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Joseph Butler, Jeffrie G. Murphy og Jean Hampton hafa öll velt því fyrir sér hvað 

fyrirgefning sé og hvort það sé ætíð siðferðilega rétt að fyrirgefa. Til þess að útskýra 

fyrirgefningu notast ég við skilgreiningu Butlers um að fyrirgefning felist í að láta af 

þeirri gremju sem þolandi upplifir í kjölfar þess að brotið sé á honum. Murphy og 

Hampton styðjast einnig við þessa skilgreiningu á fyrirgefningu en benda þó á að hún 

sé ekki tæmandi og í sameiningu bæta þau skilgreininguna. Að auki velti ég upp þeirri 

spurningu hvort það sé ávallt siðferðilega rétt að fyrirgefa. Butler færir rök fyrir því 

að svo sé en Murphy og Hampton færa rök fyrir hinu gagnstæða þó áherslur þeirra séu 

æði ólíkar. Við munum skoða kosti þess að fyrirgefa annarsvegar og kosti þess að 

fyrirgefa ekki hinsvegar.  
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1.1. Inngangur 

“Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.” 
 Oscar Wilde  

 

Áhugi minn á fyrirgefningarhugtakinu vaknaði þegar ég fór að bera saman hugmyndir 

mínar um fyrirgefningu annarsvegar og það hvernig Biblían boðar fyrirgefningu 

hinsvegar. Ég komst að því að oft á tíðum höfðum við, ég og Biblían afskaplega 

ólíkar hugmyndur um hvað fyrirgefning væri. Jesús segir að við eigum að elska óvini 

okkar og að við eigum að fyrirgefa þeim sem brjóta á okkur. Er slík krafa í raun og 

veru réttlætanleg? Er í raun og veru siðferðilega rétt að fyrirgefa alltaf? Til þess að 

geta svarað þessari spurningu verðum við fyrst að skilgreina fyrirgefningarhugtakið; 

hvað er það að fyrirgefa? Í framhaldi af því getum við svo velt því fyrir okkur hvort 

það sé alltaf rétt að fyrirgefa. Jeffrie G. Murphy er bandarískur heimspekingur sem 

skrifaði bókina Fyrirgefning og miskunn í samstarfi við heimspekinginn Jean 

Hampton. Þau eru bæði fædd um miðja síðustu öld en Hampton lést 1996.
1
 Murphy 

heldur því fram að það sé dyggðugt að fyrirgefa en að stundum sé þó ekki rétt að 

fyrirgefa. Hann byggir skilgreiningu sína á fyrirgefningu að miklu leyti á 

skilgreiningu Josephs Butlers en Butler var enskur biskup og trúarheimspekingur 

fæddur undir lok 17. aldar. Ég ákvað því að byrja á því að gera grein fyrir 

hugmyndum Butlers um tilfinningar á borð við gremju,
2
 og í framhaldi af því að gera 

grein fyrir útskýringum hans um fyrirgefningu. Síðan mun ég gera grein fyrir 

skilgreiningu Murphys á fyrirgefningu og útskýra þær hugmyndir hans að stundum sé 

ekki rétt að fyrirgefa. Hampton er í raun sammála því en hún bætir við skilgreiningu 

Murphys um hvað fyrirgefning sé og setur fram hugmyndir sínar um hverjir séu kostir 

þess að fyrirgefa. Til að byrja með langar mig þó að ræða stuttlega þær spurningar 

sem ég byrjaði á að velta fyrir mér en þær eru í raun grunnurinn að ritgerðinni.  

 

                                                      
1
 http://www.jstor.org/pss/3131051 

2
 Gremja er þýðing mín á orðinu resentment og mun ég halda mig við þá þýðingu út ritgerðina. 

http://www.jstor.org/pss/3131051
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1.2. Hvað er fyrirgefning og hvenær á hún við? 

“Without forgiveness, there’s no future.” 
                                                    Desmond Tutu 

 

Ég held að fyrirgefning felist í því að hætta að álasa þeim sem hefur brotið á þér eða 

rétti þínum. Fyrirgefning er að einhverju leyti viðgerð. Eitthvað var skemmt, til dæmis 

samband tveggja einstaklinga, en fyrirgefningin getur virkað sem viðgerð á því 

sambandi. Fyrirgefning getur líka virkað sem viðgerð fyrir mann sjálfan því það að 

fyrirgefa getur látið manni líða betur. Fljótlega komst ég þó að því að það væri 

töluvert flóknara að skilgreina fyrirgefningu en mig hafði órað fyrir og ýmsar 

spurningar vöknuðu hjá mér. Í fyrsta lagi velti ég því fyrir mér hverslags brot væri 

yfirhöfuð hægt að fyrirgefa.  

 Segjum sem svo að ég fari í fjallgöngu og skyndilega rúllar steinhnullungur 

niður hlíðina og lendir á fætinum á mér og brýtur á mér ristina. Að sjálfsögðu er ég 

gröm og sár en ég er samt ekki beinlínis reið útí fjallið fyrir að hafa hent steini í mig. 

Ég ætlast ekki til þess að fjallið biðji mig afsökunar né hef ég hugsaði mér að 

fyrirgefa fjallinu, í þessu tilfelli á fyrirgefning einfaldlega ekki við. Fyrirgefning á við 

þegar annar einstaklingur gerir eitthvað á þinn hlut. Segjum til dæmis að bróðir minn 

myndi sparka í sköflunginn á mér, við slíkar kringumstæður væri hægt að tala um 

fyrirgefningu. Að öllum líkindum myndi hann einfaldlega biðja mig fyrirgefningar og 

af því að mér þykir óskaplega vænt um bróður minn þá myndi ég fyrirgefa honum, í 

það minnsta hefur það verið raunin í gegnum árin. Munurinn á bróður mínum og 

fjallinu er að bróður minn stjórnar því sjálfur hvað hann gerir en það gerir fjallið ekki. 

Við getum því talað um fyrirgefningu þegar gerandinn hefur valið að hegða sér á þann 

máta að það valdi skaða.  

 Oft á tíðum hefur fólk afsökun fyrir hegðun sinni, getum við talað um 

fyrirgefningu þegar fólk hefur afsökun? Ef bróðir minn hefur fullkomna afsökun, til 

dæmis að hann sé með sjúkdóm sem gerir það að verkum að hann hafi enga stjórn á 

fótunum á sér, þá gæti ég að sjálfsögðu sagt að hann hefði afsökun fyrir hegðun sinni. 

Í slíku tilfelli myndum við því ekki tala um fyrirgefningu því í raun og veru gerði 

hann ekkert rangt, ég tek því sökina af honum því hún er sannarlega ekki hans. Oft á 

tíðum virðast afsakanir þó ekki ná að afsaka allt brotið og þá blandast afsökun og 

fyrirgefning saman. Til að mynda átti bróðir minn það til að láta mig gera 

stórhættulega hluti þegar við vorum börn, oft lét hann mig leggjast á hjólabrettið sitt 
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og lét mig renna mér á brettinu niður brekku og kom ég iðulega marin og 

krambúleruð úr slíkum ævintýraferðum. Hann hafði þá afsökun að hann var barn og 

gerði sér því ekki fulla grein fyrir því hvað þetta var hættulegt. Samt sem áður vissi 

hann mætavel að ég myndi að öllum líkindum meiða mig en hélt þó uppteknum hætti. 

Hann hefur því afsökun að hluta til en ekki nægilega mikla til að hægt sé að taka 

sökina algjörlega af honum. Fyrirgefning virðist því eiga við í þeim tilfellum þar sem 

fólk annaðhvort hefur ekki afsökun eða þegar afsökunin er ekki fullnægjandi.  

 Hvað eigum við þá við þegar við biðjum einhvern afsökunar? Segjum að 

bróðir minn myndi biðja mig afsökunar á því að hafa sent mig í sársaukafullt 

hjólabrettaævintýri. Hann er þá að biðja mig að taka afsakanir sínar, það að hann hafi 

verið ungur og ekki gert sér grein fyrir hættunni, til greina. Þegar við biðjumst 

afsökunar virðumst við oft einnig vera að biðja þolandann að fyrirgefa það sem við 

getum ekki afsakað. Bróðir minn er því bæði að biðja mig að afsaka sig sökum aldurs 

og að fyrirgefa sér að hafa vísvitandi kallað yfir mig sársauka. Afsökun og 

fyrirgefning eru því tveir ólíkir hlutir sem eru þó oft samtvinnaðir, ef gerandi hefur 

einhverskonar afsökun fyrir hegðun sinni þá getur það hjálpað þolandanum að sjá 

ástæðu til þess að fyrirgefa.
3
  

 Að lokum velti ég því fyrir mér í hvers höndum það væri að fyrirgefa? Ég 

komst að þeirri niðurstöðu að fyrirgefning lægi einfaldlega hjá þolandanum. Þessi 

niðurstaða virðist ef til vill augljós en þvældist þó heilmikið fyrir mér. Til að útskýra 

betur er líklega best að taka dæmi.  

 Ímyndum okkur unga konu sem heitir Ronja. Einn daginn verður Ronja fyrir 

þeirri hræðilegu lífsreynslu að vera nauðgað og nauðgarinn reynist vera bróðir minn. 

Gerum ráð fyrir því að Ronja tengist mér og bróður mínum ekki á neinn máta fyrr en 

umræddur atburður á sér stað. Hann braut ekki á mér, né neinum sem mér er náinn, 

samt sem áður fyllist ég gremju útí bróður minn. Þýðir það þá að ég þurfi að fyrirgefa 

bróður mínum að hafa nauðgað Ronju? Er það mitt að fyrirgefa það brot hans? Það 

virðist þversagnakennt að ætla að ég geti fyrirgefið honum fyrir sársauka sem hann 

olli annarri manneskju. Líklega væri réttast að segja að ég væri reið bróður mínum 

fyrir að brjóta viss gildi sem ég var sannfærð um að við deildum. Ég gæti því 

hugsanlega fyrirgefið honum, eða ekki fyrirgefið honum, að brjóta á þessum gildum. 

                                                      
3
 C.S. Lewis, ,,Essay on forgiveness“ (New York: Macmillian Publishing Company, 1960), 8. maí 

2011: http://oholy.net/stolga/cs_lewis.html 

 

http://oholy.net/stolga/cs_lewis.html
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Ronja sjálf verður hinsvegar að gera upp við sig hvort hún fyrirgefi honum 

nauðgunina, það er einfaldlega ekki í mínu valdi. Eitt brot getur því fætt af sér margar 

ólíkar fyrirgefningar en fyrirgefandinn hlýtur alltaf að vera sá sem brotið var á, sá sem 

varð fyrir skaða. Skaði Ronju er augljós, minn skaði hlýtur hinsvegar að felast í því að 

í ljósi framferðis bróður míns sé skarð komið í samband okkar. Líklega myndi ég á 

endanum fyrirgefa bróður mínum en það er ekki eins víst að Ronja myndi fyrirgefa 

honum. Getum við yfirhöfuð ætlast til þess að hún fyrirgefi manninum sem nauðgaði 

henni, er það nauðsynlega rétt? 
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2.1. Gremja Butlers 

“Resentment is like a glass of poison that a man drinks;  

then he sits down and waits for his enemy to die.” 

                              -Unknown 

  

Butler vildi sýna fram á að fyrirgefning væri bæði góð og mikilvæg. Hann gerði sér 

þó grein fyrir því að mönnunum reynist oft erfitt að fyrirgefa en var engu að síður 

sannfærður um að krafan ætti rétt á sér. Áður en við getum fjallað um hugmyndir 

Butlers um fyrirgefningu þurfum við að glöggva okkur á hugmyndum hans um 

tilfinningar á borð við reiði, gremju, illkvittni og hefnigirni, vegna þess að Butler taldi 

að fyrirgefning fælist í því að láta af slíkum slæmum tilfinningum. En hversvegna 

telur Butler gremju vera slæma? Hann byggir hugmyndir sínar á kristnum gildum og 

gerir því ráð fyrir því að lögmál alheimsins byggi á góðvild. Gremja virðist hinsvegar 

vera í fullkominni mótsögn við góðvild. Samt sem áður gaf algóður guð okkur þessar 

tilfinningar og því geta þær ekki verið alslæmar. Butler vill því sýna fram á kosti 

tilfinninga á borð við gremju, áður en hann útskýrir svo fyrirgefningu og kosti hennar 

umfram gremju.
4
  

 Butler byrjar á því að gera greinarmun á því að verða óvænt reiður eða 

snöggreiður annarsvegar og stöðugri og meðvitaðri reiði hinsvegar. Hann sér ekkert 

rangt við fyrri gerðina af reiði, telur hana einfaldlega náttúrulega, en snýr sér í staðinn 

að seinni gerðinni. Stöðug og meðvituð reiði inniheldur tilfinningar á borð við 

gremju, illkvittni og hefnigirni og hann telur að gallinn við þess háttar reiði sé að 

einstaklingurinn eigi það til að láta slíkar tilfinningar endast of lengi.
5
 Tilfinningar 

okkar eru af ýmsu tagi og sumar teljum við betri en aðrar. Butler kemst þó að þeirri 

niðurstöðu að þar sem guð gaf okkur tilfinningarnar þá hljóti þær að vera góða, líka 

tilfinningar á borð við gremju. Þó telur hann að tilfinningar eins og ást og fyrirgefning 

séu æðri gremju en hann flokkar gremju sem góða tilfinningu en hefur þann varnagla 

á að kalla gremju annars stigs góða, en tilfinningar á borð við ást og fyrirgefningu 

væru þá á fyrsta stigi góðleika. Munurinn á fyrsta og annars stigs góðleika virðist 

liggja í því að fyrsta stigs tilfinningar séu ávalt góðar á meðan annarsstigs tilfinningar 

geta leitt af sér slæmar tilfinningar ef maður leyfir þeim að gerjast innra með sér.
6
 

Ástæðan fyrir því að gremja fær aðeins að vera í öðru sæti er að þó að gremja sé að 

                                                      
4 Joseph Butler, Fifteen sermons, Sermon VIII, ,,Upon resentement” & Sermon IX, ,,Upon forgiveness 

of injuries” (London: Prentað af W. Botham, 1726), 137-177. 
5
 Sama rit, 139-141 

6
 Sama rit, 161-164 
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hans mati að vissu leyti góð þá getur hún umbreyst og orðið slæm, það er að segja, 

hún getur alið af sér hefnigirni og illgirni. Ef gremjan nær tangarhaldi á manni og 

ílengist langt fram yfir þann tíma sem þykir réttlátt, þá er gremjan orðin löstur, hún 

hefur umbreyst í hefnigirni og illgirni. Butler bendir einmitt á að tilfinningar 

mannanna hljóti að tengjast dyggðum og löstum, gremja er því ekki nema eðlilegt 

mótsvar við hinu illa. Sé brotið á mér er ekki nema rétt að ég bregðist við því með 

reiði. Hvernig myndi samfélagið okkar annars ganga fyrir sig ef brotamenn fengju 

aldrei nein neikvæð viðbrögð þegar þeir hegða sér glæpsamlega? Myndi það ekki 

senda þeim þau skilaboð að þeir gætu brotið af sér að vild? Butler telur að það að sýna 

gremju séu eðlileg viðbrögð við löstum og illgirni, slík viðbrögð séu ein af þeim 

böndum sem halda samfélaginu saman. Með því að fyllast gremju sendum við þau 

skilaboð út í samfélagið að við krefjumst þess að fólk hegði sér á siðferðilega réttan 

máta. Butler minnir á að þó að það geti talist dyggðugt að vera gramur þá er engu að 

síður enn dyggðugra að fyrirgefa.
7
 

 Þrátt fyrir að gremja geti átt rétt á sér og verið sprottin af réttlátri reiði þá varar 

hann samt við því að leyfa tilfinningunni að ná tökum sér. Óréttlæti gagnvart manni 

sjálfum virðist alltaf stærra heldur en óréttlæti gagnvart öðrum. Ég sé heiminn vitan-

lega einkum útfrá mér og ég finn einungis mínar tilfinningar. Þessvegna telur hann að 

fólk ímyndi sér að sinn eigin sársauki sé sárari en annarra. Óréttlæti gegn öðrum 

vekur ekki upp jafn sárar og miklar tilfinningar innra með mér því það brýtur ekki á 

mínu eigin stolti, vanvirðir mig ekki persónulega. Þegar ég verð sjálf fyrir skaða er 

hætt við að mér finnist skaðinn meiri en hann raunverulega er. Butler varar lesendur 

sína við því að gremja geti auðveldlega breyst í löst sé henni gefin laus taumurinn.
8
  

 

                                                      
7
 Sama rit, 162 

8 Sama rit, 137-155. 
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2.2. Fyrirgefning fyrirgefningarinnar vegna 

“We are all full of weakness and errors; 

let us mutually pardon each other our follies.” 
     Voltaire 

 

Í kaflanum hér á undan komumst við að því að gremja væri bæði góð og slæm. Sé 

gremjunni haldið í skefjum getur verið dyggðugt að vera gramur en sé henni gefinn 

laus taumurinn er hætt við að það sé löstur að vera gramur. Aðalkostirnir við gremju 

er að með henni sendum við þau skilaboð út í samfélagið að við fordæmum vissa 

hegðun, hún er mótsvar okkar við skaða. Þannig verður gremja eitt af þeim böndum 

sem halda samfélaginu saman. Gremja er því góð fyrir samfélagið en hverjir eru þá 

gallarnir við gremju? Butler segir að gremja geti auðveldlega orðið slæm. Með því að 

gefa gremjunni lausan tauminn þá er hætt við að hinir slæmu eiginleikar gremjunnar, 

hefnd og illgirni, taki yfirhöndina. Ef það gerist þá breytist gremjan í löst.
9
 Hinar 

slæmu hliðar gremjunnar ala af sér óhamingju og kvöl og þessvegna má þolandinn 

ekki leyfa sér að velta sér upp úr gremjunni því þá er hann einfaldlega að kalla fram 

meiri óhamingju. Gremjan getur verið slæm en hún er nauðsynlegt mótsvar við hinu 

illa. Hér er Butler búinn að koma okkur í óþægilegan vítahring. Við verðum gröm af 

því að einhver olli okkur skaða og þarmeð óhamingju og kvöl. Með því að vera gröm 

erum við hinsvegar að viðhalda eða jafnvel búa til meiri óhamingju og kvöl. Butler 

telur að leiðin út úr þessum óhamingjusama vítahring sé fyrirgefning. Alveg eins og 

gremjan getur talist að einhverju leyti góð fyrir samfélagið þá hlýtur fyrirgefning að 

vera góð fyrir samfélagið þar sem hún skapar meiri hamingju.
10

  

 Þar sem fyrirgefning felst í því að sigrast á tilfinningum á borð við gremju þá 

þýðir það að það sé dyggðugra að fyrirgefa heldur en að fyllast gremju eða í það 

minnsta dyggðugra heldur en að halda í gremjuna. Butler lendir þó í vandræðum með 

þá kröfu að við eigum alltaf að fyrirgefa. Hann tengir fyrirgefningu við þá kröfu Jesús 

að maður eigi að elska óvin sinn. 

 

 Þér hafið heyrt sagt: Þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn.  

 En ég segi yður: Elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður.
11

 

 

                                                      
9
 Sama rit, 156-158. 

10 Sama rit, 161-164  
11

 Biblían (Reykjavík: Hið íslenska biblíufélag, 2007), Matteusarguðspjall 5:44 



 9 

Butler bendir á að þessi krafa geti virst ósanngjörn og að það reynist manninum 

iðulega erfitt að elska óvini sína. Þegar brotið er á okkur er eðlilegt að við fyllumst 

gremju en spurningin sem Butler veltir upp er hversu langt sé rétt að gremjan nái og 

hvenær fyrirgefning eigi við. Butler gerir greinarmun á því hvort við reiðumst yfir 

ósanngirni sem er ekki beint gegn okkur og ósanngirni sem er beint gegn okkur. Ég 

get reiðst yfir því að maðurinn í næsta húsi skuli lemja konuna sína en það er þó ekki í 

mínum verkahring að fyrirgefa honum. Ef ég hinsvegar yrði fyrir barsmíðum á mínu 

heimili þá væri það í mínum höndum að fyrirgefa, eða fyrirgefa ekki, þeim sem lagði 

hendur á mig. Við þurfum því að geta fyrirgefið þeim sem hafa brotið á okkur og 

vakið hjá okkur sterkar tilfinningar á borð við hatur og gremju. Ef okkur tekst það, þá 

telur Butler að það sýni að við getum elskað óvin okkar.
12

  

 Butler gerir sér þó grein fyrir því að slíkt er oft hægara sagt en gert. Í fyrsta 

lagi heldur hann því fram að vegna tilfinninga okkar þá bregðumst við of hart við 

þegar brotið er á okkur og verðum því gröm umfram það sem sanngjarnt kann að 

þykja. Hann mælist því til þess að við gerum ávalt ráð fyrir því að brot gegn okkur 

hafi í raun haft minna vægi en tilfinningar okkar segja til um.
13

 Í öðru lagi bendir hann 

okkur á að sjálf erum við breysk og ættum af þeim sökum að fyrirgefa öðrum. 

,,Stórbrotinn maður frá fornöld á að hafa sagt, að hann hafi sjálfur aldrei gert neitt 

óréttlátt, þar af leiðandi gat hann ekki fyrirgefið öðrum sem slíkt gerðu.“
14

 Butler 

þykir vafasamt að til sé dauðlegur maður sem sé svo gallalaus og því snýr hann 

sögunni við. Öll höfum við gert eitthvað rangt, hví ættum við þá ekki að fyrirgefa 

öðrum þegar þeir breyta ranglega? 

  

 En ef þér fyrirgefið ekki öðrum mun faðir yðar  

 ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar
15

 

  

Samfélag án fyrirgefningar væri slæmt samfélag en Butler virðist gera ráð fyrir því að 

samfélag þar sem við elskum óvini okkar væri hinsvegar gott samfélag og á þeim 

forsendum boðar hann að fyrirgefning sé góð og eigi rétt á sér. Butler gefur okkur 

greinargóða skýringu á því hversvegna gremja sé bæði góð og slæm og sú hugmynd 

                                                      
12

 Joseph Butler, Fifteen sermons, Sermon IX, ,,Upon forgiveness of injuries” (London: Prentað af W. 

Botham, 1726), 165 
13

 Sama rit, 170 
14

 Sama rit, 173, þýðing mín. 
15

 Biblían (Reykjavík: Hið íslenska biblíufélag, 2007), Matteusarguðspjall 6:15 
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hans að fyrirgefning sé að sigrast á tilfinningum á borð við gremju er góður grunnur 

að frekari umræðu um fyrirgefningu. Þó er ýmislegt sem mætti athuga betur, til að 

mynda ástæður þess að við ákveðum að fyrirgefa og hvort mögulegt sé að stundum 

eigi fyrirgefning alls ekki við? Murphy notar greiningu Butlers sem stökkpall að 

frekari greiningu á hugtakinu. 
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3.1. Hvað er fyrirgefning og hvað er ekki fyrirgefning? 

“The stupid neither forgive nor forget; the naïve forgive and forget; 

 the wise forgive but do not forget.” 
       Thomas S. Szasz 

 

Murphy notast við þá greiningu Butlers að fyrirgefning felist í því að láta af tilfinn-

ingum á borð við gremju og hatur. Murphy er einnig sammála Butler um að það sé 

siðferðilega rétt að fyrirgefa en hann er þó ekki sannfærður um að það sé alltaf 

siðferðilega réttast að fyrirgefa. Murphy tengir gremju við sjálfsvirðingu, við fyllumst 

semsagt gremju þegar brotið er á okkur vegna þess að brotið var á sjálfsvirðingu 

okkar. Gremja er því viðbragð þolandans við því að brotið hafi verið á honum. Slík 

brot geta verið af tvennu tagi. Annaðhvort þar sem beinlínis er brotið á rétti mínum 

(til dæmis með því að ráðast á mig) eða þegar einhver hefur á óréttlátan hátt notfært 

sér mínar fórnir, til dæmis manneskja sem fær greiddar atvinnuleysisbætur 

mánaðarlega sem ég ásamt öðrum skattborgurum borga, en reynist svo vera í fullri vel 

launaðri vinnu þar sem hann fær greitt svart. Þessi einstaklingur þarf því ekki á 

atvinnuleysisbótum að halda. Í fyrra tilfellinu getur aðeins sá sem varð fyrir árásinni 

fyllst gremju en í seinna dæminu geta allir löghlýðnir borgarar ríkisins fyllst gremju. 

Hlutverk gremjunnar er því að standa vörð um sjálfsvirðingu manns. Sá sem fyllist 

ekki gremju þegar brotið er á honum hefur því ekki nægilega sjálfsvirðingu. Ef við 

fyrirgefum of auðveldlega erum við einfaldlega að brjóta á eigin sjálfsvirðingu.
16

 

Immanuel Kant gerir ráð fyrir því að við höfum öll jafn mikið gildi og ættum því öll 

að hafa jafn mikla sjálfsvirðingu. Með hinu verklega skylduboði boðar Kant að við 

séum jöfn og að við eigum að koma fram við hvort annað, og okkur sjálf, í samræmi 

við það. 

 

 Breyttu þannig að þú komir aldrei fram við manneðlið, hvort sem það er í 

 persónu þín sjálfs eða persónu allra annarra, einungis sem tæki heldur ávallt 

 um leið sem markmið.
17

  

 

 Ef ég hef jafnmikið gildi og aðrir í samfélaginu þá væri rangt af mér að 

gremjast ekki þegar brotið er á rétti mínum. Með því að gremjast ekki þegar brotið er 

                                                      
16

 Jeffrie G. Murphy og Jean Hampton, Forgiveness and mercy (New York: Cambridge University 

Press, 1990), 15-18 
17

 Immanuel Kant, Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni (Reykjavík: Hið íslenzka 

bókmenntafélag, 2003), 153. 429 lína 12-15.  
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á mér er ég í rauninni að sýna að mér standi á sama um reglur siðferðisins.
18

 Ef mér 

finnst rétt að fyllast vanþóknun þegar vinur minn verður fyrir misrétti þá hlýt ég 

einnig að sýna samskonar vanþóknun þegar ég sjálf er beitt misrétti. Siðferði er ekki 

aðeins eitthvað sem maður trúir á heldur eitthvað maður tileinkar sér og ber virðingu 

fyrir. Siðferði er eitthvað sem maður lætur sig varða og því bregst maður við ef brotið 

er gegn siðferðilegum reglum eða verðmætum. Ef mér finnst rétt að vinur minn reiðist 

og verji sig þegar hann er beittur misrétti þá hlýtur það sama að gilda um mig. Ef mér 

finnst ekki rétt að hann fyrirgefi brotið gegn sér undireins, hvaða rétt hef ég þá til að 

fyrirgefa samstundis eða að velja að bregðast ekki við misréttinu sem ég er beitt? 

Murphy er því sammála Butler um að þegar brotið er á manni þá sé eðlilegt og jafnvel 

rétt að maður fyllist gremju.
19

 Þeir eru líka sammála um að það að fyllast gremju geti 

verið dyggðugt.  Þeir eru því báðir sammála um að það sé dyggðugt að fyrirgefa en til 

þess að skilja hugtakið betur telur Murphy að við þurfum að skoða fyrirgefningu og 

aðgreina hana frá öðrum þáttum sem fólk virðist oft rugla saman við fyrirgefningu. 

Það er ágætt að byrja á því að gera greinarmun á fyrirgefningu og gleymsku.
20

 

 Maður ákveður að fyrirgefa og því geta bæði verið góðar og slæmar ástæður 

fyrir þeirri ákvörðun. Gleymska er hinsvegar ekki eitthvað sem maður ákveður og er 

því ekki hið sama og fyrirgefning. Til að útskýra þennan greinarmun er ágætt að taka 

dæmi. Einn daginn kemst Jónatan að því að Salka kona hans hefur haldið fram hjá 

honum. Hann kemst í svo mikið uppnám að hann hrasar og dettur niður stigann og 

missir í kjölfarið minnið. Hann hefur því gleymt en ekki fyrirgefið. Við getum líka 

snúið dæminu öðruvísi. Jónatan kemst að því að Salka hefur haldið framhjá honum. 

Honum líður mjög illa í kjölfarið og það er farið að hafa áhrif á hann í vinnunni svo 

hann fer til læknis sem gefur honum pillu sem lætur hann gleyma sársaukanum sem 

svikin ollu. Þrátt fyrir að hann hafi gleymt sársaukanum er ekki þar með sagt að hann 

hafi fyrirgefið konu sinni. Hér er ég ekki að halda því fram að Jónatan eigi ekki að 

fyrirgefa konu sinni heldur einfaldlega að sýna fram á mikilvægan greinarmun. Það 

má vel vera að það sé rétt af honum að fyrirgefa konu sinni. Oft á tíðum finnst okkur 

einmitt siðferðilega rétt að fyrirgefa, við teljum það til siðferðilegra dyggða. 

                                                      
18

 Thomas E. Hill Jr, Autonomy and self-respect (New York: Cambridge University Press, 1991), 12-13 
19 Jeffrie G. Murphy og Jean Hampton, Forgiveness and mercy (New York: Cambridge University 

Press, 1990), 18-19 
20

 Sama rit, 20-23 
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Gleymska getur hinsvegar ekki flokkast sem dyggð og því ber að varast að rugla 

þessu tvennu saman. 

 Murphy spyr því hvað geti talist góð ástæða fyrir því að fyrirgefa, hvenær á 

fyrirgefning rétt á sér? Niðurstaða Butlers er sú að fyrirgefning sé samfélaginu til 

góðs og það sé nægilega góð ástæða til að fyrirgefa. Murphy bendir þó á að málið sé 

töluvert flóknara en það. Ef við myndum alltaf fyrirgefa allt af því að samfélagið er 

betra þannig, þá er hætt við að samfélagið yrði alls ekkert gott lengur. Til að glöggva 

okkur betur á vandamálinu skulum við gera okkur í hugarlund samfélag þar sem allir 

fyrirgefa alltaf allt. Umrætt samfélag er staðsett á litlum hnetti langt útí geimi sem 

heitir Damogran og íbúar litla hnattarins eru alveg eins og við að því frátöldu að þau 

fyrirgefa ávallt allt. Þetta fyrirkomulag hefur sína kosti og galla. Kostirnir eru þeir að 

fólk þarf ekki að burðast með tilfinningar á borð við gremju og hatur og eyðir því 

minni tíma og orku í að vera sárt og reitt. Gallinn er hinsvegar sá að allir vita að þeim 

verður fyrirgefið sama hvað þeir gera og slíkt hlýtur að bjóða hættunni heim. Hvað 

með þá einstaklinga sem eru ekkert sérstaklega heiðarlegir? Þeir sem eru gráðugir úr 

hófi fram eða ofbeldishneigðir, er ekki hættulegt að slíkt fólk viti að allt verði 

örugglega fyrirgefið? Ímyndum okkur að Salka og Jónatan séu Damogranbúar. 

Jónatan fyrirgefur konu sinni framhjáhaldið eins og hún vissi vitaskuld að hann myndi 

gera. Hverjar svo sem ástæður Sölku eru, þá heldur hún áfram að halda fram hjá 

Jónatani við hvert tækifæri og í hvert skipti fyrirgefur Jónatan henni. Hér lendum við í 

vandræðum. Ef Jónatani líður raunverulega illa yfir ítrekuðum svikum konu sinnar, þá 

þykir manni undarlegt að hann skuli fyrirgefa henni í hvert skipti. Ef brot eru 

fyrirgefin svona auðveldlega þá hlýtur að vera að annaðhvort risti brotin ekki djúpt 

hjá þolandanum eða að fyrirgefningin sé ekki einlæg.  

 Örugg fyrirgefning er þó ekki bara hættuleg fyrir sálarheill manna eins og 

Jónatans, sem eiga ótrúa maka, heldur fyrir samfélagið í heild sinni. Ef við 

raunverulega fyrirgefum öll brot af hverju ættum við þá að refsa fólki þegar við 

fyrirgefum hvort eð er? Og jafnvel þó íbúar Damogran hafi lög og reglur og fari eftir 

þeim, refsi brotamönnum og bæti þolendum skaðann, þá er samt sem áður vandamál 

til staðar. Slíkt samfélag fordæmir í rauninni ekki vissa hegðun af því að hún sé röng 

en refsar þó brotamönnum fyrir brot sín ef þeir nást. Það er því ekki rangt að brjóta af 

sér heldur er rangt að láta nappa sig við það. Murphy samþykkir því ekki að 
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fyrirgefning eigi alltaf rétt á sér en hann telur nauðsynlegt að kanna hvenær 

fyrirgefning gæti átt rétt á sér.
21

  

 Til þess að geta svarað því hvenær, ef nokkurn tíma, fyrirgefning á rétt á sér 

þurfum við fyrst að skilgreina eilítið betur hvað fyrirgefning er yfirhöfuð. Við höfum 

þegar komist að því að fyrirgefning sé ekki gleymska. Að auki gerði ég í upphafi 

greinarmun á því að fyrirgefa annarsvegar og því að afsaka hinsvegar. Til dæmis 

myndum við ekki gera mann sem er veikur á geði ábyrgan fyrir því sem hann gerir 

sökum veikinda sinna. Í slíkum tilvikum er varla rétt að tala um fyrirgefningu, heldur 

væri réttara að segja að við tökum sökina af honum vegna aðstæðna, þ.e. sjúkdómsins. 

Murphy bendir einnig á að sé siðferðilega röng hegðun réttlætt þá eigi fyrirgefning 

ekki við. Sé siðferðilega röng hegðun réttlætt til dæmis í ljósi aðstæðna, þá þýði það 

að hegðunin sé í raun ekki röng þar sem aðstæður hafi verið á þann máta að það 

útskýri og réttlæti umrædda hegðun sem við myndum undir venjulegum 

kringumstæðum fordæma. Tökum sem dæmi mann sem stelur fágætum og afskaplega 

verðmætum bókum af systur sinni. Undir venjulegum kringumstæðum myndum við 

fordæma framferði hans og systir hans ætti líklega í miklum vandræðum með að 

fyrirgefa honum enda hafa þau alltaf átt gott og traust samband. Eftir á kemur 

hinsvegar í ljós að glæpamenn höfðu konu og börn mannsins í gíslingu og hótuðu að 

sprengja þau öll í loft upp ef hann stæli ekki þessum fágætu bókum af systur sinni. 

Hann mátti ekki einusinni segja systur sinni hvað væri að gerast því þá myndu 

glæpamennirnir drepa fjölskyldu hans. Undir venjulegum kringumstæðum myndum 

við að sjálfsögðu fordæma framferði mannsins og krefjast þess að hann þyrfti að svara 

til saka fyrir brot sín. Nú þegar við vitum af þessum fáránlegu aðstæðum, getum við 

hinsvegar sýnt manninum meiri skilning en ella. Í ljósi þessara nýju upplýsinga myndi 

systir hans ekki fordæma hann því hún myndi skilja hegðun hans. Hegðun hans hefur 

því verið réttlætt og afsökuð í ljósi aðstæðna.
22

  

 Að lokum bendir Murphy á að miskunn megi ekki rugla saman við 

fyrirgefningu. Ef þú sýnir  miskunn þá þýðir það einfaldlega að þú ert að gera meira 

eða minna en þú þarft að gera við ákveðnar aðstæður. Tökum Jónatan vin okkar aftur 

sem dæmi. Þegar hann og Salka giftust þá gerðu þau kaupmála sem sagði til um að ef 

annar aðilinn myndi halda fram hjá þá gæti hinn aðilinn krafist skilnaðar og myndi 

hirða allar eignir og peninga þeirra beggja. Setjum sem svo að Jónatan geti ekki 

                                                      
21

 Sama rit, 15-16. 
22

 Sama rit, 20 
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fyrirgefið konu sinni svikin og ákveði að skilja við hana. Hann ákveður þó að sýna 

miskunn og lætur þennan part í kaupmálanum lönd og leið og þau skipta öllum 

eignum og peningum jafnt sín á milli. Hann sýnir Sölku miskunn án þess þó að 

fyrirgefa henni.
23

 

 Nú erum við komin með nokkuð góða hugmynd um hvað sé ekki fyrirgefning, 

en það er enn nokkuð óljóst hvað fyrirgefning raunverulega er. Mér sýnist einna helst 

að fyrirgefning hljóti að vera byggð upp af nokkrum þáttum. Gefum okkur að 

fyrirgefning sé samansafn af tíu hlutum og til þess að hægt sé að tala um fyrirgefningu 

þurfi þrír af þessum hlutum að eiga við, til dæmis; að losna við gremju, að sætta sig 

við orðinn hlut og að losna við sársauka. Slík skilgreining væri þó ekki nægilega 

greinargóð. Þýðir það þá að fyrirgefning sé of persónubundin til þess að hægt sé að 

skilgreina hana? Eða að hún sé einfaldlega ekki til? Það virðist harla ólíklegt að 

fyrirgefning sé ekki til þar sem flestir kannast við að hafa fyrirgefið en hvernig getum 

við þá útskýrt fyrirgefningu? Murphy leggur til að við skoðum betur hvernig hægt sé 

að réttlæta fyrirgefningu og að með því að gera það ættum við að komast nær því að 

skilja hvað fyrirgefning sé.
24

  

 

                                                      
23

 Sama rit, 20-21  
24

 Sama rit, 23  



 16 

3.2. Réttlætanleg tilefni fyrirgefningar 

“To forgive all is as inhuman as to forgive none” 
           Rómverskur heimspekingur frá 1. öld f.Kr. 

 

Það sem er svo flókið við fyrirgefninguna er að hún virðist oft brjóta í bága við 

siðferðilegar hugmyndir okkar. Murphy gerir þá kröfu að fyrirgefning verði að vera í 

samræmi við sjálfsvirðingu manns, virðingu fyrir öðrum sem siðverum og virðingu 

við siðareglur eða hinni siðferðilegu skipan. Segjum til að mynda að Salka fordæmi 

ofbeldi gegn börnum. Þegar hún var barn var hún lamin af foreldrum sínum og hana 

langar að fyrirgefa þeim en hana vantar nægilega góða ástæðu fyrir fyrirgefningunni. 

Hún vill að það sé ljóst að hún fordæmi enn ofbeldi gegn börnum og þarmeð það sem 

foreldrar hennar gerðu henni. Með öðrum orðum þá vill hún finna leið til að fyrirgefa 

foreldrum sínum án þess að brjóta á eigin sjálfsvirðingu og án þess að láta af 

siðferðisgildum sínum. Murphy tiltekur fimm ástæður sem fólk virðist oftast nota sem 

rök fyrir því að fyrirgefa þeim sem hefur brotið á þeim. 

 

1. Hann hefur 

iðrast eða breytt hugarfari sínu. 

2. Hann meinti 

vel, ástæður breytni hans voru í raun góðar 

3. Hann hefur 

þjáðst nóg 

4. Hann er 

orðinn auðmjúkur (t.d. hefur grátbeðið um fyrirgefningu) 

5. Vegna liðinna 

tíma (t.d. hefur verið góður og traustur vinur í áraraðir)
25

 

 

Þessi dæmi benda til þess að við fyrirgefum annaðhvort af því að brotamaðurinn hafi 

breyst til hins betra eða sé í dag sammála þér um að hegðun hans hafi verið röng, eða 

vegna þess að við erum fær um að gera greinarmun á milli gerandans og brots hans. 

Við getum hatað syndina án þess að hata syndarann. Áður en lengra skal haldið 

skulum við greina betur þær fimm ástæður sem Murphy tiltekur.
26

 

                                                      
25

 Sama rit, 24  
26

 Sama rit, 25  
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        Í fyrsta dæminu sýnir gerandinn iðrun. Hann fordæmir fyrri hegðun sína og er 

því orðinn sammála þolandanum. Hann vill því aðgreina sig frá broti sínu. Þolandinn 

gæti þannig fyrirgefið gerandanum án þess þó að samþykkja brotið og án þess að 

brjóta á eigin sjálfsvirðingu. Í öðru dæminu gekk gerandanum gott eitt til með hegðun 

sinni. Segjum til að mynda að ég myndi henda rándýrri veggklukku vinar míns útum 

gluggann. Það væri ekki nema eðlilegt að hann myndi reiðast mér en ef ég hefði 

hinsvegar gert það af því að ég var sannfærð um að inní klukkunni væri sprengja þá 

gæti hann fyrirgefið mér á þeim forsendum að ég ætlaði aldrei að valda honum skaða 

heldur ætlaði ég þvert á móti að bjarga lífi hans. Þessi greining Murphys er svipuð 

hugmyndum Aristótelesar um viljandi og óviljandi breytni. Breytni er viljandi þegar 

einstaklingur tekur vitandi vits sjálfur ákvörðun um að breyta á ákveðinn máta en 

óviljandi ef svo er ekki. Óviljandi breytni væri til að mynda ef það hefði komið 

jarðskjálfti og ég hefði misst fótanna og rekist utan í klukkuna sem hefði í framhaldi 

af því flogið út um gluggann. Þegar ég henti klukkunni út um gluggann var breytni 

mín því viljandi vegna þess að ég ákvað sjálf að henda klukkunni út um gluggann. Þó 

var breytni mín blanda af viljandi og óviljandi breytni vegna þess að afleiðingarnar af 

því að henda klukkunni ekki út um gluggann hefðu verið töluvert verri því í 

sprengingu hefði klukkan hvort eð er skemmst og við hefðum bæði týnt lífi. Það sem 

ég gerði var því viljandi gert, ég ákvað að henda klukkunni út, og að sama skapi var 

ég neydd til þess vegna aðstæðnanna.
27

 Sé breytni viljandi en samt nauðug telur 

Murphy að þolandinn hafi gilda ástæðu til að fyrirgefa. 

       Þriðja ástæðan sem Murphy tiltekur er að viðkomandi hafi þjáðst nóg. Hann 

bendir þó sjálfur á að þessi ástæða sé ekki endilega góð ástæða til fyrirgefningar. 

Segjum til að mynda að Salka þjáist í kjölfar þess að Jónatan fer frá henni, líf hennar 

verður töluvert flóknara og erfiðara eftir skilnaðinn. Þýðir það að hér sé komin góð 

ástæða fyrir Jónatan að fyrirgefa henni? Ef Salka biður Jónatan um að koma aftur af 

því að hún hafi þjáðst svo mikið þá er það ekki endilega grundvöllur fyrir Jónatan að 

fyrirgefa henni. Ef hún er því ekki að biðja um fyrirgefningu af því að hún sér eftir 

því að hafa sært Jónatan og brotið á rétti hans, heldur vegna þess að henni líður illa nú 

þegar hann er farinn og líf hennar er orðið erfiðara, þá virðist það ekkert sérstaklega 

góð ástæða fyrir Jónatan að fyrirgefa Sölku. Þó að þjáning sé ekki alltaf grundvöllur 

fyrir fyrirgefningu þá er ekki óhugsandi að hún sé það stundum. Kannski hefur Salka 

                                                      
27 Aristóteles, Siðfræði Níkómakkosar, fyrra bindi, ritstj. Þorsteinn Hilmarsson, þýð. Svavar Hrafn 

Svavarsson, (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1995), 283-286 
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þjáðst vegna þess að hún braut á sinni eigin sjálfsvirðingu og af því að með hegðun 

sinni brást hún trausti mannsins síns sem var eitt af þeim böndum sem héldu 

sambandinu saman. Jónatani líður að sjálfsögðu illa því á honum var brotið og hann 

missti konuna sína og samband þeirra í kjölfarið. Þó að Salka hafi verið sú sem braut 

á Jónatani þá missti hún jafn mikið. Hún missti manninn sinn og samband þeirra og 

jafnvel hluta af sjálfsvirðingu sinni í leiðinni. Ef þjáning Sölku er af þessum einlæga 

toga þá gæti það einmitt hjálpað Jónatani að fyrirgefa henni, hvort sem hann ákveður 

að treysta henni á ný eður ei. Murphy bendir þó einnig á að þjáning geti einnig verið 

góð ástæða til fyrirgefningar vegna þess að hún minnki gerandann. En til hvers 

þurfum við að minnka gerandann? Þegar brotið er á okkur þá reiðumst við vegna þess 

að við teljum að við eigum betra skilið. Gerandinn kom því fram við okkur eins og 

við værum minna virði en við raunverulega erum eða í það minnsta teljum okkur vera. 

Með broti sínu hefur gerandinn því sýnt að þolandinn hafi minna gildi en hann og við 

eigum erfitt með að fyrirgefa einhverjum sem hefur með framferði sínu sett sig skör 

hærra en mann sjálfan. Þjáning virðist oft gera okkur auðmjúkari og auðmýktin dregur 

úr hrokanum þar sem við hreyktum okkur yfir aðra. Með því að segja að gerandinn 

hafi þjáðst nóg erum við ef til vill að segja að gerandinn sjái nú að hann sé ekki æðri 

eða hærra settur en þolandinn. Jónatan gæti því mögulega fyrirgefið Sölku á þeim 

forsendum að eftir að hafa þjáðst þá sjái hún að hún hafi ekki meira gildi en hann. 

Hún sér að líf hennar er betra með honum og hann er henni því meira virði en hún 

gerði sér grein fyrir þegar hún hélt fram hjá honum.
28

  

       Fjórða ástæðan sem Murphy tiltekur er þegar gerandinn sýnir auðmýkt. Hér er 

hann þó ekki að tala um að gerandinn hafi þjáðst og sé því orðinn auðmjúkur eða að 

gerandinn hafi sýnt iðrun og eigi því fyrirgefninguna skilið. Um er að ræða athöfn 

sem sýnir auðmýkt, til dæmis það að biðjast fyrirgefningar. Hér er það athöfnin sem 

skiptir máli. Ef gerandinn biður um fyrirgefningu viðurkennir hann að hafa brotið á 

manni og að honum þyki nógu mikið fyrir því til að ganga í gegnum þá athöfn að 

biðja um fyrirgefningu og slíkt er talið sýna auðmýkt. Fimmta og síðasta ástæðan sem 

Murphy telur sem réttlætanlega ástæðu til fyrirgefningar er vegna liðinna tíma. Með 

slíkri ástæðu fyrir fyrirgefningu gerum við mjög augljós skil á milli gerandans og 

brots hans. Ég fyrirgef þér brot þitt vegna þess að áður hefur þú reynst mér svo vel. 

                                                      
28 Jeffrie G. Murphy og Jean Hampton, Forgiveness and mercy (New York: Cambridge University 

Press, 1990), 26-28  
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Slík fyrirgefning á við til dæmis gagnvart foreldrum, systkinum og gömlum vinum. 

Fyrirgefning af þessu tagi er möguleg án þess að brjóta á eigin sjálfsvirðingu.
29

  

       Hér erum við komin með fimm góðar ástæður fyrir því að fyrirgefa en 

vandamálið er að stundum ákveðum við að fyrirgefa án þess að þessar ástæður liggi 

að baki. Stundum fyrirgefum við af því að okkur líður betur ef við fyrirgefum eða til 

að hjálpa brotamanninum að bæta sig. Önnur góð ástæða fyrir fyrirgefningu getur 

einnig verið að við gerum okkur grein fyrir því að við erum sjálf breysk og við viljum 

trúa því að aðrir myndu fyrirgefa okkur. Segjum til að mynda að Salka myndi 

fyrirgefa foreldrum sínum barsmíðarnar í æsku. Við þetta líður henni betur og hún 

getur átt betri samskipti við foreldra sína.  Með því að sjá þau sem góðar manneskjur 

þrátt fyrir allt saman getur hún notið góðs af sambandi sínu við þau. Börnin hennar 

Sölku fá að eiga ömmu og afa, foreldrar Sölku fá að njóta þess að eiga stóra 

fjölskyldu og Salka sjálf fær loksins að eiga heilsteypta fjölskyldu. Hér virðist 

fyrirgefningin vera af góðum toga og gæti jafnvel hjálpað foreldrum Sölku að verða 

betri manneskjur þegar þau sjá góðmennsku dóttur sinnar. En hvað ef þau sjá ekkert 

rangt við hegðun sína? Það gæti verið að þau sjái barsmíðar sem góða uppeldisaðferð 

og finnist fyrirgefning dóttur sinnar einungis vera hræsni. Hver er hún að fyrirgefa 

þeim eitthvað sem var hvort eð er ekki rangt?  

       Ef svo er gæti fyrirgefningin þó verið góð fyrir Sölku, hún brýtur ekki endilega á 

sjálfsvirðingu hennar þar sem hún hefur einfaldlega aðskilið brotið frá einstakling-

unum sem inntu brotið af hendi. Það að hún fyrirgefi foreldrum sínum þýðir ekki að 

hún samþykki uppeldisaðferðir þeirra og því myndi hún líklega velja að láta börnin 

sín aldrei vera ein hjá afa sínum og ömmu. Í fyrirgefningunni þarf ekki að felast 

endurnýjað traust. Hún getur því ákveðið að fyrirgefa þrátt fyrir að engin yfirbót hafi 

átt sér stað af hálfu foreldra hennar. Strangt til tekið uppfyllir fyrirgefning hennar þó 

ekki hinar fimm fyrirgefningar ástæður Murphys. Murphy gerir sér grein fyrir þessari 

flækju og bendir einmitt á að úr því að við teljum fyrirgefningu vera dyggð þá hljóti 

stundum að koma upp sú staða að beint, eða óbeint, sé hægt að ætlast til þess að við 

fyrirgefum. Rétt eins og við teljum oft siðferðilega rétt að hjálpa öðrum þótt þeir eigi í 

raun ekkert tilkall til hjálpsemi okkar. Okkur finnst siðferðilega gott og rétt að hjálpa 

börnum í þriðja heiminum en þó geta fátæk börn í Afríku ekki krafist þess af mér að 

ég persónulega leggi þeim lið. Stundum getur því verið óbein krafa um að ég fyrirgefi 

                                                      
29

 Sama rit, 28-29 
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á þeim forsendum að fyrirgefning sé dyggð og sem siðvera eigi ég að vera dyggðug. 

Jafnvel þó svo sé þá þýðir það ekki að mér beri ávallt að fyrirgefa. Fólk getur 

gagnrýnt mig fyrir að fyrirgefa ekki en ef ég hef góð og gild rök fyrir því að það sé 

ekki réttast að fyrirgefa þeim sem braut á mér þá virðist harla ósanngjarnt að dæma 

mig sem vonda manneskju af þeim sökum.
30

 Tökum sem dæmi fjöldamorðingja sem 

heitir Baldur en hann hefur drepið fjölda lítilla barna. Baldur er konungur í litlu ríki 

og á fimm ára fresti velur hann barn af handahófi sem hann rænir frá öðru landi og 

drepur það. Baldur þekkir hvorki til barnanna né fjölskyldna þeirra. Þó að enginn vafi 

leiki á að Baldur hafi sannarlega drepið umrædd börn þá hefur hann aldrei þurft að 

gjalda fyrir brot sín því hann er alvaldur í sínu litla ríki. Hann hefur hvorki breyst né 

sýnt nokkur merki um iðrun því enn heldur hann áfram að drepa tvö börn á hverjum 

áratug. Hvaða ástæður gætu fjölskyldur barnanna talið vera góðar ástæður til að 

fyrirgefa Baldri? Hann sér ekki eftir fólskuverkum sínum né hefur hann þjáðst í 

kjölfar þeirra svo hvorki fyrsta né þriðja af hinum gildu ástæðum Murphys eiga því 

við. Aðstandendur barnanna geta heldur ekki fyrirgefið á þeim forsendum að Baldri 

hafi í raun gengið gott eitt til né vegna þess að hann hafi sýnt auðmýkt og beðið um 

fyrirgefningu því það hefur hann svo sannarlega ekki gert. Síðasta ásæðan sem 

Murphy tiltekur er að fyrirgefa vegna liðinna tíma, vegna þess að gerandinn hafi 

reynst góður og traustur vinur í áraraðir en þar sem aðstandendur barnanna þekkja 

ekki Baldur og hafa engin tengsl við hann geta þau ekki fyrirgefið á þeim forsendum. 

Samkvæmt skilgreiningu Murphys hafa þolendurnir því enga gilda ástæðu til að 

fyrirgefa Baldri og í rauninni virðist Baldur ekki eiga rétt á fyrirgefningu. Í þessu 

dæmi er því líklega siðferðilega réttara að fyrirgefa ekki.   

 

                                                      
30

 Sama rit, 30-34 
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4.1. Fyrirgefning Hampton 

“To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you.”  
                                                                                                                      Lewis B. Smedes 

 

Hampton er kristin kona og skoðanir hennar á fyrirgefningu eru því af kristnum toga 

og að mörgu leyti líkar hugmyndum Butlers um fyrirgefningu. Munurinn liggur helst í 

því að Butler lagði aðaláherslu á að fyrirgefning væri best fyrir samfélagið en 

Hampton leggur megináherslu á kosti fyrirgefningarinnar fyrir þann sem fyrirgefur. 

Hampton er sammála Murphy um að stundum geti verið siðferðilega réttara að 

fyrirgefa ekki og hún er einnig sammála þeirri greiningu hans að fyrirgefning sé ekki 

hið sama og að hætta að vera reiður. Murphy útskýrði það sem svo að fyrirgefning 

fælist í því að komast yfir gremju af siðferðilegum ástæðum. Hampton vill þó bæta 

við þessa skilgreiningu og bendir á að þegar við hugsum um fyrirgefningu þá hugsum 

við sem svo að fyrirgefningin sé gagnvart einhverjum, ekki bara út í bláinn. 

Fyrirgefning hefur því með samskipti tveggja einstaklinga að gera og því sé ekki 

nema eðlilegt að í kjölfar fyrirgefningar aukist samskipti milli gerandans og 

þolandans, Murphy virðist hinsvegar ekki gera neina kröfu um nokkurs konar 

samskipti í kjölfar fyrirgefningar.
31

 Enn fremur telur Hampton að til þess að hægt sé 

að tala um eiginlega fyrirgefningu þá þurfi fyrirgefandinn að skipta um skoðun á 

gerandanum. Hún heldur því semsagt fram að það sé ekki nóg að maður hafi 

siðferðilega réttlætanlegar ástæður til að fyrirgefa og sé hættur að vera gramur út í 

einstaklinginn, hún segir að þolandinn þurfi einnig að sjá gerandann í öðru ljósi.
32

 

       Hampton telur að til þess að við getum raunverulega fyrirgefið þá þurfum við að 

geta aðskilið brotamanninn frá broti sínu, séð brotamanninn í víðara samhengi og í 

framhaldi af fyrirgefningunni ættum við að geta átt í betri samskiptum við 

brotamanninn. Til þess að útskýra hvað hún á við með því að aðskilja brotamanninn 

frá broti sínu snýr hún sér að Biblíunni og útskýrir hvernig fyrirgefning er boðuð þar. 

Samkvæmt hennar greiningu á textum bæði úr Gamla og Nýja testamentinu er 

fyrirgefning fólgin í því að brotið er látið hverfa, að minnsta kosti á huglægan máta, 

og þegar þolandinn fyrirgefur þá hættir hann þarmeð að sjá sjálfan sig sem fórnarlamb 

geranda síns. Þegar brotið hefur verið látið hverfa á þennan máta getur þolandinn ekki 

lengur dæmt gerandann fyrir brot sitt. Fyrirgefandinn á því að geta átt samskipti við 

                                                      
31

 Sama rit, 36-42 
32

 Sama rit, 42-43 
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þann sem braut á honum á jafnréttisgrundvelli og í framhaldi af þessu eiga þolandinn 

og gerandinn í það minnsta að geta átt siðsamleg samskipti sín á milli. Með því að 

aðskilja gerandann frá broti sínu getum við fyrirgefið án þess að samþykkja brotið og 

við getum átt áframhaldandi samskipti við gerandann af því að brotið er hér með falið. 

Hampton bendir þó einnig á að það geti hjálpað okkur að fyrirgefa þeim sem brjóta á 

okkur að sjá þá í víðara samhengi.
33

 Tökum sem dæmi að þegar Salka var í grunn-

skóla þá var strákur með henni í bekk sem hét Hans Tómas og Salka lagði hann í 

einelti. Þegar Hans Tómas var á leiðinni heim úr skólanum sat hún iðulega fyrir 

honum og lamdi hann. Hans Tómas var skiljanlega mjög reiður Sölku og sá ekki fyrir 

sér að hann myndi nokkurn tíman fyrirgefa henni. Þegar þetta hafði gengið á í þó 

nokkurn tíma fréttist um skólann að Salka hefði verið tekin af foreldrum sínum af því 

að þau legðu á hana hendur. Þegar Hans Tómas frétti af þessu skyldi hann betur af 

hverju Salka hafði hegðað sér eins og hún gerði, hún hafði einhverskonar afsökun 

fyrir hegðun sinni og með því að taka afsökunina til greina gat hann fyrirgefið henni. 

Hann skyldi að henni leið illa og að þessvegna hafði hún komið illa fram við hann.  

       Það er rétt sem Hampton segir að oft eru ástæður fyrir hegðun fólks sem útskýra 

brot þeirra og þegar við þekkjum þessar ástæður getur að sjálfsögðu verið auðveldara 

að fyrirgefa. Það gerir okkur kleift að aðskilja gerandann frá broti sínu. Hún er þó 

ekki einungis að leita að góðum ástæðum til að fyrirgefa heldur bendir hún á það sé 

gott fyrir þolandann að fyrirgefa. Hún trúir því að þolandanum myndi í flestum 

tilvikum líða betur ef hann gæti fyrirgefið.
34
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34

 Sama rit, 10-12 
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4.2. Hversvegna það er betra að fyrirgefa 

,,The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.“ 
                                                                                           Mahatma Gandhi 

 

Fyrirgefning Hampton byggir á því að við aðgreinum brotið og gerandann. 

Fyrirgefandinn trúir því raunverulega að brot gerandans segi ekki til um að sál hans sé 

eins slæm og brot hans segir til um. Sé það rétt, að með því að fyrirgefa þá hættum 

við að sjá gerandann sem slæma manneskju, þá er fyrirgefningin bæði góð fyrir 

þolandann og fyrir gerandann. Báðir aðilar geta grætt á hinu endurnýjaða sambandi 

sínu og það frelsar þolandann og gerandann frá þeim áhrifum sem brotin hafa haft á 

þá. Fyrirgefandinn er ekki lengur fastur í stöðu þolandans sem þarf að verja sig og 

gerandinn er ekki lengur syndugur maður sem stendur í skuld við þolanda brotsins. 

Segjum til að mynda að Jónatan ákveði að fyrirgefa Sölku. Þau taka saman að nýju, 

verja því sem eftir er ævinnar saman og eiga gott líf saman þrátt fyrir allt. Samkvæmt 

Hampton ætti Jónatan því ekki lengur að sjá sig sem þolanda brots Sölku og Salka 

ætti að sama skapi ekki lengur að vera með samviskubit yfir framhjáhaldinu né finnast 

hún skulda Jónatani neitt. Í þessu dæmi held ég að það sé erfiðara fyrir Sölku að ná 

takmarki sínu heldur en fyrir Jónatan, það er jú Jónatan sjálfur sem ákveður hvort 

hann fyrirgefur eður ei. Hampton segir hinsvegar að báðir aðilar græði á fyrir-

gefningunni, þó er ekki gefið að Salka hætti að sjá sig sem synduga einungis vegna 

þess að Jónatan fyrirgaf henni. Salka telur sjálf að framhjáhald sé siðferðilega rangt 

og henni finnst hún því ekki eiga fyrirgefningu skilið. Hampton bendir þó á að þegar 

brotamaðurinn fordæmir sjálfan sig fyrir brotið sem hann framdi þá sýni það í 

rauninni að það sé eitthvað gott í þeim einstaklingi. Ef að þolandinn fyrirgefur 

gerandanum að hafa brotið gegn sér þá gæti það hjálpað gerandanum að fyrirgefa 

sjálfum sér. Fyrirgefning Jónatans gæti því hjálpað Sölku að fyrirgefa sjálfri sér og 

það skiptir máli fyrir Sölku og fyrir samband Jónatans og hennar að hún geti 

fyrirgefið sjálfri sér.
35

 

       Í upphafi ritgerðarinnar skilgreindi ég fyrirgefningu sem svo að hún væri í 

höndum þess sem brotið var á. Hér kemur Hampton hinsvegar með þá hugmynd að 

við verðum einnig að fyrirgefa okkur sjálfum. Hér virðist hafa komið upp eilítill vandi 

sem ég tel þó að einfalt sé að leysa. Rifjum upp dæmisöguna þar sem bróðir minn 

nauðgaði Ronju og ég komst að þeirri niðurstöðu að ég gæti, eða gæti ekki, fyrirgefið 
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honum að hafa brotið ákveðin gildi sem ég var sannfærð um að við deildum. Ég tel að 

það að fyrirgefa sjálfum sér sé í raun sambærilegt. Ef maður brýtur á eigin gildum og 

hegðar sér á þann máta að maður fordæmi sjálfan sig þá hlýtur maður að geta, eða 

ekki, fyrirgefið sjálfum sér að hafa brotið á þeim gildum. Sjálfsfyrirgefning er því gild 

fyrirgefning, hún er einfaldlega annars eðlis heldur en fyrirgefning þolanda gagnvart 

geranda. Hampton bendir á að innan kristni og gyðingdóms sé einmitt talað um 

sjálfsfyrirgefningu og bent á að hún sé hvað erfiðust. Hampton heldur því fram að 

fyrirgefning þolandans geti hjálpað gerandanum að fyrirgefa sjálfum sér. Ef það er 

rétt að sjálfsfyrirgefning sé hvað erfiðust þá stenst sú niðurstaða hennar að 

fyrirgefning þolandans geti hjálpað gerandanum að fyrirgefa sjálfum sér.
36
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5.1. Samantekt 

,,What we forgive too freely doesn't stay forgiven.“ 
        Mignon McLaughlin 

 

Ég byrjaði á því að fjalla um kenningar Butlers um gremju og fyrirgefningu. Butler 

heldur því fram að fyrirgefning felist í því að láta af gremjunni sem kraumar í manni 

þegar einhver hefur brotið á rétti manns. Að auki heldur hann því fram að fyrirgefning 

sé dyggð og að það sé ávallt dyggðugt að fyrirgefa, það sé samfélaginu til góða. 

Aukinheldur bendir hann á að við séum sjálf breysk og ef við viljum að okkur sé 

fyrirgefið fyrir okkar eigin feilspor þá sé ekki nema eðlilegt að við fyrirgefum öðrum 

þegar þeir misstíga sig.
37

 

 Næst fjallaði ég um hugmyndir Murphys um fyrirgefningu og sjálfsvirðingu. 

Murphy er sammála Butler um að fyrirgefning sé dyggð og að fyrirgefning felist í því 

að láta af gremju. Hann er hinsvegar ekki sannfærður um að það sé ávallt siðferðilega 

réttast að fyrirgefa. Murphy telur að til þess að það geti talist siðferðilega rétt að 

fyrirgefa þá verði að liggja gildar ástæður að baki fyrirgefningunni því annars er hætt 

við að fyrirgefningin brjóti á manns eigin sjálfsvirðingu. Samkvæmt Murphy geta því 

komið upp aðstæður þar sem maður hefur engar góðar ástæður til að fyrirgefa og að í 

raun sé siðferðilega réttara að fyrirgefa ekki þeim sem braut á manni.
38

 

 Að lokum fjalla ég um þá fyrirgefningu sem Hampton boðar. Hún er sammála 

Murphy um að stundum geti verið siðferðilega réttara að fyrirgefa ekki. Hún hefur þó 

eilítið aðra sýn á fyrirgefningu heldur en Murphy. Skilningur hennar á fyrirgefningar-

hugtakinu er að miklu leyti sprottinn úr Biblíunni og eftir að hafa greint gamla texta 

kemst hún að þeirri niðurstöðu að vert sé að bæta við skilgreiningu Murphys. Auk 

þess að hafa gildar ástæður til að fyrirgefa telur hún að einnig sé nauðsynlegt að í 

framhaldi af fyrirgefningunni geti þolandinn og gerandinn átt siðsamleg samskipti sín 

á milli.
39

 

                                                      
37 Joseph Butler, Fifteen sermons, Sermon VIII, ,,Upon resentement” & Sermon IX, ,,Upon 

forgiveness of injuries” (London: Prentað af W. Botham, 1726), 137-177. 
38 Jeffrie G. Murphy og Jean Hampton, Forgiveness and mercy (New York: Cambridge University 

Press, 1990), 1-186 
39
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5.2. Niðurstaða 

,,Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future“ 
        Paul Boese 

 

Ég er þeirrar skoðunar að stundum sé siðferðilega réttara að fyrirgefa ekki. Mér finnst 

þó mikilvægt að muna að við erum ekki einungis siðverur heldur einnig tilfinninga-

verur. Ef mér líður betur þegar mér tekst að fyrirgefa þeim sem hafa brotið á mér þá 

skiptir það stundum meira máli heldur en hvort það sé siðferðilega réttara að fyrirgefa 

ekki. Fyrirgefning getur dregið úr reiðinni og bætt líðan þolandans. Salka valdi til 

dæmis að fyrirgefa foreldrum sínum, ekki vegna þess að það væri siðferðilega réttast 

að fyrirgefa þeim, heldur vegna þess að við það að fyrirgefa leið henni betur og í 

kjölfar þess gátu hún og fjölskylda hennar átt betri samskipti við foreldra hennar. 

Stundum viljum við einfaldlega fyrirgefa þó við höfum ekki fullnægjandi rök fyrir 

því, rétt eins og stundum getum við ekki fyrirgefið þó við höfum þungvæg rök fyrir 

fyrirgefningu, einfaldlega vegna þess að við erum ekki tilfinningalega reiðubúin til 

þess.  

 Enginn getur krafist þess að þú fyrirgefir þeim sem brutu á þér ef þú hefur 

engar góðar ástæður til þess. Slíkt verður hver og einn að sjálfsögðu að ákveða sjálfur. 

Það er þó ekki endilega gott að banna sjálfum sér að fyrirgefa á þeim forsendum að 

ástæður til fyrirgefningar séu ekki nógu góðar eða af því að þá hljóti maður að brjóta 

á eigin sjálfsvirðingu. Fyrirgefning er fyrst og fremst persónuleg og þegar vafi leikur 

á um hvort þú eigir að fyrirgefa eður ei er líklega eina leiðin til að komast að 

niðurstöðu að spyrja sjálfan sig hvort sé betra fyrir mann sjálfan, að fyrirgefa eða að 

fyrirgefa ekki.  
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