.
 71 

 

 Þessa sýn Brueggemann er auðveldlega hægt að heimfæra á Sálm 73. 

Brueggemann bendir á að sálmurinn gegni mikilvægu hlutverki við hina erfiðu 

leið Ísraels frá hlýðni til lofgjörðar. Hann leggur það til að sálmurinn sé ekki 

eingöngu kanónískt í miðju Saltarans, heldur guðfræðilega einnig og að hann hafi 

litið til Sálms 73 vegna innri uppbyggingar hans og áhrifamikillar guðfræði 

sálmsins. Sálmurinn virkjar umbreytinguna frá vafa til trausts. Í öðru lagi bendir 

Brueggemann á, með tilvísun í verk Gerald Wilson, að guðfræðileg greining hafi 

beinst að kanónískri uppbyggingu hans. Brueggemann vísar í hina þekktu bók 

Wilson; The Editing of the Hebrew Psalter (1985), og bendir á að þar hafi Wilson 

með rannsóknum sínum sýnt að fyrstu tvær bækur Saltarans tengist saman af 

sálmum 2-72. Sálmar 73-89 eru þriðja bók Saltarans sem heildar og dregur 

Wilson ályktanir út frá uppbyggingu bókanna um ritstjórnarlega og guðfræðilegra 

uppbyggingu safnsins. Brueggemann ályktar að Sálmur 72 sé hugsaður til þess að 
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benda Salómon konungi á rétta lifnaðarhætti, en það hafi brugðist í framkvæmd 

og því hafi konungdómur hans fallið. Væntingar til Salómons hafi verið miklar og 

fall hans þeim mun meira. Skoðun hans er því sú að það blasi við að næsti sálmur 

á eftir Sálmi 72 hljóti að standa andspænis trúarlegum vandamálum í kjölfar 

þessa. Það sé því líklegt að þetta sé ein ástæðan fyrir staðsetningu Sálms 73. 

Sálmurinn sé upphaf nýrrar bókar Saltarans og bendi á að tími hins konunglega sé 

liðinn. Því sé ekki undarlegt að í sálminum sé stórum spurningum varpað fram. 

Það er mat Brueggemann að Sálmur 73 sé mjög mikilvægur. Sem upphaf nýrrar 

bókar í Saltaranum leggur hann áherslu á guðfræðilega niðurstöðu Sálms 1. 

Sálmurinn fer gróflega á móti eigin guðfræðikenningu sem hann tekur aftur upp 

að lokum með afgerandi hætti og sterkri guðfræðilegri niðurstöðu sem fjallar um 

þjáninguna en færir einnig von.
72

  

Í erindi sem flutt var á hugvísindaþingi ræddi Gunnlaugur A. Jónsson um Sálm 

73. Auk þess að skoða tengingar við Jobsbók, þá benti hann á það að æ oftar væri 

hægt að rekast á staðhæfingar um að Sálmur 73 væri einn mikilvægasti sálmur 

Saltarans. Sálmurinn bregðist við endurgjaldskenningunni
73

 og þar með 

spurningunni um það hvort menn uppskeri eins og þeir sái. Höfundur sálmsins 

hafi komist að því að raunveruleikinn væri annar en kenningarnar og það hafi 

nærri því kostað hann trúna.
74

 Í sálminum kemur það fram að höfundurinn, þrátt 

fyrir að ganga veg Guðs í einu og öllu, þurfi eftir sem áður að upplifa þjáningar í 

lífinu. Innri barátta hans sé mikil og trú hans sé sett á vogaskálarnar. Þáttaskil 

verði með lausn í þjáningunni. Höfundurinn upplifi Guð, hann sjái að beiskjan og 

kvölin sem hafi hrjáð hann stafi af skorti á þekkingu hans á Guði. Það er ólíklegt, 

enda ekki í anda Gamla testamentisins, að höfundurinn upplifi það að hann muni 

fá einhvers konar umbun eftir dauðann. Höfundurinn lætur nánast af tali um hina 

ranglátu og guðlausu. Guð verður það eina er skiptir hann máli og allt annað er 
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einskisvert. Í lok sálmsins hefur höfundur snúist alfarið til Guðs og lýsir því yfir 

að gæði hans felist í nærveru við Guð.
75
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4. Sálmur 1 og sálmur 73  
–skyldleiki og samanburður  

Skyldleiki sálmanna tveggja er mikill og tengingin á milli þeirra sterk. Þetta fer 

ekki á milli mála þegar sálmarnir eru lesnir. Sálmur 1 er oft talinn inngangur og 

lykill að öllum bókum Saltarans eins og áður er lýst. Sálmur 73 er inngangur að 

þriðju bókinni og er staðsettur tölulega nánast í miðju sálmasafnsins. Sálmur 73 

leiðréttir að einhverju leyti Sálm 1, þar sem því er haldið fram að hinum réttláta 

gangi alltaf vel, en hinum ranglátu ekki. Í jarðlífinu almennt sé lífið oft mótdrægt 

mönnunum, draumum þeirra og þrám. Óháð því hversu réttlátir þeir séu 

samkvæmt trúnni. Hinn réttláti njóti þess að hafa návistina við Guð og eigi athvarf 

hjá Guði, hvað sem á dynji. Sálmarnir tveir mynda mikilvægar undirstöður 

safnsins og gegna veigamiklu hlutverki þegar litið er til guðfræðinnar og 

ritstjórnarlegrar uppröðunar Saltarans sem heildar.  

Sálmur 73 fæst meðal annars við vandamál er felast í trúfestu og því hvernig 

hægt er að treysta réttlátum Guði. Vandamálið sem hér kemur fram er fyrst og 

síðast guðfræðilegt og varðar spurningu lífs og dauða. Spurninguna um það hvort 

trúin lifir af eða ekki. Þjáningin opnar viðfangsefni sálmsins sem varðar trúna og 

gildi samskipta mannsins við Guð í trú og dularfullu lífsspani mannlegrar tilvistar. 

Þessar vangaveltur eru alvarlegar. Sálmurinn er játning manns sem sýnir baráttu 

sína við lifandi samfélag og við Guð. Trúarbaráttu sem færir hann út á ystu brún.
76

 

Sálmur 73 tekur undir trúarrök Sálms 1, þeir byrja eins, með staðfestingu á því 

að Guð ríki yfir veröld hjartahreinna sem fylgja leiðbeiningunum (torah). 

Staðfestingin kallar eftir hlýðni en vekur upp áhyggjur af trúfesti og umhyggju 

Drottins gagnvart þeim sem treysta honum. Í sálminum ferðumst við frá trúarlegri 

hlýðni að mótmælum við loforðin í Sálmi 1. Þar er grafið undan mikilvægri 

staðfestu sálmsins. Loforðinu í fyrsta versi Sálms 73 er hafnað. Þannig má segja 

að Sálmur 73 virðist framan af andmæla endurgjaldskenningunni eins og hún er 

sett fram í Sálmi 1. Eftir því sem líður á sálminn tekur trúartraustið yfir að nýju. 

Að lokum birtist vantraustsumræðan í þátíð. Mótmælin eru til staðar, nokkurs 
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konar minnisvarði um það að alltaf er hægt að snúa aftur til Ísrael. Mótmæli eru 

mikilvæg trúnni í bókum Saltarans. Höfundur sálmsins segir að rökin í Sálmi 1 og 

í fyrsta versi Sálms 73, séu ekki áreiðanleg. Hann tekur eftir því að hinir guðlausu, 

þeir hinir sömu og í Sálmi 1 eru ekki taldir eiga nokkurn möguleika í lífinu, 

virðast blómstra og lifa áhyggjulausu lífi. Niðurstaðan er sú að ,,hreint hjarta“ og 

,,hreinar hendur“ séu ekki dyggðir sem skipti máli lengur. Sá er segir frá virðist 

vera í þeirri freistingu tímabundið að fara frá hlýðninni við leiðbeiningarnar og 

hlaupa í fangið á hrokanum og sjálfselskunni. Í 17. versinu snúast hlutirnir við. 

Höfundurinn snýr aftur í fangið á Sálmi 1 með mikilli angist og kemst að því að 

hinir guðlausu muni hljóta slæm örlög. Í versum 23-26 í Sálmi 73 skilur 

höfundurinn að fundurinn við Guð er það sem skiptir máli að lokum og fer hann 

því í sama farveg og í Sálmi 1. Nærveran við skaparann er aðalatriðið, jafnvel þó 

að Sálmur 1 hafi lofað hinum trúuðu því sem hinir trúlausu virðast hafa öðlast. Að 

mati Brueggemann eru þessi vers (23-26) á meðal hinna kraftmestu, mest ögrandi 

og dýrmætustu í Saltaranum. Þau eru í sterkri andstöðu við vers 2-14 og andsvar 

við veikleikanum. Gömlu rökin um orsakir og afleiðingar, sem sett eru fram í 

Sálmi 1, eru ekki leyst hér. Það er enginn dómur lagður á það hvort Sálmur 1 sé 

réttur eða ekki, eða hvort 73:1 sé rétt eða ekki. Það er nægjanlegt að Guð sé 

trúfastur, umhyggjusamur, kraftmikill og til staðar.
77

 Eins og fram hefur komið, 

þá er mikil umræða í sálmunum tveimur um hina hjartahreinu eða hina réttlátu og 

hina guðlausu. Lítum á hebreska hugtakið  ר עי (re-sa-im) ,,þeir guðlausu“, í 

enskum þýðingum ,,ungodly“ eða ,,wicked“. Í Sálmi 1, versum 1, 4, 5 og 6, kemur 

orðið resaim fyrir. Þegar rennt er yfir þýðingar verður skýrt að ágreiningur er ekki 

um túlkun orðsins. Íslensku þýðingarnar frá 1981 og 2007 eru samhljóma og þýða 

orðið sem óguðlegur í eðlilegum beygingarformum orðsins.
78

 Í enskum þýðingum 

virðist heldur ekki merkingarmunur á þýðingum orðsins í Sálmi 1, en í annarri 

Biblíunni er orðið þýtt sem ,,ungodly“ í viðeigandi beygingarformum í öllum 

versum, en í hinni var orðið þýtt einu sinni sem ,,ungodly“ en í hinum tilfellunum 

sem ,,wicked“. Anderson skýrir resaim þannig að það eigi upphaflega við dæmda 
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glæpamenn, en í Saltaranum sé átt við óvini Guðs og þar með Ísraelsmanna. Orðið 

getur líka átt við útlendinga, það er vafasamt að hlíta ráðum þeirra fremur en 

ráðum Guðs. Hinir guðlausu, þrátt fyrir veraldlega velgengni, munu tapa öllu að 

lokum. Það er ekki hægt að skoða resaim nema í samhengi við hina réttlátu, hinir 

guðlausu lifa tómu lífi og fánýtu, þrátt fyrir ríkidæmi sitt, nema þeir breyti hátterni 

sínu til betri vegar. Þeir eiga ekkert fyrir sér nema endalok. Líf hinna réttlátu 

mætir andstöðu sinni í lífi hinna guðlausu og þeir vilja ekki lifa í samræmi við 

leiðsögn Guðs sem þar af leiðandi vill ekkert hafa með þá að gera.
79

 Í Sálmi 73 

kemur  ר עי (re-sa-im) þrisvar sinnum fyrir, í versum 3, 8 og 12. Í Biblíunni 1981 

og Biblíunni 2007 er orðið þýtt í versum 3 og 12 en sést ekki beint í versi 8, 

heldur er talað þar um hina guðlausu í persónuhætti; ,,þeir“. Að öðru leyti er sama 

niðurstaða og fyrr, það er ekki vafi um það hvernig þýða skuli þetta mikilvæga 

orð í sálmunum tveim.
80

 Í ensku þýðingunum er enn það sama uppi á 

tengingunum, resaim er þýtt sem ,,ungodly“ og ,,wicked“ en fær sömu meðferð í 

versi 8 og í íslensku þýðingunum. Sömu orðskýringar eru notaðar um orðið í 

sálmunum tveimur.
81

 Craigie tekur undir greiningu Anderson og segir að ef 

hjartahreinir lifi ekki lífi hinna guðlausu geti það tryggt þeim hamingju. Hann 

telur að líkingin á hinum óguðlegu við hismið eigi að undirstrika hversu léttvægir 

þeir séu í raun og veru. Þannig skapar resaim þetta mikilvæga mótvægi við hina 

blessuðu og hina réttlátu.
82

 

Gunnlaugur A. Jónsson er sammála Brueggemann. Hann segir að í upphafi 

Sálms 73 komi fram að Guð sé góður við Ísrael en það þurfi lítið að eiga við 

hebreskuna, einungis að breyta samhljómum þannig að merkingin verði sú að 

vissulega sé Guð góður hinum réttláta. Það er í samræmi við spekistefnu Gamla 

testamentisins að Guð sé með hinum réttlátu og þess vegna farnist þeim allt vel en 

hinum ranglátu farnast illa, eins og kemur fram í Sálmi 1. Gunnlaugur segir að 

sálmurinn kallist á við Sálm 1. Ekki ósvipað því hvernig Job deilir við vini sína 

um endurgjaldskenninguna þegar þeir héldu því fram að óhugsandi væri annað en 
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að hann hlyti að hafa syndgað. Annars hefði Guð ekki refsað honum eins og hann 

gerði. Höfundur Sálms 73 sér það sem höfundur Sálms 1 sér ekki og það er að 

veruleikinn er ekki þannig að þeim réttlátu vegni ætíð vel og ranglátum illa. 

Gunnlaugur bendir á að fjöldi harmsálmanna sem eru á milli 1. og 73. sálmsins 

færi heim sannindin um þetta.
83

 

Það er illmögulegt að líta til upphafs og miðju Saltarans án þess að skoða 

endinn örstutt líka. Fleiri fræðimenn en áður líta á Saltarann sem guðfræðilega 

heild. Gunnlaugur A. Jónsson áréttar þessa breytingu sem orðið hefur á skoðunum 

fræðimanna. Í þessu ljósi skoðar hann með áhugaverðum hætti tenginguna á milli 

upphafs og endis Saltarans og hversu sálmarnir í upphafinu og endinum eru 

óvenjulegir. Það er hægt að álykta að sálmarnir hafi verið samdir sérstaklega til 

þess að vera á ákveðnum stað í Saltaranum. Í upphafi
84

 og í endi hans.
85

 Fyrsti 

sálmur safnsins ber þannig leiðsögn með sér og boðar að þeim sem breyta í 

samræmi við leiðsögnina (torah) muni farnast vel og síðan er þar dreginn upp 

munur réttlátra og ranglátra sem er dæmigert fyrir spekistefnu Gamla 

testamentisins.
86

 Walter Brueggemann lýsir svipaðri skoðun og Gunnlaugur í bók 

sinni The Psalms and the Life of Faith, þar sem hann segir sálminn gegna 

mikilvægu leiðbeiningarhlutverki (torah) trúarinnar. Spennan sem myndast fyrir 

fullyrðingarnar í Sálmi 1 gagnvart öðrum sálmum safnsins sýni að í honum sé 

áhersla á ákveðna hugsun við lestur Saltarans. Þessi hugsun gangi gegn innihaldi 

annarra sálma. Enn og aftur er það tekið fram að Sálmur 1, með áherslu á boðskap 

sinn, er mikilvægur fyrir kanóníska uppbyggingu Saltarans.
87

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Síðasti sálmurinn í safninu er óvenjulegur lofsöngur. Ástæðan fyrir hvatningu 

sálmsins kemur ekki fram í honum, svo sem venja er til þegar um lofsöngva er að 

ræða. Síðustu fimm sálmar safnsins eru allir lofsöngvar.
88

 Brueggemann og 

Gunnlaugur eru sammála, en sá fyrrnefndi telur einnig líklegt að bæði Sálmur 1 

og Sálmur 150 hafi verið valdir sérstaklega í safnið með staðsetningu í huga. Bæði 
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til þess að ramma safnið inn og eins til þess að koma á framfæri með hvaða hætti 

ætti að lesa og syngja Saltarann. Hvorugur sálmurinn getur að mati Brueggemann 

talist hefðbundinn kveðskapur í safninu.
89

 

Um Sálm 73 hefur verið sagt að hann sé guðfræðilega mikilvægasti sálmurinn í 

safninu.
90

 Flestir harmsálmar safnsins eru í fyrstu tveimur bókunum og segja má 

að Sálmur 73 komist að niðurstöðu í framhaldi af þeim, þess efnis að blessunin sé 

fólgin í sannfæringu um nálægð Guðs í þjáningunni, frekar en efnislegri blessun. 

Brueggemann segir að til þess að geta farið frá upphafi til enda í Saltaranum, 

þurfi lesendur að fara frá örygginu sem felst í Sálmi 1 og stinga sér ofan í ólguna í 

miðju safnsins, þar sem er að finna reiðiblandna þjáningu. Leiðbeiningarnar 

(torah), sem eru settar fram í Sálmi 1, eru dregnar í efa. Fyrst og fremst fyrir það 

hvað menn upplifa í eigin lífi og umhverfi.
91

 Brueggemann ritar eftirfarandi í bók 

sinni The Psalms and the Life of Faith: 

  

Þó að það sé kenning mín að barátta Ísraels við kærleika Guðs í blíðu og stríðu, 

í harmsálmum og lofsöngvum, í hreinskilni og þakklæti og að lokum í sátt við 

kærleika Guðs sem sáttmála við lífið, geri þá Ísraelsmönnum kleyft að taka 

skrefið frá hlýðni Sálms 1 til lofsöngsins í Sálmi 150.
92

  

  

Sálmur 1 er, eins og áður hefur komið fram, af mörgum talinn inngangur alls 

Saltarans. Í kjölfar Sálms 1 koma meira og minna harmsálmar en þeir eru stærsti 

sálmaflokkur Saltarans.
93

 Í grein sinni Frá leiðsögn til lofgjarðar ræðir 

Gunnlaugur A. Jónsson um staðsetningu Sálms 73 og tekur undir það að hann sé 

guðfræðilega séð einn mikilvægasti sálmur safnsins.
94

 Einnig kemur fram hjá 

Gunnlaugi að McCann segi að Sálmur 73 dragi saman lærdóminn sem felst í 

sálmum 1-72.
95

 Í erindi sínu Til einskis hef ég haldið hjarta mínu hreinu minnist 

Gunnlaugur á það að Kirsten Nielsen (1943) kalli það lélega guðfræði sem fram 

kemur í fyrsta sálminum, versi sex: Drottinn vakir yfir vegi réttlátra, en vegur 
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óguðlegra endar í vegleysu. Gunnlaugur bendir á það að fjöldi harmasálma í fyrri 

hluta Saltarans sýni að hinir réttlátu verði fyrir áföllum ekki síður en aðrir.
96

  

 

 

4.1. Einkenni sálmasafnsins og áhrif þess 
–með áherslu á bókunum á milli sálma 1 og 73 

Samkvæmt því er fram kemur í bók Bernhard W. Anderson (1916-2007)
97

; Out Of 

The Depths, The Psalms Speak For Us To Day, eru harmsálmar í fyrstu tveimur 

bókum Saltarans í meirihluta.
98

 Í fyrstu bókinni eru samtals 41 sálmur en þar af 

eru 22 sálmar sem geta talist til harmsálma.
99

 Fyrsta bókin getur verið sjálfstæð 

eining frá sálmi 1 til sálms 41. Bókin einkennist af sáttmála Guðs við Davíð 

konung.
100

 Í annarri bók Saltarans eru 32 sálmar þar af eru 18 sálmar sem geta 

talist til harmsálma.
101

 Önnur bókin heldur aðeins áfram með ,,Davíðsstefið“ en 

fer síðan yfir í ,,Salómonsstefið“ í sálmi 72.
102

 Í þriðju bókinni breytist þetta 

hlutfall, en þar ná harmsálmarnir því ekki að vera helmingur sálmanna í bókinni. 

Anderson bendir á það að ekki sé hægt með vissu að greina alla sálma í réttan 

flokk. Til þess þurfi að fást við of marga óvissuþætti þegar kemur að greiningum 

þeirra.
103

  Harmsálmarnir fara gjarnan úr harmi yfir í trúarfullvissu og telja þeir 

nálægt þriðjungi Saltarans.
104

 Með þriðju bók Saltarans, sem hefst með Sálmi 73 

og niðurstöðu hennar sem fæst í Sálmi 89, sést nýtt sjónarhorn en þar má skynja 

fallinn sáttmála Guðs við Davíð konung sem þó er haldið til haga.
105

 Í lok þriðju 
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bókarinnar, þegar sáttmálinn er ekki lengur til staðar
106

, verða niðjar Davíðs 

óttaslegnir. Í fjórðu bók Saltarans eru áberandi stef úr Mósebókunum og má þar 

benda sérstaklega á sálm 90 sem er tileinkaður guðsmanninum Móse sem leiddi 

lýðinn til fyrirheitna landsins í Ísrael, löngu áður en þar varð konungsríki. Fjöldi 

sálma sem ekki hafa nafn eru í bókinni eða samtals 13. Wilson heldur því fram að 

þar sé um að ræða ritstjórnarlega tilfærslu. Hann lítur á sálma 90-106 sem 

ritstjórnarlega miðju Saltarans og að þeir gefi þá svar við spurningunni sem til 

verður í Sálmi 89 með því að lýsa Guði sem hinum eina konungi.
107

 Fimmta bók 

Saltarans er stór eða alls 44 sálmar og eru 18 sálmar þar ónefndir. Nokkrir 

sálmahópar finnast í bókinni,
108

 þetta gæti verið vísbending um eldri samsetningu 

sem hefði þá takmarkað möguleika á ritstjórn fimmtu bókarinnar. Endir 

bókarinnar, og þar með safnsins alls, er í formi lofsöngvanna í sálmi 146-150. 

Wilson kemst að því að lokaniðurstaðan sé sú að Guð sé hinn eilífi konungur og 

aðeins hann sé traustsins verður. Mannlegir konungar muni falla en kærleikur 

Guðs vari að eilífu.
109

 

Eins og áður er getið hafði flokkunarkerfi Gunkel sterk áhrif á sálmarannsóknir 

og orsakaði það hugsanlega að rannsóknir á sálmasafninu sem heildar og á 

guðfræðilegri uppbyggingu þess hafi setið á hakanum. Í þessu samhengi bendir 

Gunnlaugur A. Jónsson á það að hymnum og lofsöngvum fari fjölgandi eftir því 

sem aftar í safnið kemur.
110

 Ef vikið er aftur að skilgreiningu harmsálmanna, þá 

skýrir Anderson það þannig að þegar einstaklingur tjái sig í harmsálmi, þá sé um 

að ræða harmsálm hans en, þegar talað sé fyrir hönd þjóðar eða samfélags, þá sé 

um að ræða harmsálma þjóðarinnar. Harmsálmar þjóðarinnar tjáðu þjáningu 

hennar á örvæntingartímum þegar fólki fannst erfitt að trúa því að ,,Guð væri með 

því“, en það var einn aðalgrundvöllur trúarinnar. Dæmi um slíkan sálm er Sálmur 

137 sem er ritaður í útlegð Ísraelsmanna í Babýlon og lýsir tímanum í útlegðinni. 

Harmsálmar einstaklingsins eru mun fleiri í Saltaranum. Einhverjir þessara sálma 

                                                           
106

  Vers 39-40: ,,En nú hefur þú hafnað þínum smurða, útskúfað honum í reiði þinni, 
40

þú hefur 

rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleygt til jarðar’’ 
107

 Wilson, Gerald H. 1985, s. 214 - 219. 
108

 Dæmi: Davíðssálmar 108-110, 138-145; lofsöngvar 111-118, 135, 146-150. 
109

 Wilson, Gerald H., 1985, s. 214-228. 
110

 Gunnlaugur A. Jónsson 2009.  



27  
 

hafa verið samdir af einstaklingum sem þurftu á hjálp Guðs að halda og fóru því 

til helgidómsins að biðja til hans. Inngangurinn að sálmi 102 er ágætt dæmi, þar 

sem beðið er til Guðs og kvartað yfir ýmsu í löngu máli.
111

 Anderson bendir á það 

að harmsálma sé að finna um allan Saltarann en mest þó í upphafsbókum hans. 

Nafnið harmsálmur er kannski ekki alveg viðeigandi. Úr því má lesa að sá er talar 

í sálminum geri fátt annað en að barma sér. Ávarp harmsálmanna er misjafnt. 

Sterkt einkenni þessara sálma er trúartraust og fullvissa um það að Guð geti breytt 

aðstæðum manna, kæri hann sig um það.
112

 Sú staðreynd að ,,óvinir“ fá sérstakt 

pláss í bæninni til Guðs í harmsálmunum getur oft skotið skökku við. Harmsálmar 

þjóðarinnar voru notaðir þegar mikið lá við, þegar þjóðinni var alvarlega ógnað. 

Þegar um er að ræða harmsálma einstaklinga getum við aldrei verið jafn örugg um 

hvert vandamálið er vegna eðlis tjáningarinnar.
113

 Af 150 sálmum í Saltaranum 

eru aðeins 116 þeirra nefndir nafni. Meginreglan er sú að nöfn sálmanna innihalda 

ákveðnar upplýsingar um til dæmis nöfn meintra höfunda, sögulegar upplýsingar 

um sálminn sem iðulega eru tengdar nafni Davíðs konungs, tónlistarlegar 

upplýsingar, lítúrgískar upplýsingar og að lokum upplýsingar um tegund sálma.
114

  

Það er athyglisvert, í lokin á þessari umfjöllun um einkenni sálmasafnsins, að 

skoða hvernig það er staðsett í kanónísku
115

 samhengi við aðrar bækur Gamla 

testamentisins. Hebresku Biblíunni er skipt í þrjá hluta: Lögmálið, spámennina og 

ritin. Almennt er litið á þessa skiptingu sem nokkuð eðlilega þróun sem 

endurspegli ekki endilega aldur eða uppruna bóka. Ritin geti innihaldið kafla eða 

bækur sem eru eldri en ákveðnir þættir fyrsta hluta hebreska kanónsins eða 

lögmálsins. Í hebresku Biblíunni tilheyrir Saltarinn ritunum. Niðurröðun 

ákveðinna bóka getur verið mismunandi eftir útgáfum og handritum, en Saltarinn 

er nánast alltaf fremstur ritanna.
116
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Flestir þekkja hin frægu orð Krists á krossinum: ,,Og um nón kallaði Jesús 

hárri röddu: „Elí, Elí, lama sabaktaní!“ Það þýðir: ,,Guð minn, Guð minn, hví 

hefur þú yfirgefið mig?““
117

 En þar er vísað beint í sálm 22 annað vers.
118

 

Úr ranni sálms 1 er að finna mikið af tengingum við aðrar bækur Biblíunnar og 

við aðra sálma, bæði í Gamla testamentinu og í Nýja testamentinu. Tengingu við 

hina tvo vegu sálms 1 má finna í Matt 5.3
119

 en blessunin er fólgin í spekinni. 

Sömuleiðis má benda á andstæður hinna tveggja vega sem má sjá í Matt 7.13-14, 

þar sem Kristur talar um tvö hlið; annað vítt sem liggur til glötunar og hitt þröngt 

sem liggur til lífsins.
120

 Auk ofangreinds eru fjölmörg dæmi um tilvísanir í 

sálmana í Biblíunni.
121

   

 Iðulega er hægt að finna dæmi þess að einstakir kaflar eða vers hafi orðið 

einhverjum innblástur við gerð menningarefnis ýmiss konar. Áhrifasaga getur haft 

áhrif á ýmislegt í nærumhverfi okkar, á helgihald, listir og afþreyingu.
122

 Fransk-

rússneski Gyðingurinn og listamaðurinn Chagall (1887-1985) lét eftir sig mikinn 

fjölda málverka sem oft voru innblásin af Biblíutextum eða hlaðin minnum þeirra 

ef viðfangsefnið var annað.
123

 Kvikmyndina Forrest Gump þekkja margir mætavel 

og hefur hún notið mikilla vinsælda frá því hún kom út árið 1994 í leikstjórn í 

Robert Zemeckis. Myndin er hlaðin vísunum í biblíutexta og má þar meðal annars 

nefna sterkar vísanir í Sálm 1, en í myndinni er vísað í hann með beinum hætti og 

jafnframt er vísað þar í sæluboðanir fjallræðunnar
124

 sem eru undir áhrifum 
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sálmsins.
125

 Sr. Valdimar Briem (1848-1930), sem þekktur er fyrir að hafa ort út 

frá sálmunum
126

, orti út frá Sálmi 1. Líkingin um tréð fær gott pláss í sálmi 

Valdimars og öll önnur gildi hans fá að standa. Boðskapur sálmsins er sterkur og 

líkingar við hann í fjallræðu Jesú Krists, eins og áður er getið.  

 Sr. Sigurbjörn Einarsson biskup (1911-2008) tók saman úrval Davíðssálma í 

bókinni Ómar frá hörpu Davíðs. Í inngangi þeirrar bókar lét hann eftirfarandi orð 

falla um sálmana:  

 

En fyrst og fremst ljúka þeir upp fyrir áhrifum, sem eru máttugri en myrkrin og 

ljósin í mannlegri sál. Þess vegna hafa þeir styrkt og frjóvgað bænalíf 

kynslóðanna öðrum textum framar.
127

 

 

Gunnlaugur A. Jónsson bendir á það að Jobsbók fjalli um þjáningu hins réttláta 

manns en að í Sálmi 73 liggi áherslan frekar á velgengni hinna óréttlátu. 

Endurgjaldskenning spekistefnunnar ræður hér ríkjum. Menn uppskera eins og 

þeir sá. Job rökræðir sín mál við vini sína. Samkvæmt umfjöllun Gunnlaugs, þá 

kallast Jobsbók á við sálm 73. Job lendir í hremmingum með líf sitt. Vinir hans, 

sem eru talsmenn endurgjaldskenningarinnar, halda því fram að ógæfa hans hljóti 

að vera til komin fyrir synd Jobs, en hann andmælir þeim og Guði. Þegar Guð 

talar til Jobs úr stormviðrinu, þá fær Job fá svör en hann fær lausn. Lausnin felst í 

samfélaginu við Guð, fullvissu um nærveru hans og návist. Samkvæmt því er fram 

kom í erindi Gunnlaugs, þá eru þau vandamál sem glímt er við í Jobsbók og sálmi 

73 um margt lík og lausnin er sú sama: Það fæst ekki fræðilegt svar eða lausn, 

heldur einungis hagnýtt. Lausnin felst í því að treysta Guði og nálægð hans í 

þjáningunni.
128
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4.2. Saltarinn 
-Uppbygging, umræðan –guðfræðileg hugsun á bak við niðurröðun 

sálmanna.  

Mörg af mest spennandi og guðfræðilega áhugaverðustu verkefnunum í 

sálmarannsóknum síðasta aldarfjórðunginn, hafa verið þau sem skoða Saltarann 

sem kanónískt rit og þar skipta rannsóknir Gerald H. Wilson varðandi ritstjórn 

sálmanna miklu máli. Það má segja að doktorsritgerð hans frá Yale árið 1981; The 

Editing of the Hebrew Psalter, hafi verið eitt af fyrstu lykilverkunum á enskri 

tungu sem skoðaði uppbyggingu Saltarans.
129

  

Á síðustu 20 árum hafa rannsóknir á uppbyggingu Saltarans fært samfélagi 

fræðimanna á sviði biblíurannsókna nýjar nálganir gagnvart sálmunum og 

Saltaranum sem heildar. Fyrri rannsóknir þekktra fræðimanna, eins og 

Westermann og Brevard S. Childs (1923-2007)
130

, skipta þar máli. Neikvæðum 

niðurstöðum fyrri rannsakenda, af hverfandi kynslóð sálmafræðimanna um 

tilviljanakennt kanónískt skipulag sálmanna og lítil eða engin ritstjórnarleg 

markmið, er mætt með sannfærandi rökum í nýlegum rannsóknum þess efnis að 

Saltarinn sé niðurstaða markvissrar ritstjórnarstefnu og að sálmum hafi verið 

safnað í samræmda heild með ritstjórnarlegum tilgangi. Vísbending um þetta er 

skipting Saltarans í fimm bækur eftir lofsöngvum og staðsetningu tveggja stórra 

sálmasafna í fyrstu þremur bókunum
131

 og seinni tveimur.
132

 Staðsetning sálma 1 

og 146-150 sem inngangs- eða kynningarsálma er mikilvæg. Það er áhugavert að 

skoða staðsetningu annarra tegunda sálma. Konungssálmar og spekiljóð eru á 

mikilvægum stöðum í kanóníska safninu.
133

 Með því að nota forna lofsöngva sem 

samanburð leitaðist Gerald H. Wilson við að sýna fram á það að hebreski 

Saltarinn hefði lögun eða skipulag sem hafi orðið  til vegna markvissrar 

ritstjórnar. Með rannsóknum sínum á samanburðarefni og Saltaranum sjálfum 
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einangraði Wilson vísbendingar sem gerðu honum kleift að greina ritstjórnarlegt 

ferli aftan við kanónískt form Saltarans.
134

  

William L. Holladay vísar í rannsóknir Gerald H. Wilson þegar hann var ungur 

maður og bendir á að 49 af 61 sálmi, sem hann telur samda fyrir útlegð, séu í 

fyrstu þremur bókum Saltarans . Hann skrifar líka um vísbendingar sem hægt sé 

að sjá í textum í sálmahandritum á meðal Dauðahafshandritanna. Mörg 

handritanna innihalda texta úr sálmunum en þó enga heila sálma. Röð sálmanna er 

oftast hefðbundin og handritabrot styðja hefðbundna uppröðun frá sálmi 76 að 85. 

Önnur handritabrot gefa vísbendingar um allt aðra uppröðun, sem ekki er 

hefðbundin. Það má því álykta að niðurröðun sálmanna í fyrstu þremur bókum 

Saltarans hafi verið ákveðin fyrir tíma Dauðahafshandritanna og að ekki hafi verið 

ákveðið hvaða sálmar væru í bókum fjögur og fimm.
135

 

Wilson leggur skiptingu sálmasafnsins í fimm bækur til grundvallar. Skiptingin 

ýtir undir tengslin við Mósebækurnar og styrkir áhrif Davíðssálma með þeirri 

tengingu. Nálægð sambærilegra lofsöngva í enda fjögurra fyrstu bóka safnsins 

styðja þetta
136

 og í enda fimmtu bókarinnar.
137

 Guðfræðileg merking 

leiðbeininganna (torah), sem eru kynntar í byrjun safnsins í Sálmi 1 og staðfestar 

með öflugri tilvist Sálms 119 í síðustu bók Saltarans, er þannig undirstrikuð.
138

  

Óhætt er að segja að Walter Brueggemann hafi tekið í svipaðan streng og 

Wilson, þegar hann skýrir það út að Saltarinn hafi ekki notið verðskuldaðrar 

athygli sem bókmenntaleg heild. Það er athyglisvert að Brueggemann bendir á að 

Brevard S. Childs hafi sett fram spurningu um bókmenntalegt form og 

guðfræðilegan tilgang Saltarans. Brueggemann velur að skoða guðfræðilegan 

tilgang safnsins út frá því hvernig maður kemst frá upphafi til enda í Saltaranum. 

Childs hefur notað þá aðferð að rannsaka hvernig upphaf og endir bóka tengist við 

skoðun á bókum Biblíunnar.
139
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Samanburður á kanónískri stöðu hebreska Saltarans við skylda en fjarlæga 

útgáfu Septúagintu
140

 og sömuleiðis við Qumran Saltarann, hefur þjónað þeim 

tilgangi að upplýsa um einstök einkenni hans. Það er líka mikilvægt að skoða 

áætluð áhrif skipulags safnsins á lesandann. Sálmahandritin sem fundust í Qumran 

staðfesta möguleikann á tveggja þrepa þróun í upphafi Saltarans og gætu sýnt 

fram á nýja möguleika í tímasetningu
141

 þeirrar þróunar.
142

  

Í inngangi bókar sinnar Defining the Sacred Songs ritar Harry P. Nasuti um 

rannsóknir Westermann og Brueggemann á sviði sálmarannsókna. Hann segir frá 

því að þegar litið sé til sögu túlkana á sálmunum, þá sé áberandi að guðfræðilegur 

skilningur á sálmunum hafi oft breyst með hliðsjón af flokkun sálmanna. Þannig 

sé hægt að benda á sögu túlkana þar sem guðfræðilegir hagsmunir haldist í hendur 

við bókmenntalegan áhuga. Nasuti skrifar um það að samhengi í bókmenntalegum 

og guðfræðilegum áhuga á Biblíurannsóknum almennt hafi haft áhrif á þessar 

rannsóknir.
143

 Í bók sinni The Editing of the Hebrew Psalter bendir Gerald H. 

Wilson á þá niðurstöðu sína að margar tilraunir til þess að útskýra hebreska 

Saltarann hafi leitt til samanburðarins við Fimmbókaritið sem enginn vafi leiki á 

að hafi verið ritstýrt rit. Hann vísar í gamla hefð þegar hann bendir á þetta og segir 

að þessi hugmynd fáist fyrst frá Rabbínunum í midrashnum um sálmana, eins og 

lesa má hér: 

 

Með sama hætti og Móse gaf Ísraelsmönnum lagabækurnar fimm gaf Davíð 

þeim fimm sálmabækur Saltarans, bækur Saltarans undir heitunum ,Sæll er 

sá‘,
144

 Fyrir leiðtogann Maschil,
145

 Sálmar Asafs,
146

 Bæn Móse,
147

 og látið hina 

endurleystu af Guði segja.
148

, 
149
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Lokaorð  

Guðfræði, sem á erlendum tungum nefnist oft theologia
150

, var á sínum tíma skýrð 

þannig að tilgangur mannlífsins væri líf í samfélagi við Guð. Smám saman 

breyttist skilgreining guðfræðinnar yfir í það að snúast um það hvernig menn 

skynja Guð. Nú til dags er guðfræðinni skipt í nokkur fræðasvið sem nota aðrar 

fræðigreinar sér til fulltingis og má þar nefna trúarheimspeki, trúarlífssálarfræði 

og trúarlífsfélagsfræði.
151

 Rannsóknarefni ritgerðarinnar snerist um það hvort 

raunveruleg guðfræðileg uppbygging sé á bak við Saltarann, með því að skoða 

sérstaklega staðsetningu og innihald sálma 1 og 73. Í huga undirritaðs er enginn 

efi um það að hér sé um að ræða ritstýrt safn sálma, kanónískt safn með 

guðfræðilegri uppbyggingu. Flestir þeirra sem getið er sem heimildarmanna í 

þessari ritgerð eru sammála um þetta með einum hætti eða öðrum. Aþanasíus
152

 

sagði að á meðan meginhluti ritningarinnar talaði til okkar þá talaði Saltarinn fyrir 

okkur.
153

 Í sálmunum er iðulega hægt að finna stef sem tengjast því sem gengur á í 

lífi manna. Bernhard W. Anderson (1916-2007) segir frá gamalli uppskrift úr 

gyðingasamfélaginu sem gjarnan er notuð sem lausn þegar vandamál steðja að: 

,,Drekkið glas af flóaðri mjólk og lesið sálmana, byrjið á byrjuninni og takið þeim 

eins og þeir koma fyrir.“
154

  

Þrátt fyrir að fræðimenn fyrri tíma hafi efast um guðfræðilega uppbyggingu, 

eða í það minnsta ekki veitt henni athygli, þá hafa stórmenni eins og Lúther 

(1483-1546) bent á líkindi Saltarans og Biblíunnar. Eftirfarandi eru ummæli 

Lúthers, þýdd af Gunnlaugi A. Jónssyni: 
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Saltarinn er lítil Biblía þar sem allt það sem stendur í Biblíunni er dregið saman 

á smekklegan og stuttorðan hátt ... Hvar er hægt að finna betri tjáningu á gleði 

en í lofsöngvum og þakkarljóðum Sálmanna? ... Hvar finnur maður dýpri 

tjáningu sorgar og örvæntingar en í harmsálmunum? ... Sérhver, hvernig sem 

ástatt er fyrir honum, finnur í Saltaranum vers eða heila sálma sem eiga einmitt 

við aðstæður hans ... Í stuttu máli: Viljir þú sjá hina heilögu kristnu kirkju 

málaða með litum og formi í lítilli mynd þá skaltu sækja Saltarann. Þar hefurðu 

fínan, skíran og hreinan spegil, sem sýnir hvað kristni er. Já, þú munt einnig 

finna sjálfan þig í honum og öðlast rétta þekkingu á sjálfum þér, já, á Guði 

sjálfum og öllu sem hann hefur skapað.
155

 

 

Saltarinn er uppspretta sköpunar og lista. Sálmaskáld leita þar innblásturs, 

kirkjan notar hann í helgihaldinu og almenningur leitar huggunar í honum. Gerald 

H. Wilson var ekki í vafa um það að Saltaranum hefði verið ritstýrt og að þar að 

baki lægi guðfræðilegur tilgangur.
156

 Walter Brueggemann segir eftirfarandi: 

 

Bókmenntir Saltarans skapa innihald, ekki aðeins biblíulegrar bókar, heldur 

einnig innihald trúar og lífs Ísraelsmanna. Þegar upp er staðið snýst 

hlýðniboðskapur Sálms 1 og lofið í Sálmi 150 ekki einungis um bókmenntaleg 

mörk heldur einnig um mörk Ísraels í lífi og trú. Í framhaldi af átökum lífs og 

trúar í upphafs og loka –sálmunum og í þessum tveimur trúartillögum er fram 

koma eru gerðar til okkar kröfur um að skynja bæði upphaf og endi. 

Hvorutveggja, bókmenntalega og trúarlega.
157

  

  

 Gunnlaugur A. Jónsson er ekki í vafa um stoðir guðfræðilegrar uppbyggingar 

Saltarans, eins og fram kemur í skrifum hans sem vitnað er í hér í þessari ritgerð. Í 

grein sinni ,,Lát mig skilja veg fyrirmæla þinna“ vísar Gunnlaugur í fyrirlestur 

sem Þórir Kr. Þórðarson (1924-1995) hélt við guðfræðideild Háskóla Íslands rétt 

eftir að hann lauk doktorsnámi sínu frá Chicago-háskóla: 

 

Sagði hann sálmana mikilvægasta rit Gamla testamentisins. Þórir lagði á það 

áherslu að sálmarnir hefðu sérstöðu innan Gamla testamentisins. Þeir væru ekki 

bókmenntaafrek einstakra manna heldur mætti segja að höfundar þeirra hefðu 

verið allur Ísrael. Þar fáum við heildarsýnina. Þar birtist á einum stað allt 

litrófið. Öll trúarsaga Ísraels og guðfræði Gamla testamentisins að heita má er 

eins og opin bók fyrir þeim sem hefur brotið sálmana til mergjar, skrifar 

Þórir.
158
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Þegar litið er til niðurstaðna jafn sterkra fræðimanna og raun ber vitni, rök 

þeirra skoðuð og kafað í texta og uppbyggingu Saltarans, þá er erfitt að komast að 

annarri niðurstöðu. 

Í bókinni The Message of the Psalter er enginn vafi í huga David C. Mitchell 

þegar hann segir að Saltarinn innifeli sönnunargögn sem sýni svo ekki verði um 

villst að hann sé meira en safn sálma sem hafi verið notaðir við logjörð í 

musterum og bænahúsum. Hann segir Saltarann vera haganlega ritstýrt handrit þar 

sem bækur I-III þjóni sínum tilgangi sem hluti stærra safns og séu síðan 

meistaralega tengdar við bækur IV og V. Mitchell telur að fimm bóka skiptingin 

sé nauðsynleg fyrir lokamynd Saltarans.
159

 

Í greininni Frá leiðsögn til lofgjörða  ritar höfundurinn, Gunnlaugur A. 

Jónsson, eftirfarandi: 

 

Ég get upplýst strax að sjálfur hef ég öðlast sannfæringu fyrir því að 

niðurröðun sálmanna er ekki háð hreinni tilviljun heldur hefur ákveðin 

guðfræðileg hugsun komið þar við sögu.  

 

Hann varar þó við því að of langt sé gengið í því að leita flókinnar guðfræðilegrar 

hugsunar í sálmunum.
160

 Þegar litið er til þess sem áður hefur komið fram í ritgerð 

þessari, varðandi staðsetningu og innihald sálma númer 1 og 73, þá er það 

niðurstaða undirritaðs, og margra þeirra er vísað hefur verið til, að sálmarnir tveir 

gegni lykilhlutverki í guðfræðilegri uppbyggingu safnsins. Það birtist í því 

hvernig sálmarnir móti í raun hvor annan og leysi vandamál lesandans og hvernig 

staðsetning þeirra í Saltaranum styrki lestur hans. Það er varla hægt að hugsa sér 

leiðina á enda án þessa upphafs, hvað þá heldur miðjunnar sem leiðréttir og lagar 

hug lesandans. Breytingarnar sem verða á Saltaranum, úr harmsálmum fyrri 

hlutans sem markast af sálmunum tveimur og yfir í lof seinni hlutans, er sterk 

vísbending um þetta. Harmsálmarnir í kjölfar upphafsins sýna jafnframt að hinir 

réttlátu þjáðust eins og aðrir. Miðjan í Sálmi 73 kemur með lausnina á vandanum 

sem markast af raunverulegri upplifun manna sem er á skjön við loforð fyrsta 

sálmsins. Í þessu ljósi er áhugavert að minnast hugtaksins sem felst í sagnorðinu 
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 .en það skipar nokkurn sess í samspili sálmanna tveggja (yada) ידע

Nándarhugsunin í hugtakinu er mikilvæg, þegar velgengni hinna guðlausu er 

gjaldfelld en náið samfélag Guðs og réttlátra verður lykilatriði. Endir 

heildaruppbyggingar Saltarans er síðan fullkomnaður í sálmi 150 með lofi til 

Guðs, en allar línur sálmsins byrja með lofi utan þeirrar síðustu sem breytir 

áherslunni örlítið og í auðmýkt verður lofið að koma aðeins seinna í línunni.  

Það er ekki vafi um stoðir guðfræðilegrar uppbyggingar Saltarans, þessa 

magnaða ritstjórnarverks, sem gaf af sér vinsælustu bók Biblíunnar og hefur 

markað allt hið kristna mannkyn með blessun sinni, speki og áhrifamætti í 

árþúsundir.     
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