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Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð er leitast eftir að rannsaka hugmyndir Jürgens Moltmanns um von í þjáningu. 

Vonin hefur margar birtingarmyndir en fæstir velta henni mikið fyrir sér þegar allt gengur vel 

og áfallalaust í lífinu. Þegar við þurfum að glíma við veikindi eða verðum fyrir áföllum er 

hlutverk vonarinnar mikilvægt. Hugmyndir Moltmanns mynda fræðilegan bakgrunn fyrir 

lokahluta ritgerðarinnar sem fjallar um von í þjáningu, hina kristnu von og sálgæsluhlutverk 

presta og annarra sem því hlutverki sinna, að miðla von til þeirra sem þjást. 
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Inngangur 

Því að ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn, fyrirætlanir 

til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonarríka framtíð (Jer 29:11).
1
 

Aðal umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er vonin. Vonarhugtakið hefur verið mér hugleikið 

undanfarin ár og sérstaklega í tengslum við mikilvægi þess að eiga von þegar við verðum fyrir 

áföllum. Hvaða merkingu hefur hugtakið von og hversu miklu máli skiptir hún okkur 

almennt? Hversu þýðingarmikil er vonin þegar við þurfum að glíma við veikindi eða verðum 

fyrir áföllum? Hver er hin kristna von? Í leit minni að svörum við þessum spurningum byrja 

ég á að fjalla almennt um vonarhugtakið. Það reynir kannski lítið á vonina þegar heilsan er 

góð, við höfum vinnu og erum almennt nokkuð sátt við lífið en um leið og eitthvað af þessu 

brestur, hversu miklu máli skiptir þá vonin? Í þessari ritgerð legg ég áherslu á von í 

veikindum, en það sama gildir að sjálfsögðu einnig um von í annars konar áföllum og 

erfiðleikum. 

Áður en ég geri grein fyrir þeirri von sem rís í þjáningu og mikilvægi hennar fjalla ég um 

guðfræði vonarinnar þar sem Jürgen Moltmann og trúfræði hans verður í brennidepli. Ég 

byggi á hugmyndum Moltmanns um von sem rís í þjáningu og eiga að mínu mati fullt erindi 

við okkur í dag. Hugmyndir Moltmanns um Guð vonarinnar, sem er framundan, í hinu 

ókomna, mynda fræðilegan bakgrunn fyrir lokahluta ritgerðarinnar sem snýr að hinni kristnu 

von og sálgæslunni. Sálgæsla er stór hluti af starfi presta en allir geta sinnt því hlutverki með 

því að vera til staðar fyrir ættingja og vini sem eiga um sárt að binda. 

Ástæða þess að ég valdi að skoða vonina og mikilvægi hennar þegar við verðum fyrir 

áföllum, og þá sérstaklega áhrif vonar á bata sjúklinga, er sú að mér finnst mikilvægt að  

heilbrigðisstarfsfólk styðji við vonir fólks en dragi ekki úr þeim af ótta við að þær rætist ekki. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Íslenskar biblíutilvitnanir eru allar úr biblíuþýðingunni frá 2007. 
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Von 

Í þessari von erum við hólpin. Von, sem menn sjá fram komna, er ekki von. Hver vonar það sem 

hann sér (Róm 8:24)? 

Við erum flest með ákveðnar hugmyndir um hvað hugtakið von stendur fyrir. Árið 2010 var 

vonarboðskapurinn settur í öndvegi í jóladagatali kirkjunnar sem birt var á internetinu 

(http://blog.eyjan.is/arniogkristin/2010/12/page/2/) og bar heitið Að vænta vonar. Margir 

töluðu um almennt gildi vonarinnar í hversdeginum.  

Voninni var líkt við vatn, hún er okkur lífsnauðsynleg eins og vatnið. Vonin er eins og 

kerti, það þarf bara eina von til að geta kveikt fleiri. Eitt fermingarbarnið sagði von vera ósk, 

ósk um gott líf, ósk um frið. Talað var um muninn á von og bjartsýni, um hlutverk vonarinnar 

í Biblíunni og mikilvægi vonar í lífi manneskju. Talað var um vonina sem grundvallarþátt í 

lífi mannsins, sem þá stefnu sem hugurinn tekur þegar hann sér fyrir sér betri heim og betra 

ástand en það sem við búum við, og í því er styrkur vonarinn fólginn. Vonin er hluti af því að 

vera manneskja og að geta hugsað jákvætt til framtíðar, þannig má segja að vonin sé 

eftirvænting fyrir því sem morgundagurinn ber í skauti sér.  

Vonin krefst athafnar og án vonarinnar verður engin athöfn, hún er sú hugsjón sem leiðir 

mann til hugrekkis. Vonin er það sem fjallgöngumaður heldur sér í þegar hann stefnir á 

tindinn. Von er það sem drífur björgunarmanninn áfram þegar hann leitar að þeim sem er 

týndur og það sem hinn týndi heldur fast í. Von er jafn nauðsynleg og heyrn og sjón og öll 

önnur skynjun því án vonar eru engir vegir greiðir, en vonin leiðir okkur áfram í þeim 

viðfangsefnum sem við fáumst við hverju sinni.
2
 

Hér má sjá nokkrar almennar hugmyndir um vonina og gildi hennar fyrir okkur hvert og 

eitt í hversdeginum. Síðar í ritgerðinni mun ég nefna dæmi sem gefin voru í dagatalinu um 

hlutverk vonarinnar í erfiðleikum og hina kristnu von. Jürgen Moltmann hefur gert drifkraft 

vonarinnar að helsta umfjöllunarefni sínu og er frumkvöðull þeirrar stefnu sem kölluð hefur 

verið guðfræði vonarinnar. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Jóladagatal kirkjunnar 2010, http://blog.eyjan.is/arniogkristin/2010/12/page/2/. (Sótt 13.04.2012). 

 

http://blog.eyjan.is/arniogkristin/2010/12/page/2/
http://blog.eyjan.is/arniogkristin/2010/12/page/2/
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Guðfræði vonarinnar verður til 

Guðfræði vonarinnar er guðfræðistefna sem ruddi sér til rúms á sjöunda áratug síðustu aldar 

og eins og nafnið gefur til kynna leggur hún áherslu á vonina. Guðfræði vonarinnar er 

eskatólógísk og gefur von um Guðsríki þar sem allir eru frjálsir í kærleiksríku samfélagi við 

Guð og menn.  

 

Jürgen Moltmann 

Jürgen Moltmann fæddist í Hamborg í Þýskalandi árið 1926. Á æskuheimili hans var lítið lagt 

upp úr trúarlegu uppeldi en þeim mun meiri áhersla lögð á þýska heimspeki og ljóðlist. Árið 

1945, þegar Moltmann var 19 ára, gegndi hann herþjónustu eins og margir ungir menn á þeim 

tíma og stytti sér stundir við að lesa verk efti Goethe og Nietzche. Einn örlagaríkan dag var 

hann handtekinn af Bretum og komið fyrir í fangabúðum, fyrst í Belgíu og svo í Bretlandi, þar 

sem hann mátti dúsa næstu þrjú árin. Sjálfur segir Moltmann að fangavistin hafi markað 

kaflaskil í lífi hans og hrundið af stað trúarkreppu sem ákvarðaði þá leið sem hann síðar fetaði 

í lífinu.
3
 

Moltmann horfði upp á hermenn sem höfðu misst vonina, þeir lögðust einfaldlega niður, 

veiktust og dóu, en það var að eigin sögn vonin sem hélt honum á lífi.
4
 Þegar Moltmann var í 

búðunum í Belgíu gaf bandarískur herprestur honum eintak af Nýja testamentinu sem hann 

gluggaði í til að stytta sér stundir. Smám saman varð Moltmann heillaður af boðskapnum sem 

þar var að finna og tók að lokum trú. Hann fann fyrir nærveru Guðs á bak við gaddavírinn. 

Þar sem Moltmann var ekki vel að sér í kristnum fræðum ákvað hann að kynna sér þau frá 

grunni. Á meðan á dvöl hans í fangelsinu stóð opnaðist honum heimur trúarinnar og lagði 

hann þar grunninn að guðfræðilegri hugsun sinni.
5
  

Í fangabúðunum í Nottingham bauðst Moltmann tækifæri sem hann bjó að alla tíð. Hann 

komst í kynni við unga guðfræðinga sem sáu fyrir sér mikilvægt hlutverk kristinna kirkna, 

sérstaklega á meginlandi Evrópu, til að stuðla að heimi sátta og samlyndis á rústum 

stríðshrjáðra borga.
6
 Moltmann var einn af upphafsmönnum pólitísku guðfræðinnar á sjöunda 

og áttunda áratugnum. Hann var einn þeirra sem stuðluðu að endurnýjun í guðfræði og 

kirkjulífi í hinum kristna heimi á tímum mikilla hörmunga en um leið sterkra hugsjóna og nýs 

                                                           
3
 Grenz og Miller 1998, s. 103-104. 

4
 Grenz og Miller 1998, s. 105. 

5
 Oddný Helgadóttir 2007, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1149854/. (Sótt 02.01.2012). 

6
 Gunnar Kristjánsson 2007, s. 25. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1149854/
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upphafs. Bandamenn Moltmanns á þessu sviði voru fulltrúar svörtu guðfræðinnar í 

Bandaríkjunum, frelsunarguðfræðinnar í S-Ameríku og annarra svipaðra stefna á þessum tíma 

víðs vegar um heiminn. 

Meginþema Moltmanns var lengi vel vonin og olli bók hans, Guðfræði vonarinnar (þ. 

Theologie der Hoffnung), sem fyrst kom út árið 1964, straumhvörfum í guðfræðiumræðunni 

og hafa áhrif hennar verið viðvarandi alla tíð síðan.
7
 Trúarhugmyndir Moltmanns og 

kenningar hafa sprottið úr viðleitni hans og vinnu til að skilja og sætta sig við reynslu 

stríðsáranna. Moltmann segir guðfræði sína spegla reynslu sína og þrár og grunnstef hennar sé 

virðing fyrir lífinu.  

Moltmann gengur út frá því að Guð sé hvorki fjarlægur né sinnulaus heldur kærleiksríkur 

og samúðarfullur. Maðurinn er því aldrei einn heldur er Guð hjá honum í öllum þrautum. 

Moltmann segir þjáninguna vera jákvæða, sá sem þjáist er lifandi og getur vonað. Vonin er 

lykilþáttur í trúfræði Moltmanns og finnst honum vonin hafa orðið útundan í hugmyndafræði 

kirkjunnar á liðnum öldum. Á miðöldum var áherslan á kærleika, í siðbótinni var það trúin, en 

hvað varð um vonina?
8
 

Þegar Moltmann var við nám í háskólanum í Göttingen voru áhrif Karls Barths og 

guðfræði játningarkirkjunnar mikil og hafa þau verið drifkraftur fyrir alla guðfræði 

Moltmanns síðan. Hann fékk mikinn áhuga á kristsmiðlægu sjónarhorni eftir að hafa lært um 

uppruna kristnu trúarinnar í þjáningu hins krossfesta Jesú og í frelsandi krafti hins upprisna 

Krists. Þessi mikla hollusta við krossinn og upprisuna varð grunnurinn að öllum 

guðfræðilegum verkum Moltmanns. Sjálfur segist Moltmann aldrei hafa stundað guðfræði í 

formi varnarræðu (e. apology). Hann lýsir guðfræði sinni sem ferðalagi könnunar, hugsun 

sína segir hann tilraunakennda, hugmyndirnar ævintýrum líkastar. Hann vill að verk sín séu 

öðru fólki hvatning til sjálfstæðrar hugsunar.
9
 

Heimspekilegi grunnurinn sem Moltmann byggir guðfræði vonarinnar á spratt út frá 

gagnrýnum deilum við prófessorinn, marxistann, endurskoðunarsinnann og heimpekinginn 

Ernst Bloch. Samkvæmt Bloch er maðurinn í eðli sínu vongóður. Vonin er í manninum og 

gefur honum kraft til að lifa. Maðurinn skynjar nýjan veruleika í voninni, eitthvað sem ekki er 

hægt að reikna eins og reikningsdæmi út frá gefnum forsendum lífsins, því nýr og framandi 

veruleiki býr í voninni.
10

  

                                                           
7
 Gunnar Kristjánsson 2007, s. 25-26. 

8
 Oddný Helgadóttir 2007, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1149854/. (Sótt 02.01.2012). 

9
 Grenz og Miller 1998, s. 105-106. 

10
 Gunnar Kristjánsson 2007, s. 29. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1149854/
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Moltmann fær mikið að láni frá Bloch en hafnar um leið heimspekilegu guðleysi. Þó 

nokkrir fræðimenn hafa bent á Barth og Bloch sem furðulega parið sem liggur að baki verkum 

Moltmanns. Skilningur Blochs á því að það að vera manneskja þýði að maður sé vongóður 

býður upp á heimspekilega afstöðu í túlkun Moltmanns á kristninni. Kristsmiðuð nálgun 

Barths býður svo upp á guðfræðilegt hráefni í útskýringu Moltmanns.
11

 Ég mun í þessari 

ritgerð ekki fjalla nánar um kenningar Barths heldur beina sjónum mínum að heimspekilegri 

nálgun Ernst Blochs. 

 

Ernst Bloch 

Heimspekingurinn Ernst Bloch fæddist 8. júlí 1885 í Ludwigshafen og lést í Tübingen árið 

1977. Hann var af gyðingaættum og skynjaði stéttaskiptingu samfélagsins vel þar sem hann 

ólst upp. Bloch hafði þekkingu á trúarlegum viðfangsefnum, sér í lagi gyðinglegum og 

kristnum sem hann setti fram á frumlegan hátt, einnig af vettvangi guðleysisins. Bloch 

menntaði sig í Würzburg og München þar sem hann tók heimspeki sem aðalgrein með tónlist 

og eðlisfræði sem aukafög. Þegar stríðið skall á leitaði hann hælis í Sviss, og flutti á milli 

landa og vann ýmis störf næstu áratugi, auk þess sem hann ritaði verkið Das Prinzip 

Hoffnung. Bloch var mikils metinn hjá leiðtogum stúdentabyltingarinnar 1968 og var sæmdur 

fjölda viðurkenninga fyrir verk sín. Hann hafði umtalsverð áhrif á guðfræðinga á síðari hluta 

tuttugustu aldar, þar á meðal Jürgen Moltmann. 

Ernst Bloch var heimspekingur dagdrauma og vonar, hinnar áþreifanlegu staðleysu, útópíu, 

sem aðalinntaks í mannlegri tilvist. Maðurinn, ónógur sjálfum sér, er miðpunktur 

hugsunarinnar. Vitund mannsins nær ekki aðeins yfir það sem gerist í lífi hans heldur birtist 

einnig í framtíðarsýnum hans, útópíum, hvort sem þær eru trúarlegs eðlis, samfélagslegs eða 

hagfræðilegs, og hvort sem þær er að finna á sviði lista eða í dagdraumum. Í þessu efni vill 

Bloch meina að um sé að ræða menningarlegan og hugarfarslegan grundvöll sérhvers 

samfélags.
12

 

Það er heldur óvenjulegt að Bloch sem marxisti skuli leggja eins mikla áherslu á 

frumspeki, metafýsik, sem raun ber vitni. Hugsunin um „ekki-enn-verund“ (þ. Noch-Nicht-Sein) 

er miðlæg í framsetningu hans og setur svip sinn á líðandi stund, núið, í tilvist mannsins. 

Manneskjan og samfélagið er ekki enn komið til sjálfs sín vegna þess að maðurinn finnur enn 

til skorts: „að-hafa-eitthvað-ekki-ennþá“ (þ. Noch-Nicht-Haben). Bloch segir enn fremur að allt 

                                                           
11

 Grenz og Miller 1998, s. 109-110. 
12

 Gunnar Kristjánsson 2007, s. 30-31. 
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sem til er hafi í kringum sig einhvern merkingargarð sem býr yfir möguleikum sem ekki hafi 

verið gerðir að veruleika, en gerir manninum kleift að reyna að breyta því sem hann hefur 

ekki og er ekki ennþá í eitthvað áþreifanlegt. 

Í þriðja og síðasta bindi verksins, Das Prinzip Hoffnung, gerir Bloch ítarlega grein fyrir 

trúarheimspeki sinni.  Lokaorð verksins í heild eru:  

Hið eiginlega upphaf er ekki í upphafi heldur við endalokin, það byrjar þegar samfélagið og 

mannlífið verður róttækt, það merkir: hugar að rótunum. Rót sögunnar er þar sem maðurinn er 

starfandi og skapandi og breytandi aðstæðum sínum. Þegar hann hefur náð tökum á sjálfum sér 

og skipulagt sig í raunverulegu lýðræði þá verður eitthvað til í heiminum sem aðeins er til í 

bernskunni og þar sem enginn hefur áður verið: heimkynni. 

Tengsl trúar og vonar eru augljós hjá Bloch eins og sjá má í setningu sem þessari: „Þar sem 

von er, þar er trú“. Samt sem áður telur Bloch guðleysið grundvallarafstöðu og trú óþarfa til 

að eiga von og lifa í voninni, á þeim grunni komist maðurinn að raun um að vonin búi innra 

með honum og gefi honum lífslöngun og kraft til að gera samfélagið mannúðlegt. 

Rætur heimspekinnar hjá Bloch eru sömu ættar og rætur kristinnar trúarhefðar. Sem 

gyðingur byggir hann á hinni fornu hefð spámanna Ísraels líkt og kristin trúarhefð. Moltmann 

hefur sjálfur bent á þetta en hefur gert grein fyrir því sem tengir þá Bloch og aðskilur. 

Guðfræði vonarinnar er ekki heimspeki heldur guðfræði og byggir á öðrum meginforsendum 

en hjá Bloch.
13

 Guðleysið myndar fræðilegan grundvöll vonarinnar í heimspeki Ernst Blochs, 

líkt og guðleysið var á sama tíma grundvöllur undir frelsi mannsins í heimspeki Jean Paul 

Sartre.  

Moltmann vildi ekki fara sömu leið og Bloch heldur stefndi að eins konar guðfræðilegri 

hliðstæðunálgun þar sem forsendurnar eru fengnar úr trúararfi kristinna manna og gyðinga.  Í 

augum Moltmanns er það Guð fyrirheitanna og Guð brottfararinnar frá Egyptalandi, exódus, 

sem vakti Jesú upp frá dauðum og Guð upprisuandans í okkur sjálfum sem er grunnur þeirrar 

vonar sem gefur kraft í sögunni og úthald í þjáningunni, jafnt í voninni eftir Messíasi eða 

endurkomunni.
14

  

 

 

 

 

                                                           
13

 Gunnar Kristjánsson 2007, s. 31-32. 
14

 Gunnar Kristjánsson 2007, s. 29. 
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Guðfræði vonarinnar 

Hið nána samband vonar, trúar og kærleika sem Páll postuli talar um í Fyrra Korintubréfi 

13:13 hefur lengi verið þekkt: „En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt“. Í rómversk-

kaþólskri hefð er þetta þrennt þekkt sem hinar guðfræðilegu dyggðir sem okkur eru gefnar 

fyrir náð og Jóhann Kalvín vakti athygli á gagnvirku sambandi trúar og vonar, að hvorugt geti 

án hins verið. Moltmann segir að kristinni guðfræði megi lýsa sem „von í leit að skilningi“ (e. 

hope seeking understanding, l. spes quaerens intellectum) en hin klasssíska skilgreining hefur 

verið „trú í leit að skilningi“ (e. faith seeking understanding, l. fides quaerens intellectum). 

Von er jafn nauðsynleg og trú fyrir kristna hugsun og líf. Aðeins í sameiningu geta þær alið af 

sér ósvikinn kristinn kærleika.
15

 

Þegar Guðfræði vonarinnar kom út fyrir tæpum fimm áratugum voru samfélagslegar 

aðstæður hagstæðar umræðunni um efnið, auk þess sem framsetningin var nýstárleg. Það er 

hluti af ástæðu þess hve mikla athygli verkið vakti á sínum tíma. Það fól í sér róttækt uppgjör 

við þá aðferðafræði sem hafði lengi verið viðhöfð í trúfræði á vesturlöndum. Moltmann velti 

því fyrir sér hvers vegna guðleysingjar á borð við Ernst Bloch gætu fjallað um vonina á 

meðan kristið samfélag hefði misst sjónar á hinu upprunalega vonarhugtaki, sem fól í sér 

umbyltandi og endurnýjandi kraft.  

Moltmann áleit að hin gríska hugsun sem kristin trú hafði tekið upp löngu fyrr ætti sök á 

því að vonarhugtakið missti sinn pólitíska kraft og fjallaði í stað þess um von mannsins 

handan grafar og dauða. Þannig varð vonarhugtakið máttlaust og leitaði út á jaðar í 

guðfræðilegri umræðu. Moltmann tók að sér það verk að koma því aftur á sinn upprunalega 

og rétta stað, inn í hringiðu hinnar guðfræðilegu og trúarlegu umræðu. Frá þeirri von sem snýr 

eingöngu að því sem gerist að þessu lífi loknu, til þeirrar vonar sem býr í þeirri trú sem 

maðurinn lifir í og getur breytt sýn hans á líðandi stundu og til framtíðar samfélagsins.
16

 

 

Eskatólógía - grunnforsenda hinnar kristnu vonar 

Vonin sem Moltmann segir að liggi til grundvallar hinni kristnu trú er að hans mati von, sem 

er ofar allri von, um komandi ríki Guðs. Með því að beina athygli sinni að þeirri von sem 

kristnir menn eiga, eykur Moltmann við kristsmiðaðan fókus forvera síns frá Sviss, Karls 
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Barths,  með jafn mikilvægum áherslum á framtíðina og þar af leiðandi á sagnfræðilegt eðli 

veruleikans.
17

 

Á sjöunda áratugnum, áður en Moltmann gaf út bókina Guðfræði vonarinnar, starfaði hann 

sem prófessor við háskólann í Bonn. Nemandi Moltmanns lýsti því hvernig hann kom með 

nýjar áherslur í kennslunni og hreif stúdentana með guðfræði sinni. Þarna var komin rödd sem 

ekki hafði heyrst áður og las biblíuleg fyrirheit sem grundvöll vonarinnar um óáþreifanlega 

framtíð í óljósri fjarlægð hins ókomna. Þarna var fjallað um áþreifanlega hluti. Moltmann 

talaði um fræðin um hinstu tíma og hinstu örlög, eskatólógíu, sem grunnforsendu vonarinnar, 

ekki í þeim skilningi að um síðustu tíma væri að ræða eða eitthvað sem taki við eftir dauðann, 

heldur sem lífskraft hér og nú. 

Moltmann vill gefa eskatólógíunni þann sess sem hún verðskuldar í hjarta guðfræðinnar 

því að kristin trú einkennist af von og horfir alltaf fram á við og getur haft umbreytandi áhrif í 

nútímanum.
18

 Moltmann er viss um að áherslan á vonina geti unnið bug á eyðileggjandi 

aðskilnaði á milli hinnar fræðilegu guðfræði og guðfræði í verki.
19

 Eskatólógían er í augum 

Moltmanns hugsjón vonar, grundvölluð á lífi, dauða og upprisu Krists, og ætti að geta skýrt 

allar kristnar kenningar og virkjað kristna starfsemi í nútímanum.
20

  

Hin gríska hugsun sem mótað hefur vestræna guðfræði og heimspeki til þessa dags er, að 

mati Moltmanns, ástæða þess að eskatólógían hefur orðið svo lítilfjörleg í kristinni guðfræði. 

Samkvæmt henni er guðdómurinn alltaf nálægur en ekki framundan. Hin guðlega speki, 

Logos,  birtist á líðandi stundu sem eilíft nú. Moltmann sér þessa hugsun hjá Kant, Bultmann 

og Barth, áhrifamönnum í guðfræði og heimspeki, sem allir voru uppi á 19. og 20. öld. 

Moltmann telur að með þessari grísku hugsun fái sagan þá merkingu að allir tímar séu jafnir 

fyrir Guði og ekkert sérstakt sé framundan umfram það sem er hér og nú. 

Moltmann sér þann kost einan, til að losna frá áhrifum grískrar hugsunar, að einbeita sér að 

biblíulegum vitnisburði um efnið og þá sérstaklega að boðskapnum um Krist. Kristin 

guðfræði talar um opinberun með hliðsjón af páskafrásögum guðspjallanna, af birtingu Jesú, 

þar sem hinn upprisni er janframt hinn krossfesti. Samkvæmt Moltmann þýðir þetta að Jesús 

birtist eins og hann var og eins og hann verður. Í krossfestingunni sést trúfesti Guðs við 

manninn og trúfesti Guðs verður meginhugtakið í hugsun Moltmanns. Eins verður hugtakið 

fyrirheit í guðfræði Moltmanns til á grundvelli upprisunnar þar sem Guð tekur sér stöðu með 

hinum þjáða og leysir hann frá valdi dauðans. 
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Ef við skiljum opinberunina sem fyrirheit um atburð sem meðtekinn er á grundvelli 

vonarinnar verður sagan full af óvæntum möguleikum sem munu rætast. Tengsl sögu og 

fyrirheita verða því mjög náin og mikilvæg í hugsun Moltmanns. Trúin á að Guð sé trúfastur 

felur í sér eftirvæntingu eftir því að verða vitni að áþreifanlegum merkjum um trúfesti hans og 

veldi í sögunni og raunveruleika lífsins.
21

 Rótin að þeirri miklu löngun Moltmanns til að 

tengja Guð við framtíðina liggur hugsanlega í reynslu hans af mannlegri illsku, bæði í seinni 

heimsstyrjöldinni og í kjölfar hennar. Hann er sannfærður um að sú illska sem við sjáum í 

sögunni sé merki um að Guð sé ekki að fullu hér í heiminum heldur muni Guð umbylta 

veröldinni með því að draga hana inn í Konungsríki dýrðarinnar.  

Moltmann neitar ekki veru Guðs í heiminum hér og nú en hann upplifir nærveru Guðs fyrst 

og fremst í krafti þjáningarinnar, sem er augljósust í krossfestingu Jesú og upprisu Krists og í 

sendingu heilags anda.
22

 Samspil þjáningar og vonar eru grunnþættir í allri guðfræði 

Moltmanns, vonin sem rís úr þjáningu. Þessi von sem sprottin er frá loforðinu um framtíð 

Guðs er byggð á krossi og upprisu Jesú Krists og kemur til okkar í nútímanum í gegnum verk 

heilags anda. Moltmann er sannfærður um að von kristninnar, sem grundvölluð er í sögu og 

upplifun, svari dýpstu löngunum manna, hvort sem menn séu kristinnar trúar eða ekki.
23

 

Fyrir utan að skilja eskatólógíuna sem lífskraft hér og nú, er annað sem einkennir bók 

Moltmanns, Guðfræði vonarinnar, en það eru áhrif ritskýringarinnar á trúfræði hans. Þar má 

helst nefna gamlatestamentisfræði von Rads ásamt nýjatestamentisfræði Ernst Käsemanns. 

Samkvæmt von Rad byggist hebreskur trúarskilningur á því að Guð gefur fyrirheit sem hann 

svo stendur við. Guð opinberar sig með því að gefa þjóðinni loforð og þar með von, sem hann 

lætur rætast, aftur og aftur. Í söguskilningnum felst mikill kraftur, einmitt í því að Guð sé 

framundan og gefi þjóðinni styrk til að halda áfram, hvort sem farið sé yfir Rauða hafið eða 

eyðimörkina. Hann er Guð sem gefur manninum von, von um að fyrirheit hans muni rætast.  

Þannig gerir Moltmann upp við samtímaguðfræði sem mótuð er af grískri hugsun en ekki 

hebreskri. Þetta er höfuðatriði til skilnings á guðfræði Moltmanns. Einn helsti fulltrúi 

frelsunarguðfræðinnar í S-Ameríku, Gustavo Gutierrez, sagði um guðfræði Moltmanns:  

Fyrir Moltmann er opinberun Guðs samkvæmt Biblíunni ekki eins og hún er í hugum Grikkja, 

„birting hins eilífa nú“ sem einskorðast við túlkun á veruleikanum eins og hann er. Þvert á móti 

snýst opinberunin um Guð sem kemur til samfundar við okkur og við getum aðeins beðið eftir í 

„von sem er virk“.
 24
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Ástæðu þess að Moltmann vill hverfa frá þeirri guðsmynd, sem er annað hvort í heiminum 

eða utan við heiminn, rekur hann til Rómverjabréfsins 15:13 þar sem segir: „Guð vonarinnar 

fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags 

anda“. Þetta er einstakt, hvergi annars staðar í heimi trúarbragðanna er Guð tengdur von 

mannsins fyrir framtíðinni. Guð vonarinnar er ekki í manninum eða yfir honum heldur á 

undan honum. Guð vonarinnar er framundan og fer á undan okkur í sögunni. Þessi hugsun 

finnst hvergi nema í boðskap Biblíunnar um Guð Ísraels sem fer á undan þjóð sinni og Guð 

upprisunnar sem leiðir fólk sitt til eilífs lífs með heilögum anda.
25

 Þrátt fyrir áherslu 

Moltmanns á Guð í framtíðinni er viðhorf hans samt að hvort tveggja eigi við: Guð er 

vissulega í hinni ókomnu framtíð en hann er líka hér og nú. Guð er æðsti möguleiki. 

Eskatólógían vísar jafnt til líðandi stundar sem og til hins ókomna. Framtíðin verður 

þannig nútíð í sögunni í samskiptum Guðs við manninn í framvindu sögunnar. Sagan um 

brottförina af Egyptalandi, exódus, er lykilsaga í Gamla testamentinu líkt og upprisusagan í 

Nýja testamentinu. Hvað eftir annað hefur exódussagan orðið tákn frelsishreyfinga í hinum 

vestræna heimi, frá bændauppreisn 16. aldar til mannréttindahreyfinga blökkumanna á 7. 

áratugnum. Í þessu efni er upprisusagan enn áhrifameiri, því þar má ekki aðeins sjá frelsi og 

lausn undan kúgun og örbirgð, heldur líka frelsi undan valdi dauða og syndar. Upprisuvonin 

er von til sannrar mennsku hér og nú andspænis veldi dauðans. Í Nýja testamentinu snýst ríki 

Guðs um von í þessum heimi, sem felur einnig í sér það viðhorf að barátta fyrir betra lífi hér á 

jörð, fyrir mennsku og mannúð, sé einhvers virði. 

Þrátt fyrir að kristinni trú og guðleysi sé oft stillt upp sem andstæðum þá tengist hin 

mannlega von í þessu efni von trúarinnar. Almenn þrá manneskjunnar til betra lífs, og til hins 

staðlausa fyrirmyndarsamfélags, þar sem áþján fátæktar og kúgunar fyrirfinnst ekki, er 

áþreifanlegt dæmi um þá von sem býr innra með manninum. Trú upprisunnar gerir ekki lítið 

úr slíkri von en hún er dýpri og snýst ekki um ákveðna hluti heldur mætti líkja henni við 

logandi eld sem viðheldur þrá mannsins til mennsku og mannúðar í hvaða formi sem er. 

Kristindómurinn er allsherjarbylting á jarðneskum aðstæðum en ekki endurlausnartrú.
26
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Hinn krossfesti Guð  

Hinn krossfesti Guð, er bók eftir Jürgen Moltmann sem kom út árið 1972, átta árum á eftir 

Guðfræði vonarinnar. Sú bók vakti ekki síður mikla athygli og er að mörgu leyti nánari 

útfærsla á guðfræði vonarinnar. Í bókinni Hinn krossfesti Guð, beinir Moltmann sjónum 

sínum að hinum krossfesta og örvæntingarópi hans á krossinum: „Guð minn, Guð minn, hví 

hefur þú yfirgefið mig“ (Mrk 15:34). Moltmann var í fangabúðum í Bretlandi þegar hann 

stoppaði við þessi orð Jesú og vissi að hann væri sá sem gæti skilið hann. Þessi orð Jesú gáfu 

Moltmann hugrekki til að lifa, hann sá liti á ný, heyrði tónlist, og fann fyrir endurnýjuðum 

lífsþrótti innra með sér.
27

  

Í  ópi Jesú sér Moltmann ekki aðeins veruleika hins krossfesta heldur líka guðsmynd Nýja 

testamentisins. Þar er ekki aðeins hinn krossfesti Jesús sem hrópar í örvæntingu 

þjáningarinnar heldur einnig Guð. Moltmann túlkar dauða Jesú ekki sem atburð á milli Guðs 

og manns, heldur fyrst og fremst sem atburð sem átti sér stað innan þrenningarinnar á milli 

Jesú og föður hans, þaðan sem heilagur andi útgengur.
28

 Moltmann skynjar líka í hinum 

krossfesta alla þá sem þjást í þessum heimi en eru bornir uppi af voninni sem býr í brjósti 

þeirra. 

Hvað guðsmyndina varðar horfir Moltmann á Guð í mynd hins krossfesta og hafnar 

klassískum hugmyndum um Guð þeismans sem kristin guðfræði hefur oftast gengið út frá. Að 

mati Moltmanns er sú guðsmynd á kostnað mannsins. Það er mynd af almáttugum, 

óendanlegum og fullkomnum Guði, einskonar eftirmynd faraóanna í Egyptalandi, rómversku 

keisaranna og persnesku stórkonunganna. Í því samhengi er maðurinn valdalaus og lítils 

megnugur. Sá ómannúðlegi Guð á ekkert skylt við hinn krossfesta Guð sem varð „fátækur 

yðar vegna...“ (2Kor 8:9).  

Hinn krossfesti var reistur upp frá dauðum og dýrð Guðs ljómaði þannig yfir hinn aumasta 

allra, en ekki yfir hina voldugu. Hinn krossfesti Guð er stéttlaus og ríkisfangslaus Guð, en um 

leið pólitískur Guð, hann er Guð hinna fátæku, niðurlægðu og kúguðu. Í hrópi hins yfirgefna 

Jesú á krossinum er sjálfur Guð að hrópa á Guð, hann tekur á sig þjáningu hins niðurlægða og 

yfirgefna og samsamar sig með þeim sem þannig hrópa.
 29

 

Þannig byrjar Guð sögu vonarinnar í honum sem hefur verið hafnað á krossi og haslar 

vonin sér þannig völl á meðal fórnarlambanna. Hin kristna von er von hinna vonlausu, þar 

sem engin von er, og þannig þverstæðuvon andspænis sjálfhverfum bölsýnismönnum og 
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sjálfhverfum bjartsýnismönnum. Samkvæmt skilningi Moltmanns felst vonin í því að 

uppgötva og sjá ný tækifæri. Hið fjarlæga markmið er skýrt:  

Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði: „Sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann 

mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. 

Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki 

harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið (Op 21:3-4).
30

 

Vonin horfir alltaf fram á við, en þýðir það að hún ræni menn hamingjunni í núinu með því að 

vera alltaf að horfa til framtíðar? Moltmann vísar því á bug og segir vonina sjálfa vera 

hamingjuna í núinu. Vonin lýsir þá fátæku blessaða, ber áhyggjur þreyttra, auðmýktra, 

hungraðra og deyjandi vegna þess að hún skynjar komu guðsríkisins fyrir þá. Eftirvænting 

gerir lífið gott, vegna þess að á meðan maður væntir einhvers getur maður verið sáttur hér og 

nú og fundið gleði og hamingju bæði þegar vel gengur og eins á erfiðum stundum. Vonin fer á 

leið sinni í gegnum hamingju og þjáningu, en vegna loforðs Guðs getur hún séð framtíðina 

þrátt fyrir hverfulleikann, þá deyjandi og þá dánu. Þess vegna má segja að líf án vonar sé ekki 

lengur líf. Helvíti er vonleysi og það er ekki að ástæðulausu að yfir hliði helvítis hjá Dante
31

 

standi orðin: „Látið af allri von, þið sem gangið hér inn.“
32

  

 

Lækningamáttur Jesú og trúin sem læknar. 

Fólk sem trúir á Guð fyrir sakir Jesú Krists getur skynjað réttlæti Guðs út frá lífi og 

krossestingu Jesú og upprisu Krists, í nálægð hans og framtíð. Sú trú sem réttlætir og leggur 

grunn að nýrri byrjun felst í persónulegri þekkingu á Kristi. Jóhannesarguðspjall tekur saman 

orð Jesú um sjálfan sig: „Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn“, því „að ég er í föðurnum 

og faðirinn í mér“ (Jóh 14:9,11).
33

 Samkvæmt samstofnaguðspjöllunum var fyrsta reynsla 

fólks af Jesú sá lækningamáttur sem hinir sjúku skynjuðu í návíst hans, Mannssonarins, sem 

var kominn til að leita hinna týndu sem voru ekki fyrst og fremst syndarar, eins og við lesum 

um hjá Páli, heldur veikt fólk.  

Þegar Jesús hóf störf sín beindi hann athygli sinni að hinum sjúku. Hann skildi fólkið, hvað 

það var sem hrjáði þau, hann fann til með þeim og læknaði þau. Kraftaverkalækningar voru 

nokkuð algengar á þessum tíma en samkvæmt Nýja testamentinu tilheyra 

                                                           
30
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31
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kraftaverkalækningar Jesú öðru samhengi, þær eru hluti af komu Guðsríkis og réttlætis Guðs 

sem er nálægt í persónu Jesú. Guðsríkið færir ekki aðeins frelsun í trúarlegum skilningi heldur 

hefur í för með sér allsherjar lækningu, til líkama og sálar.
34

   

Í sögum Nýja testamentisins af lækningum Jesú má sjá við hvað kringumstæður 

lækningamáttur hans verkar. Þegar Jesú var færður veikur strákur, haldinn illum anda, sagði 

hann föður drengsins að hafa trú. Faðirinn sagði við Jesú: „ ef þú getur nokkuð þá sjá aumur á 

okkur og hjálpa okkur.“ Jesús sagði við hann: „Ef þú getur! Sá getur allt sem trúir.“ Jafnskjótt 

hrópaði faðir sveinsins: „Ég trúi, hjálpa þú vantrú minni“ (Mrk 9:22-24). Þessi litla trú, í 

vantrú, sem faðirinn átti var nóg til að drengurinn læknaðist. Það er kraftur heilags anda sem 

vekur von um möguleika og trú á að hið mögulega geti orðið að veruleika. Þegar 

lækningamáttur heilags anda í lífi Jesú mætir krafti trúarinnar í þeim sem er veikur, verður 

mögulegt fyrir Jesú að lækna hann.
35

 

 

Samantekt á guðfræði vonarinnar 

Vonin er það hugtak sem Jürgen Moltmann kom með inn í almenna guðfræðiumræðu upp úr 

miðri tuttugustu öldinni. Moltmann og Bloch fjalla báðir um vonarhugtakið nokkuð almennt, 

hversu mikilvæg vonin er sérhverjum manni í hversdeginum en Moltmann talar einnig um 

gildi vonarinnar í þjáningu og hina kristnu von. Markmið Moltmanns var að leggja grunn að 

pólitískri guðfræði með því að beina sjónum að þeim sem skipa neðsta sæti þjóðfélagsstigans. 

Þessi guðfræði er jafn gild í dag og fyrir fimm áratugum, efnið snertir kjarna málsins í 

kristinni guðfræði allra tíma, vonina, og er þannig sígilt. Vonin vísar alltaf fram á við, gefur 

okkur þrótt til að lifa og starfa, og leiðir af sér trú á að hið mögulega geti orðið að veruleika. 

Moltmann byggir von sína á Biblíunni, á Jesú Kristi sem sýndi það með lífi sínu að Guð getur 

þjáðst og Guð getur elskað. Guð er með okkur í þjáningum okkar og gleði, því hann velur að 

elska okkur, og hefur í Jesú Kristi gefið okkur von um betri tíð. 
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35
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Þjáning og sorg 

Þjáning um stund og auðna öll gleymist, endalok manns afhjúpa hvernig hann breytti (Sír 11:27). 

Þjáning getur verið margskonar og nær jafnt til líkama og sálar. Við getum þjáðst af 

líkamlegum og andlegum sjúkdómum, við getum þjáðst vegna aðstæðna okkar og við getum 

þjáðst af áhyggjum og kvíða. Þegar við þjáumst vakna gjarnan spurningar um tilgang 

þjáningarinnar og hvers vegna einmitt við þurfum að þjást.  

Óhætt er að fullyrða að öll upplifum við sorg á lífsleiðinni. Við syrgjum þegar ástvinur 

deyr, við atvinnumissi, eftir skilnað, við veikindi, slys og annað mótlæti. Sorgarviðbrögð eru 

eðlileg viðbrögð við missi og þeim fylgja margskonar tilfinningar á borð við vonbrigði, reiði, 

þunglyndi, tómleika, söknuð og örvæntingu. Í tengslum við sorgina er talað um sorgarferli. 

Þrátt fyrir að vera ólík sem einstaklingar, þá er margt sameiginlegt með sorgarviðbrögðum 

okkar þó að við förum hvert og eitt í gegnum sorgarferlið á okkar hátt. Stundum er talað um 

að sorg og gleði séu systur, þú getur ekki þekkt aðra þeirra án þess að kynnast hinni. Þegar við 

bindumst tilfinningaböndum má segja að við bjóðum sorginni heim, og hún kveður ekki að 

fullu, svo lengi sem við lifum.
36

 

Þegar einstaklingur lendir í slysi eða á við alvarleg veikindi að stríða, skerðist 

líkamsímynd
37

 hans, vegna missis útlima eða líffæra, skertrar hreyfigetu um lengri eða 

skemmri tíma, vegna heilsubrests, vegna breytinga á andlegu atgervi eða vegna minnkandi 

getu til að stjórna eigin lífi. Búast má við að einstaklingur sýni missis- eða sorgarviðbrögð við 

slíkar aðstæður. Þarna reynir á styrk einstaklingsins, hvernig honum gengur að tjá tilfinningar 

sínar og hvernig hann hefur unnið úr fyrri sorgarreynslu. Ekki reynir síður á styrk félagslegs 

umhverfis viðkomandi og þau viðbrögð sem umhverfið sýnir.
38

  

Góður læknir reynir að komast að rót vandans en lætur sér ekki nægja að meðhöndla 

veikindin. Fyrsta skrefið er að taka manninn gildan og mæta honum þar sem hann er staddur 

hverju sinni. Það er oft mikil líkn í því fólgin að finna orsökina, hvað það er sem hrjáir, þó að 

raunin sé ekki alltaf sú að það takist að finna hvert meinið sé. Það sem er í myrkrinu er oft 

erfiðara viðfangs og við það að draga það fram í dagsljósið minnkar ógnin í kjölfarið. Þess 

vegna skiptir miklu máli að horfast í augu við orsakavaldinn, það sem veldur þrautinni.
39

  

                                                           
36

 Bragi Skúlason 1992, s. 12. 
37

 Bragi Skúlason 1992, s. 88. „Líkamsímyndin byrjar að mótast strax í móðurkviði og getur tekið breytingum á 

hvaða aldursskeiði sem er. Í okkar samfélagi snýst líkamsímyndin að miklu leyti um ytra útlit og viðhorf annarra 

til okkar, væntingar og kröfur samfélagsins. Á sama tíma er einstaklingurinn að móta sitt eigið sjálfstæði, 

drauma ofl.“ 
38

 Bragi Skúlason 1992, s. 88. 
39

 Sigfinnur Þorleifsson 2001, s. 15-16. 
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Það er því nauðsynlegt að tala um þjáninguna. Í Harmljóðum Biblíunnar má sjá andsvar 

manns sem er líkamlega og andlega kvalinn. Hann beinir kvörtuninni til Guðs, talar 

tæpitungulaust við hann, sem einn getur hjálpað. Það er mikilvægt að við fáum tækifæri til að 

tala um það sem hrjáir okkur, án þess að ótímabær huggunarorð skeri á flæðið. Þegar við 

höfum fengið að tala um það sem okkur býr í brjósti erum við fúsari til að heyra 

fagnaðarerindið, að Guð heyri og láti sig okkur varða. Þannig enda Harmljóðin oft á lofgjörð. 

Þau hefjast á kvalahrópi, en þeim lýkur með þakklæti til Guðs, sem bjargar.
40
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Von í þjáningu  

Verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni (Róm 12:12).  

Í upphafi þessarar ritgerðar velti ég fyrir mér hinni almennu merkingu vonarhugtaksins og 

vísaði í hugmyndir einstaklinga sem fram komu í jóladagatali kirkjunnar á internetinu 

(http://blog.eyjan.is/arniogkristin/2010/12/page/2/)  árið 2010. Aðrir töluðu um mikilvægi 

vonarinnar þegar við stöndum frammi fyrir erfiðleikum eða verðurm fyrir áföllum í lífinu. 

Vonin heldur manninum gangandi og gefur honum kraft til að þrauka í mótlæti, og 

andspænis miklum erfiðleikum, vegna þess að hann veit það innra með sér að eitthvað gott 

bíður hans, honum er óhætt að vænta hins góða. Vonin gefur manninum þolinmæði og 

hugrekki, því hann veit að fyrr eða síðar léttir til. Vonin býr í börnunum. Það er auðvelt að 

glata voninni þegar við verðum fyrir áföllum en við það að horfa í augun á barni, horfa á 

sólsetrið og fegurð náttúrunnar þá minnir það okkur á að þrátt fyrir allt þetta slæma sem getur 

gerst þá er enn von um eitthvað betra, sú von drífur okkur áfram.  

Kínverjar nota myndletur, en ekki stafróf eins og við, og hjá þeim er ákveðið tákn sem 

merkir áfall en felur um leið í sér annað tákn sem merkir tækifæri. Í hverju áfalli felst 

tækifæri, tækifæri til að öðlast nýja upplifun og nýja sýn á lífið. Þegar við komumst í gegnum 

áfallið getum við hjálpað öðrum og nýtt reynslu okkar til að vekja þeim von í brjósti. Jón 

Gnarr Kristinsson borgarstjóri og leikari talaði um hversu dýrmæt vonin væri í erfiðleikum. 

Hann kom með skemmtilega myndlíkingu af því þegar við stöndum frammi fyrir því sem 

okkur finnst vera eins og haugur af hrossaskít, og við mokum og mokum og mokum 

endalaust, þá er svo gott að halda í þá von að kannski á bak við þennan haug af skít standi 

lítið folald. Sú von gefur okkur kraft til að halda áfram að moka.  

Vonin gefur okkur styrk þegar við upplifum vonleysi. Vonleysið getur verið líkt því að 

lenda í sjóslysi. Þegar við reynum að synda í öldunum er auðvelt að örmagnast og fyllast 

vonleysi, en vonin gefur okkur styrk til þess að snúa okkur á bakið, horfa til himins og leyfa 

voninni að flytja okkur að landi. Þegar við erum veik eða deyjandi gefur vonin okkur 

hugrekki. Þessa afstöðu, líf í von, má kalla trú.
41

  

Þrátt fyrir mismunandi myndir sem fólk gerir sér af voninni má sjá að í augum allra þessara 

ólíku einstaklinga er vonin lífsnauðsynleg og gefur mönnum drifkraft þegar á þarf að halda. 

Vonin er sprottin af sömu rót og sjálfur lífsviljinn. Þrátt fyrir að lenda í þrautagöngu í 
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 Jóladagatal kirkjunnar 2010, http://blog.eyjan.is/arniogkristin/2010/12/page/2/. (Sótt 13.04.2012). 
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margskonar vonbrigðum á lífsins leið, þá virðist vonin geta risið aftur upp með auknum þrótti 

og nýjum möguleikum.
42

 

Gísli á uppsölum orti ljóð sem lýsir hinni kristnu von sem gefur styrk á erfiðum stundum á 

einfaldan en áhrifaríkan hátt. 

 

Þegar raunir þjaka mig 

þróttur andans dvínar 

þegar ég á aðeins þig 

einn með sorgir mínar. 

Gef mér kærleik, gef mér trú, 

gef mér skilning hér og nú. 

Ljúfi drottinn lýstu mér, 

svo lífsins veg ég finni 

láttu ætíð ljósið frá þér 

ljóma í sálu minni. 
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Hin kristna von 

Máttur þinn byggir ei á mannafla né vald þitt á þeim sem sterkir eru heldur ert þú Guð auðmjúkra, 

hjálpari kúgaðra, verndari veikra, vörður vanmegna, frelsari vonarvana (Jdt 9:11). 

Kirkjan vill vera vettvangur sem miðlar von, hugrekki og gleði. Tuttugu og fjórir vonarberar 

deildu sýn sinni og reynslu af voninni í jóladagatali kirkjunnar 

(http://blog.eyjan.is/arniogkristin/2010/12/page/2/). Nokkrir töluðu um hina kristnu von og 

minnst var orða Jesú: „Sjá, ég er með yður alla daga...“ (Matt 28:20). Ef við trúum, þá veitir 

trúin okkur von og hugrekki. Á jólunum fæðist ný von með Jesú, nýfædd vonin er gjöf frá 

Guði sem við verðum að taka á móti og hlúa að svo hún fái að vaxa og dafna. Orðið von 

tengist öðrum smáorðum í íslensku sem segja mikið um líf mannsins hér á jörðinni: ást, líf, trú 

og von. „Kærleikurinn vonar allt“, segir í kærleiksóð Páls postula (1Kor 13). Að vona allt 

þýðir að velja lífið. Það er fátt hættulegra en að missa vonina. Von um betri heim er sú von 

sem Kristur kom með til okkar. Líf, ást, trú og von eru orð sem eru svo rík af innihaldi. Þegar 

kvíði, sorg og depurð sækja að okkur læðist óttinn að, hræðsla við að takast á við nýjan dag. 

Þá skulum við minnast þess að við þurfum ekki að óttast, frelsari er oss fæddur.
 43

  

Í jóladagatali kirkjunnar komu fram margar og ólíkar myndir af hugtakinu von og þeim 

ólíku hlutverkum sem vonin gegnir í lífi okkar, í hversdeginum, í áföllum og í kristinni trú. 

Nokkuð ljóst þykir að vonin spilar stórt hlutverk í lífi okkar hvers og eins. Vonin er jafnt 

lífskraftur sem drifkraftur. Vonleysið er svo andstæðan við lífið sjálft og þegar við upplifum 

vonleysi er mikilvægt að eitthvað veki aftur von í brjósti svo að lífið geti haldið áfram. Öll 

getum við verið vonarberar í lífi hvers annars með því að miðla von til þeirra sem eru í 

kringum okkur. 

Vonin er drifkrafturinn í lífinu. Það er vonin sem kemur okkur fram úr á morgnana, vonin 

um að dagurinn verði góður og að okkur takist að leysa verkefnin sem bíða okkar. Kristin trú 

fjallar um það að Guð varð einn af okkur. „Og orðið varð hold“ (Jóh 1:14), manneskja af 

holdi og blóði, í Jesú Kristi. Fagnaðarerindi kristinnar trúar er það að Guð valdi að ganga inn í 

kjör okkar í Jesú Kristi. Guð vildi kynnast af eigin raun öllu því sem fylgir mannlegri tilveru, 

áhyggjum og kvíða, gleði og hamingju, eftirvæntingu, sorg og söknuði, þreytu og öllu öðru 

sem fylgir því að vera manneskja.  

Það getur verið erfitt að skilja þetta, en þrátt fyrir það þá gefur vitneskjan um Jesú Krist 

okkur ástæðu til að treysta því að Guð elskar okkur og vill mæta okkur á þeim stað sem við 
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erum. Þess vegna getum við falið Guði sorgir okkar og kvíða og treyst honum fyrir 

tilfinningum okkar,  hugsunum og andlegum og líkamlegum sársauka sem þjakar okkur. Á 

aðventunni koma gleðifréttirnar um Guð til okkar í fátækt og umkomuleysi ungbarnsins. Þess 

vegna eigum við von mitt í öllu vonleysinu og sjáum ljós í myrkrinu. Vegna þess að við vitum 

að Guð kemur til okkar leitar hugurinn fram á við og við bíðum þess með eftirvæntingu, 

fullviss um að vonin muni vinna sigur á vonleysinu, ljósið muni að lokum sigra myrkrið, 

bölvun muni breytast í blessun og dauði í líf.
44

 

Þegar vonleysið hefur náð tökum á okkur getur verið gott að leita til fagaðila, presta, vina 

eða ættingja til að kveikja vonarneistann aftur. Stór hluti af starfi presta snýst einmitt um 

þetta, að hlusta á og tala við fólk þegar því líður illa og kallast þau samtöl sálgæsla. 

  

Sálgæsla 

Sálgæsla er þegar maður nálgast annan mann í sálarneyð og reynir að leggja lið og styrkja 

eins lengi og viðkomandi þarfnast til þess að finna eigin styrk og öðlast von og trú á lífið að 

nýju. Þannig byggir sálgæslan á ég-þú sambandinu, sem guðfræðingurinn Martin Buber (d. 

1965) vill meina að grunnskipan mannlífsins felist í. Þegar tveir einstaklingar geta talað 

saman af svo miklum trúnaði að allt verður ljóst, veikleiki og styrkleiki, þar vaknar vonin um 

bærilegt framhald.  

Hver og einn sem hefur látið sér annt um annan einstakling hefur tekið þátt í slíkri 

aðhlynningu sem sálgæslan er. Þegar um alvarleg veikindi er að ræða, áföll og ástvinamissi, 

þarf sérstakt átak til að takast á við aðstæðurnar og er þá gjarnan leitað til sálfræðinga, lækna, 

hjúkrunarfólks og presta, en það eru þær starfsstéttir sem hafa sérhæft sig í því að leggja lið 

þegar þannig stendur á.
45

 Við ástvinamissi leita syrgjendur gjarnan til presta. Eftir útförina eru 

prestar reiðubúnir að fylgja fólki eftir í sorgarferlinu, sé óskað eftir því, eða benda á aðra 

fagmenntaða aðila sem geta veitt stuðning.
46

 

Sálgæslan byggir á heildstæðum mannskilningi, að maðurinn sé að sönnu líkami, sál og 

andi, sem verður aldrei sundurgreindur. Margvísleg áhrif fylgja líkamlegu áfalli. Áhrifin eru 

andleg og móta lífssýn okkar og trú, þau hafa einnig áhrif á stöðu mannsins innan fjölskyldu, 

gagnvart vinnu og þjóðfélagi, og eru þannig líka félagsleg. Andlega áfallið hefur líka áhrif á 

líkamlega líðan. Breytt staða getur valdið erfiðleikum gagnvart fjölskyldu og starfi, sorg og 

depurð fylgja og áhrifin geta alið á örvæntingu og uppgjöf. Mikilvægt er því að viðurkenna 
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þessi áhrif þegar áfall verður en jafnframt þarf að leitast við í samtali að spyrja: Hvað viltu að 

ég geri fyrir þig?
47

 

 

Hvers vegna ég? 

Hvers vegna ég? er spurning borin fram með þungu andvarpi og er þá jafnan fátt um svör. 

Harmkvælamaðurinn Job bendir á, að saklausir þjást og guðlausir njóta lífs og heilsu. Hvers 

vegna? Þegar áföll dynja yfir kjósa sumir að fara þá leið að draga almætti Guðs í efa, stundum 

til að verja gæsku hans og réttvísi en um leið brothætta mynd þess sem þjáist.
48

  

Rabbíninn Harold S. Kushner skrifaði bókina Hvers vegna ég? sem kom út árið 1981 

(íslensk þýðing 1984). Kushner missti son sinn af völdum alvarlegs sjúkdóms og skrifaði 

bókina í kjölfarið í von um að hún hjálpaði fólki við sorgarúrvinnslu. Kushner segist hafa 

vitað frá upphafi veikinda sonar síns að hann þyrfti að horfast í augu við dauða hans og að sá 

tími kæmi að hann skrifaði bók um reynslu sína, til að deila með öðrum hugsunum sínum og 

þeim skilningi sem fékk hann til að trúa áfram á Guð. 

Um einu og hálfu ári eftir dauða hans fór Kushner að sjá hlutina í öðru ljósi. Honum varð 

hugleikinn kafli úr Biblíunni sem hjálpaði honum að horfast í augu við þá staðreynd að sonur 

hans væri dáinn. Þar segir frá því þegar eitt af börnum Davíðs konungs deyr: 

En Davíð sá að þjónar hans voru að hvísla hver að öðrum, og skildi Davíð þá að barnið var dáið. 

Og Davíð sagði við þjóna sína: Er barnið dáið? Og þeir sögðu: Já barnið er dáið. Þá stóð Davíð 

upp af gólfinu, laugaðist og smurði sig og hafði klæðaskipti. Síðan gekk hann í hús Drottins og 

baðst fyrir og fór því næst heim til sín og bað um mat; var honum þá borinn matur, og hann 

neytti. Þá sögðu þjónar hans við hann: Meðan barnið lifði, fastaðir þú og grést vegna þess, en 

þegar barnið var dáið stóðst þú upp og mataðist? Hann svaraði: Meðan barnið var á lífi fastaði 

ég og grét, því að ég hugsaði: Hver veit nema Drottinn miskunni mér, og barnið fái að lifa. En 

fyrst það er nú dáið, hvers vegna ætti ég að fasta? Mun ég geta látið það hverfa aftur? Ég fer til 

þess, en það kemur ekki aftur til mín (2Sam 12:19-23). 

Kushner segir að sagan um Davíð konung hafi gefið honum nýja sýn, hann lagði 

sjálfsmeðaumkunina til hliðar og hóf að rita bók. Bók sem viðurkennir lífið. Í bók sinni 

gengur Kushner út frá því að okkur hafi ekki verið lofað þjáningalausu lífi. Hins vegar hefur 

Guð lofað því að við skulum aldrei vera ein í þjáningum okkar og að við höfum aðgang að 

brunni styrks og máttar sem dugar til þess að lifa af harmleiki lífsins.
49

 

Kushner fann von í Biblíunni líkt og Moltmann gerði á sínum tíma. Báðir hafa nýtt erfiða 

reynslu sína til að blása öðrum von í brjóst. Enginn þarf að vera einn í þjáningu sinni því Guð 
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hefur lofað að vera með okkur og reisa okkur upp svo við getum haldið áfram, en um það 

snýst hin kristna von.  

Viltu verða heil? Viljinn, vonin og trúin.  

Hversu mikilvæg er vonin einstaklingum sem glíma við erfið veikindi? Á Vísindavefnum 

(http://visindavefur.is/svar.php?id=31380) er lyfleysuáhrifum líkt við áhrif vonarinnar og sýna 

rannsóknir
50

 fram á áhrifamátt þess að vona og hafa trú á bata. Í dag er hægt að mæla áhrif 

jákvæðrar hugsunar í klínískum rannsóknum. Þegar virkni lyfjaefna eru rannsökuð er 

rannsóknin oft framkvæmd með notkun lyfjaefnis og lyfleysu (e. placebo) sem er eins að útliti 

og bragði og lyfjaefnið. Áhrifin geta verið mikil eða 30% betra ástand sjúklings sem notaði 

lyfleysu samanborið við ástandið án lyfleysu. Lyfleysuáhrifin eru áhrif vonarinnar þegar 

sjúklingur hefur trú á lækninum og aðgerðum hans. 

Þykir því ljóst að máttur vonarinnar, eða lyfleysuáhrifin, hjálpa fólki en spurningin er 

hvernig unnt sé að nota slík jákvæð áhrif til að hjálpa fólki að ná heilsu. Í dag ræða menn um 

leiðir að bættri meðferð og betri líðan sjúklings þar sem þessi áhrif vonar og jákvæðni 

sjúklings eru nýtt. Þar þykir viðmót læknisins og sú von sem hann gefur sjúklingnum vera 

mikilvægasti þátturinn.
51

 Það gefur því auga leið að vonin og trúin á bata skiptir miklu máli í 

bataferli sjúklings. 

Gott dæmi um mann sem sem ákvað að velja lífið og gera hvað hann gat til að vinna bug á 

liðagigt, erfiðum sjúkdómi sem áður var talinn ólæknanlegur er Norman Cousins. Cousins 

skrifaði bókina Anatomy of an Illness (1979), um þær óhefðbundnu leiðir sem hann fór til að 

efla með sér von og vinna að eigin bata. Hann tók C-vítamín í stórum skömmtum og horfði 

reglulega á gamanmyndir til að bæta geðið. Cousins komst að því að ef atriði í kvikmynd kom 

honum til að grenja af hlátri gat hann verið verkjalaus í allt að tvo klukkutíma.  

Smám saman lét sjúkdómurinn undan og var það öllum læknum, hjúkrunarfólki og jafnvel 

prestum til mikillar furðu. Cousins hélt því ekki fram að hláturmeðferðin ein hefði læknað 

hann. Kannski var það eitthvað sem læknarnir gerðu eða C-vítamínið eða ef til vill allt þetta 

til samans og kannski hefði hann læknast þrátt fyrir þetta. Við vitum það ekki, en eitt er víst 

að Cousins ákvað að taka ábyrgð á eigin heilsu og trúa á lækningamátt kímninnar og það 

verður ekki frá honum tekið.  

Kímnin er ein leið til að ná tökum á erfiðum aðstæðum og minnka streitu og það er ekkert 

sem bannar okkur að beita slíkum aðferðum þegar streituvaldurinn er alvarlegur sjúkdómur, 
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dauði og sorg.
52

 Cousins var sannfærður um að samveran með góðum vinum og kímnin í 

kvikmyndum hafi haft úrslitaþýðingu þegar kom að því að varðveita gleði og von í 

veikindunum. Það hefur verið sýnt fram á það með rannsóknum að hlátur og kímni geti haft 

mikil áhrif á verki og hjálpað mönnum að þrauka. Hjartslátturinn eykst þegar hlegið er og við 

það styrkist hjartavöðvinn og blóðið kemst á hreyfingu. Andlegu áhrifin eru ekki síðri, sú 

góða tilfinning sem fylgir því að vera í glöðum og gefandi félagsskap.  

Annað gott dæmi er saga Jasons Gaes sem greindist sex ára gamall með hvítblæði. Hann 

var orðinn alheill tveimur árum seinna og skrifaði bókina My book for kids with cansur 

(1987), um reynslu sína til að hjálpa öðrum börnum sem greinast með krabbamein. Hann segir 

að það hafi skipt krakkana í skólanum litlu máli að hann hafi verið sköllóttur. Þau sem gerðu 

grín og hlógu að því voru hvort eð er ekkert góðir vinir hans. Sumum krökkum fannst það 

aftur á móti flott og sögðu að Gaes þyrfti ekki að hafa áhyggjur af því að fá sjampó í augun. 

Gaes talar líka um mikilvægi þess að þá daga sem börn eru ekki í meðferð reyni þau að dreifa 

huganum og gleyma því að þau séu með krabbamein, fari í sund eða út að leika.  

Gaes lærði af eigin reynslu að til að ná tökum á erfiðum aðstæðum þarf að beina athyglinni 

að því sem opnar leiðina fyrir virkni og líf að því marki sem mögulegt er.
53

 Kímnigáfan 

kemur ekki í veg fyrir sjúkdóma og bólusetur engan gegn dauðanum, en hún eykur vissulega 

líkurnar á góðu og skemmtilegu lífi.
54

 

Í Nýja testamentinu sjáum við hvaða leið Jesús fer þegar hann bætir úr þörfum þeirra sem 

til hans leituðu. Virðing hans fyrir einstaklingnum vekur og eflir sjálfsvirðingu 

manneskjunnar, sem er nauðsynleg til að vinna sigra og ná sáttum. Þetta viðhorf Krists kemur 

skýrt fram í frásögninni um konuna sem hafði haft blóðlát í tólf ár (Mk 5:25-34). Á þessum 

árum hafði konan gengið á milli lækna og þurft að þola margt, kostað aleigunni án þess að ná 

bata. Henni hafði versnað ef eitthvað var. Þessi saga kallar fram tilfinningar sem margir 

kannast við. Baráttan fyrir bættri heilsu getur kostað blóð, svita og tár. Þegar gengið er á milli 

lækna án þess að fá bót meina sinna er eðlilegt að þrek og þróttur minnki. Sjálfstraust 

blóðsjúku konunnar í Markúsarguðspjalli var ekki mikið og kom hún að baki Jesú líkt og hún 

vildi afsaka tilvist sína. Hér er viðurkenningin svo mikilvæg. Ekkert eflir lífsviljann eins og 

ást og viðurkenning.
55

 

Viltu verða heil? spyr Kristur. Viljinn, vonin og trúin, þetta þrennt er nauðsynlegt þeim 

sem vilja vinna að eigin heilsu. Það er viljinn til heilsu sem drífur blóðsjúku konuna til fundar 
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við Frelsarann. Í för með viljanum eru vonin og trúin. Að vona er að vilja. Að vilja bata, að 

vilja meiri tíma, að vilja komast aftur heim til sín. Vonin er lífsviljinn sjálfur. Góður læknir 

styður að raunsærri von, en sú von stefnir á það besta mögulega. Ef vonbrigði verða þarf að 

byggja upp nýjar vonir og setja traust sitt á Guð og vilja hans. 

Í Biblíunni eru notaðar svipaðar útlistanir þegar fjallað er um von og trú. Í Hebreabréfinu er 

kunn játning: „Trúin er fullvissa um það, sem menn vona, sannfæring um þá hluti, sem eigi er 

auðið að sjá“ (Heb 11:1). Í Rómverjabréfinu talar Páll postuli um vonina: „Í þessari von erum 

við hólpin. Von, sem menn sjá fram komna, er ekki von. Hver vonar það sem hann sér?“ (Rm 

8:24).  

Ef við víkjum aftur að blóðsjúku konunni eru það vonin og trúin sem einkenna afstöðu 

hennar til Krists. Eftir margra ára raunir þessarar konu sem hafði reynt hefðbundnar aðferðir 

án árangurs, er líklegt að það orð sem fór af kraftaverkamanninum Jesú hafi náð eyrum 

hennar og þannig hafi vonarglæta kviknað.
56

 Þannig gefur vonin okkur kraft til að halda 

áfram, kraft til að velja lífið og leita nýrra leiða.  
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Niðurstöður   

 Hraðar en skytta vefarans þjóta dagar mínir og hverfa án vonar (Job 7:6). 

Vonin er hverjum manni lífsnauðsynleg. Hún drífur okkur fram úr á morgnanna, gefur okkur 

kraft og styrk til að takast á við verkefni dagsins og hjálpar okkur að vinna að markmiðum 

okkar. Vonin gefur kraft til að þrauka í mótlæti og andspænis miklum erfiðleikum vegna 

þeirrar vissu að eitthvað betra sé framundan. Þetta á ekki einungis við um kristna menn, 

heldur alla, eins og guðleysinginn Ernst Bloch sagði: „Þar sem von er, þar er trú“.  

Jürgen Moltmann segir að sú von sem hann fann í bókum Nýja testamentisins hafi haldið 

honum á lífi og byggir á eigin reynslu þegar hann fjallar um þá von sem rís í þjáningu. Hin 

kristna von horfir alltaf fram á við og getur haft umbreytandi áhrif í nútímanum. Ef við 

verðum fyrir áfalli, veikjumst alvarlega eða einhver okkur nákominn, skiptir sérstaklega 

miklu máli að eiga von. Það er eðlilegt að fólk sveiflist á milli vonar og ótta í erfiðum 

aðstæðum og þess vegna er mikilvægt að aðstandendur, læknar, prestar og aðrir sem styðja 

fólk í slíkum aðstæðum leitist við að miðla von.  

Það hefur sýnt sig að jákvætt viðmót læknis og sú von sem hann gefur sjúklingi um bata 

skiptir mjög miklu máli fyrir bataferlið. Reynsla annarra sem hafa glímt við svipaðar aðstæður 

getur hjálpað fólki að takast á við veikindi sín eða aðra erfiðleika. Í þessari ritgerð hef ég 

stuðst við dæmi af fólki sem hefur notað eigin reynslu af veikindum, missi og sorg, til að 

blása öðrum von í brjóst. Fólk sem fann von í þjáningum sínum með hjálp góðra vina, og með 

kímnigáfu, og fólk sem fann von í ritum Biblíunnar.  

Niðurstaða mín er því sú að vonin sé okkur öllum mikilvæg og sérstaklega í erfiðleikum. 

Það er nauðsynlegt að tala um sorg sína og vanlíðan en svo er ekki síður mikilvægt að finna 

vonina á ný. Vonin getur birst í reynslu annarra, í bókum, í uppbyggilegum samtölum við 

aðstandendur, prest eða lækni og í bókum Biblíunnar, sem margar innihalda sögur af fólki 

sem glímir við erfið mál en vonin um að eitthvað betra sé framundan drífur það áfram. 
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Lokaorð 

 
Já, vona á Drottin, ver öruggur og hugrakkur, vona á Drottin (Slm 27:14). 

 

Okkur var aldrei lofað þjáningalausu lífi. Aftur á móti hefur Guð lofað því að við skulum 

aldrei vera ein í þjáningum okkar og gefið okkur aðgang að brunni styrks og máttar í voninnni 

sem dugar til þess að lifa af harmleiki lífsins. Við getum því vonað á Drottin þegar við 

upplifum sorg eða þjáningu. Við horfum á fyrirheit hans og trúfesti. Við getum falið Drottni 

vegu okkar, um leið og við trúum því og treystum að hann muni vel fyrir sjá (sbr. Slm 37:5). 

 

Loforð Guðs 

 

Ég aldrei hef lofað 

að brautin sé bein 

og blómskrýddir blómstígar 

alla leið heim. 

Ég get ekki lofað þér 

gleði án sorgar, 

á göngunni með mér 

til himinsins borgar. 

En ég get lofað þér aðstoð og styrk, 

og alltaf þér ljós 

þó að brautin sé myrk. 

Og leiddu að því hugann, 

að lofað ég hef 

að leiða þig sjálfur 

hvert einasta skref.
57
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