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Formáli 
Á tímamótum í lífi mínu fann ég mig knúinn til þess að spyrja mig hverjar 

fyrirmyndir mínar væru. Hvernig væri það fólk og hvað einkenndi það? 

Eftir að hafa skoðað hug minn, og farið yfir þær manngerðir og lífsstíl þeirra 

sem ég hafði kynnst beint og óbeint um dagana, hófst tími endurmats. Ég 

hafði farið nokkuð um ef svo má segja, búið víða og kynnst lífinu á mörgum 

stöðum hér á Íslandi og utanlands einnig, án þess þó að hafa verið búsettur í 

öðru landi. Ég hef unnið að mestu minn starfsferil sem járnsmiður, en líka 

sjómaður á köflum, og var á ýmsum stöðum á landinu í sveit sem barn og 

unglingur. Það skilaði myndum af manngerðum og hugmyndafræði þeirra í 

miklum mæli inn í mitt líf. Manneskjan hefur alltaf heillað mig. 

Karlmennskan svokallaða og staða kvenna hefur og verið framarlega á 

sviðinu. Hlutskipti barnanna, sem einnig eru hluti þess samskipta- og 

hlutverkaleiks sem líf mannsins er, fór ekki framhjá mér. Ég verð að 

viðurkenna að áhorfið hefur ekki alltaf verið hrein skemmtun. Margt finnst 

mér samt hafa verið fært til betri vegar varðandi stöðu kvenna og barna og 

einnig karlanna. Það er að mínu mati svolítil heppni að vera uppi núna á 

lífsskeiði mannskepnunnar. Frjó umræða er í gangi og sérstaklega eftir að 

kvennabaráttan tók flugið á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar, sem og 

mannréttindaumræðan á mörgum sviðum. Lagasetningar til þess að rétta 

hlut kvenna og barna hafa að mínu mati verið til góðs og breyting á 

hugarfari finnst mér vera mikil. Á mörgum stöðum, þar sem ég var í sveit og 

í vinnu, gekk maður hreinlega beint inn í miðaldir. Það var ömurlegast upp á 

horfa hve staða þeirra var bág, sem voru geðfatlaðir eða áttu erfitt uppdráttar 

með einhverjum hætti. 

Þjóðfélagið bauð ekki upp á þau gæði sem það þó gerir í dag á þessum 

breytingartímum. Margt vakti til umhugsunar. Ég spurði mig hvernig maður 

ég vildi vera. Sá karlaheimur, sem ég kynntist og var hluti af, átti mig aðeins 

að hluta. Mér bauðst að ganga inn í hann að fullu en þurfti nauðsynlega að 

hugsa mig betur um. Efi og spurn létu á sér kræla. Fyrirmyndirnar voru ekki 

af þeim heimi sem karlinn lifði og lifir í, nema að litlu leyti. Ég hafði kynnst 
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mörgu góðu fólki. Eftir að hafa litið vel yfir þótti mér sem  þeir sem 

hölluðust að kristindómi og mildi hans vera til fyrirmyndar. Ég hafði verið 

uppreisnargjarn og dómharður unglingur, og var sendur í skóla austur í 

Ölfusi. Þar var rekinn skóli af sjöundadags-aðventistum. Þar kynntist ég 

nýrri gerð karlmannlegra fyrirmynda. Áður hafði ég þó verið í sveit víða um 

land og kynnst konum og körlum sem mér finnst sem hafi sáð fræjum þeim 

sem gerðu að verkum að ég hallaðist til kristinnar hugmyndafræði. Ekki er 

gott að útskýra það nákvæmlega hvað það er sem mér finnst gera kristinn 

mann að góðri fyrirmynd, því að það er svo fjölmargt. En hafa ber fyrirvara 

á öllu, og taka það því fram að engan tel ég fullkominn. Sorglegast þykir 

mér að þurfa að hnýta í blessað fólkið, sem þó eru mínar fyrirmyndir, fyrir 

hæpnar guðfræðikenningar og það á fjölmörgum sviðum. Nú hefur 

guðfræðimenntunin getið af sér þann krítíker á sviði fræðanna, sem ég nú er 

orðinn. En alltaf finnst mér samt hin kristna breytni, sem ég kynntist af 

samferðafólki mínu, til fyrirmyndar og fullkomlega virðingarverð. Það er 

því svo að hinir fjölmörgu kristnu einstaklingar, sem ég kynntist á 

mótunarskeiði minnar persónu, skildu það eftir sig að ég vildi líkjast þeim.  

Ég tók stúdentspróf af uppeldisbraut frá Flensborgarskólanum í 

Hafnarfirði. Lauk ég því áður en eiginlegur starfsferill hófst. Það nám 

innihélt nokkuð af því sem kallað er af mörgum mjúkar greinar og ýmsar 

gagnrýnar hugvísindagreinar. Það urðu mér afar mikil vonbrigði þegar ég 

las, sá og heyrði að til væri fólk sem gerði kristindóminn að einhverslags 

skilvindu mannfélagsins. Með vaxandi þunga kvennabaráttu, baráttu 

samkynhneigðra og umsvifum hópa sem vildu sinn hlut réttan, fór að bera á 

predikurum sem vildu nota kristna kenningu til þess að berja breytingarnar 

niður. Með Biblíuna að vopni og vitnandi í óræða texta tóku þeir sér 

túlkunarvald. Varð mér ljóst að það að nota kristindóm til þess að halda 

öðrum niðri stóðst ekki skoðun. Ég var ekki sáttur við þessa menn og taldi á 

miðjum aldri skynsamlegast að læra guðfræði með akademískum hætti. 

Kristin siðfræði hafði mörg svör sem ég hafði leitað eftir. Varð mér þar ljóst 

að ekki finnst stoð fyrir því að berja megi á fólki og halda því niðri með 
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boðun kristindómsins. Vil ég þakka Ólafi Oddi Jónssyni og Sólveigu Önnu 

Bóasdóttur frábæra framsetningu á þeirri námsgrein. Ljóst var að alltof 

margt hafði verið borið á borð fyrir mig á lífsleiðinni frá túlkendum 

kristindóms sem þurfti nánari skoðunar við. Kristin siðfræði er því að 

mínum dómi það innlegg sem kristindómur þarf til þess að trúin hljóti 

hljómgrunn og verði lífvænlegri í framtíðinni. 

Maður einn sagði við mig: ,,Taktu eftir því, að eftir því sem þú kemur í 

frumstæðara samfélag þá hanga karlarnir saman allan daginn. Þeir gera ekki 

mikið og þjóra gjarnan talsvert. Konurnar þræla allan daginn yfir börnunum 

og heimilunum og líður ekki vel. Þeir mæta síðan heim, hugsanlega með 

einn fisk, að kveldi og þykjast góðir, með einn fisk!“ Og áfram: ,,Í þeim 

samfélögum þar sem konan hefur menntun og völd gengur allt með öðrum 

hætti. Þar ríkir allt annar andi, samfélögin eru ríkari og meiri möguleikar eru 

fyrir einstaklinginn til þess að öðlast lífshamingju“.  

Mín gagnrýni hér á eftir mun beinast að notkun drottnandi boðunar og 

mistúlkunar Biblíunnar í kristnum trúarsamfélögum gagnvart konum og 

börnum. Aðalframlagið verður gagnrýni kristinna kvensiðfræðinga á 

drottnunarboðskap sem beinist að konum og ungmennum. 
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1.  Inngangur 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að sýna fram á, að breytinga sé þörf á 

algengri framsetningu og túlkun á kristnum trúarsetningum. Skoðun mín er 

sú að kristnar trúarsetningar hafi bjagast í höndum boðenda og trúarhópa. 

Það hefur, svo sem sýnt verður á þessum blöðum, leitt óhamingju yfir líf 

fjölda manna, ekki síst yfir líf kvenna og barna. Af þeim ástæðum er 

markmið ritgerðarinnar að sýna fram á, að ekki er hægt að nota kristnar 

trúarhugmyndir með heiðarlegri aðferðafræði til þess að kúga aðra. Þess 

vegna mun meginspurningin verða: Hvaða siðferðileg rök eru þess valdandi 

að endurskoða þarf framsetningu kristinna trúarkenninga sem boða drottnun 

og undirgefni? Spurt er vegna þess að hlýðnimiðuð nálgun að 

guðshugtakinu hefur að mínu mati reynst misjafnlega í nútímasamfélögum. 

Konur og börn búa víða við drottnandi boðun og mjög er því hætt við að þau 

lendi í krappri stöðu. 

Kristnir siðfræðingar og þó sérstaklega kristnir kvensiðfræðingar hafa 

orðið fyrir valinu í þessu verkefni sem framleggjendur efnis og heimilda. 

Þeirra efni er valið vegna þess að í ritum þeirra er mikið að finna sem horfir 

til gagnrýni á kristna drottnunarhyggju og fórnarlambsgervingu. Þá er bent á 

það í sama efni; hvaða áhrif slíkt hugmyndafræðilegt umhverfi hefur á líf 

kvenna og barna. 

1.1  Höfundar kynntir 

Þau rit sem stuðst verður við eru frá nokkrum siðfræðingum. Fyrst ber að 

nefna Christine Gudorf. Gudorf minnir á að í nafni kristinnar trúar hafi mörg 

illvirkin verið unnin.
1
 Hún tekur nokkur dæmi sem mörgum ættu að vera 

kunnug. Hún segir kristna trú hafa verið notaða til þess að réttlæta helförina, 

pyntingar og fjöldamorð í krossferðum riddaranna og yfirtöku landa í 

Ameríku. Þá hafi aðskilnaðarstefnan í Suður-Afríku til að mynda verið sett 

upp sem herferð gegn ,,guðlausum kommúnistum“. Þetta hafi verið gert af 

                                                 
1
 Gudorf 1992, s. 2. 

2
 Gudorf 1992, s. 3. 
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mönnum sem kalli sig kristna. Þá spyr Gudorf hvort ritningin sé nothæf sem 

tæki til þess að frelsa hina kúguðu.
2
 Hún telur að of mikil áhersla á notkun 

ritningartexta geti reynst tvíeggjað sverð. Rannsóknarspurning þessa 

verkefnis fjallar um það hvaða siðferðilegar ástæður knýi á um að 

endurskoða drottnandi boðun og framsetningu trúarsetninga. Því er rétt að 

spyrja sig í framhaldi af því um túlkunarvanda. Hvaðan koma þær 

túlkunarmyndir sem ekki breiða kærleika yfir alla menn, eru trúarritin í 

tröllahöndum? Trúarritin eru að mati Gudorf of oft meðhöndluð og túlkuð af 

hópi sem ekki hefur menntun til þess að greina það sem þar stendur eða talar 

jafnvel gegn betri vitund.
3
 Eftir standa þeir sem þurfa huggun og styrk með 

afbakaða mynd af Guði og Biblíunni.  

Í ritum Gudorf er tvíhyggja einnig framarlega sem hugtak og viðteknum 

túlkunum trúarafla er hafnað.
4
 Þar er kallað á endurskilgreiningu tvíhyggju 

framsetningar kirkjulegra yfirvalda í gegnum aldirnar, sérstaklega þar sem 

manninum er skipt í líkama og sál. Einnig er kristin kynlífssiðfræði þar 

mikilvægt viðfangsefni. Rit Gudorf um snúast að miklu leyti um 

fórnarlambsgervingu hópa og einstaklinga í samfélögum. Þar bendir Gudorf 

á leiðir til þess að losa þjáða undan hlutskipti sínu með breyttri siðfræðilegri 

aðkomu ráðandi afla. 

Marie M. Fortune leitast í bók sinni við að mæta þörfinni fyrir betri 

skilgreiningar varðandi náin samskipti innan fjölskyldna og nærandi 

ástarsambönd.
5
 Hún bendir á leiðir út úr vanlíðan sem oft orsakast á 

hegðunarmynstri og hugmyndum sem hægt er að breyta. Þá gagnrýnir 

Fortune hlýðniboðskap trúarleiðtoga í krafti trúarrita, sem leiðir til þess að 

konur og börn búa við varnarleysi. Opin leið sé til þess að misnota fólk með 

hlýðniboðskap sem haldið sé að safnaðarmeðlimum. 

                                                 
2
 Gudorf 1992, s. 3. 

3
 Gudorf 1992, s. 3. 

4
 Gudorf 1994, s. 160. 

5
 Fortune 1995, s. 15. 
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Joanne Carlson Brown og Carole R. Bohn leggja fram efni. Greinasafn 

þeirra er meðal annars tileinkað guðfræði eignar, kynverund og stöðu 

kvenna og barna.
6
 

Carter Heyward  færir inn greinandi umfjöllun og er framlag hennar úr 

bókinni: Our Passion For Justice: Images of Power, Sexuality, and 

Liberation. Nafn bókarinnar lýsir innihaldi hennar vel. Hin guðfræðilega 

nálgun að persónulegri reynslu fólks er skoðuð. Þá er í henni þjóðfélagsleg 

ádeila þar sem hroki og skilningsleysi sem marga kristna einstaklinga og 

safnaða einkennir, eru skoruð á hólm. 

Að lokum ber að nefna greinasafn Lois K. Daly. Hún segir í formála 

sínum kristin-femíníska siðfræði hafa þróast sem mótvægi eða andsvar við 

karllægri nálgun í siðfræði.
7
 Aðalástæða þessa andsvars sé sprottið úr 

reynsluheimi annarra en þeirra sem ráðið hafi ferðinni fram að breyttum 

tíma. Uppbygging með samtali hafi átt sér stað og það að ráða og vera 

undirgefinn hafi verið lagt til hliðar sem meginatriði. Mjög margir aðrir en 

þeir sem hafi rutt brautina, aðhyllist nú femínískar skoðanir og tilheyri 

fjölda hópa og séu einnig af báðum kynjum.  

Í öðrum kafla er markmiðið að sýna helstu hugtök sem hér verða notuð. 

Þar eru þau hugtök greind sem í forgrunni verða er reynt veður að sýna fram 

á hvernig valdbeiting í krafti trúarsetninga á sér stað. Ber að nefna það 

hvernig einstaklingar og hópar eru fórnarlambsgerðir. Hugtökin karllægni, 

undirgefni (sem þvinguð er fram á trúarlegum forsendum), félagsleg 

skilyrðing, söguleg kúgun og valdsækni fá greiningu. Þá er lýsing á því 

hvernig eftirsókn eftir valdi birtist. Kristin femínísk siðfræði fær og 

útskýringu til þess að færa lesanda verkfæri.  

Í þriðja kafla sem er borinn uppi af áðurnefndum siðfræðingum, verður 

farið yfir þau svið sem ritgerðin fjallar að megninu um. Spurt verður hvernig 

og af hverju konur hafa þann sess sem þær hafa innan kristinna 

trúarhreyfinga og safnaða. Framkoma gagnvart konum verður þar með 

                                                 
6
 Brown & Bohn 1989, s. 1. 

7
 Lois K. Daly 1994, s. xiii. 



 4 

gagnrýnd. Þar verður sýnt fram á hvernig valdbeiting í nafni trúarinnar fer 

fram, svo sem með því að nota svokölluð bókartrúarbrögð. Farið verður yfir 

rannsóknarvinnu nokkurra höfunda og rök þeirra reifuð. Syndin, óhlýðni og 

æskileg hlýðni við Guð og meint brot gegn boðum Biblíunnar fá þar sitt 

rými. Þau atriði eru mönnum töm á tungu í safnaðarboðun og eru ef svo má 

segja huglæg stjórntæki manna sem ráða vilja yfir safnaðameðlimum. 

Í fjórða kaflanum er greining og umfjöllun um stöðu barnanna og 

unglinganna. Hvernig og hvers vegna er kristin trú notuð til þess að stýra 

þeim og hvað fá þau að vita og hvað ekki? Svo sem vænta má verður litið til 

drottnandi uppeldisaðferða á trúarlegum grunni. Börnin líða sem geta má, 

undir valdbeitingu bókartrúarfólks. Unglingarnir búa við ok á viðkvæmu 

aldursskeiði og verður valdið sem þau eru beitt opinberað að nokkru marki, 

sem og staða þeirra gagnvart stjórnunartilhneigingum einstaklinga og hópa. 

Verða þau gjarna að horfa til manna sem rangtúlka trúarsetningar. 

Fimmti kaflinn fer í að benda á leiðir út úr þeim vanda og vanlíðan sem 

valdbeiting í nafni trúar veldur. Þar sem Christine E. Gudorf er sá 

siðfræðingur sem mest hefur lagt til viðfangsefnisins sem hér er til 

umfjöllunar, hefur hún stærsta vægið í lokakaflanum. Spurt verður hvað er 

til ráða? Farið verður yfir tvíhyggju í kristindómi. Reynt verður að fá svar 

við því hvort að einhverju má breyta í túlkun og framsetningu 

trúarboðskapar. Þá verður reynt að sýna fram á að mörg góð rök eru fyrir 

því að endurskoða þarf framsetningu trúartexta sem skaða fólk.  
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2.  Valdboðandi notkun trúarhugmynda og hugtakalýsing 

Í þessum kafla verða settar fram skýringar á merkingu nokkurra hugtaka 

sem koma fyrir í aðalumfjöllun þessarar ritsmíðar.  

Viðfangsefnið sem hér verður farið í gegnum á næstu síðum snýst um 

vald og þá sem undir því líða. Þó er hugtakalisti þessi langt því frá tæmandi. 

Velferð kvenna og barna fær höfuðrýmið hér á þessum blöðum. Því er leitað 

hugtaka sem tengjast því viðfangsefni og þau kynnt. 

2.1  Kristin femínísk siðfræði 

Kristin femínisk siðfræði á sér ekki nema nokkurra áratuga mótunartíma til 

þeirrar stöðu sem hún hefur nú um stundir.
8
 Þar sem meginverkfærin til þess 

að vinna með hér, eru fengin frá þeirri grein siðfræðinnar, er tilhlýðilegt að 

spyrja hvers vegna notast er við kristna femíníska siðfræði í þessu verkefni?   

Svar mitt er: Vegna þess að mikið er til af efni frá kristnum 

kvensiðfræðingum sem ég tel eiga erindi við hugðarefni mitt. Þá hrífst ég af 

því hvernig það er framsett og rökstutt. Þess vegna hefur sú leið verið valin 

að vera í samtali við þá. 

2.2  Fórnarlambsgerving / grunnur kúgunar 

Í upphafi er vert að spyrja hvernig að þeir/þau sem túlka trúarsetningar og 

ekki síst í kristinni trú séu á villigötum? Óhjákvæmilega þarf að spyrja að 

því hvað orsakar þá kúgun sem víða er ástunduð? Leitað er svara hjá René 

Girard. 

Rætur kúgunar eru samfélagslegar að mati René Girard.
9
 En hvað á 

Girard við með því? Samkvæmt kenningu hans fann mannkynið strax í 

árdaga leið til þess að losa spennu í samfélögum með drápi á mennskum 

blóraböggli. Sammælst var um að það sem aflaga fór í samfélaginu væri 

einhverjum ákveðnum að kenna.  

                                                 
8
 Lois K. Daly 1994, s. xiii. 

9
 Wink 1992, s.144. 
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Fórnarlambið var hlutgert sem óhugnaðarvera og tryggt var að enginn 

myndi leita hefnda eftir lát þess. Fyrir valinu urðu að mati Girard 

einstaklingar sem voru þannig úr garði gerðir að þeir stungu í stúf við 

samfélagið, voru ekki eins og aðrir eða svonefnt utangarðsfólk. Þá er einnig 

átt við fólk sem ekki tilheyrði samfélaginu beint, heldur tengdist því með 

einhverjum hætti. Þeir menn voru utanaðkomandi. Mennirnir hafi að mati 

Girard dregist að meiri grimmd með þessari hegðun, sem illa virtist ganga 

með að stöðva vegna eðlisillsku mannsins. Þessi hegðun hafi undið upp á 

sig og orðið leið vaxandi grimmdar en einnig sátta innan hópa 

samfélaganna, sem hafi losað um spennuna sín á milli með því að fórna 

varnarlausum einstaklingum. Fórnarlambið hafi síðan fengið stöðu 

sáttateikns og einhverns sem frelsaði heildina frá illu.  

Að undansögðu má sjá að tilhneiging eða vilji hópa til þess að velja 

einhvern úr hópnum og þrýsta viðkomandi í stöðu einhverns sem líður og á 

að líða, er ljóslega gerlegt.  

Girard setur fram þá fullyrðingu að að trúarbrögðin séu í grunninn 

skipulagt ofbeldi til þess að leita jafnvægis og halda ró í samfélögum. 

Ofbeldiseðli trúarbragðanna komi best fram í fórnarlambsgervingu sem sé 

pressuð fram í mýtum, helgisiðum og síðast en ekki síst í boðum og 

bönnum.
10

 Girard bendir á að í flestar goðsagnir Gamla testamentis 

Biblíunnar hafi verið ritaðar af fórnarlambsgerendum með örfáum 

undantekningum þar sem fórnarlambið á sér rödd. Það sé ekki fyrr en í hinu 

Nýja testamenti Biblíunnar sem reynt sé að grafa þann hugsunarhátt sem 

gegnsýri Gamla testamentið. Það sé gert með því að kynna til sögu hið 

endanlega fórnarlamb (Jesús) sem losi spennuna milli guðs og manns. Með 

því hafi verið snúið af þeirri þeirri braut að færa fram texta ritaðan af 

fórnarlambsgerendum, yfir í hendur fórnarlambsins, sem segir sögu sína í 

stórum hluta Nýja testamentisins.
11

 Girard fullyrðir að sú mynd sem haldið 

hafi verið á lofti um samband Guðs og Jesú Krists sé of framarlega í 

                                                 
10

 Wink 1992, s. 144. 
11

 Wink 1992, s. 146. 
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umfjöllun kirkjunnar fólks. Jesú hafi í raun verið að storka valhöfum, og 

sýnt fram á að gamla ofbeldisfulla aðförin gegn þeim sem hafi mótmælt, 

gengi ekki lengur og væri óviðunandi. Óvinur ríkisins og ríkjandi 

trúarbragða væri í raun alsaklaust fórnarlamb.
12

 

 Þegar litið er til þess sem Girard segir um framsetningu á ritúali, 

goðsögn og boðum og bönnum, má sjá að túlkun texta er ábyrgðarhluti. 

Fórnarlambsgerving hans sem kenning, rekur einnig að mínu mati þarft 

erindi í þeirri umfjöllun sem hér fer á eftir.  

2.3  Karllæg viðhorf og drottnunarhugmyndir í kristindómi 

Hvað veldur karlægum viðhorfum í kristindómi? Karllæg viðhorf eru að 

mati höfunda þeirra sem hér gagnrýna og greina, ríkjandi í málflutningi 

margra trúarhópa. 

Carter Heyward segir að karllæg viðhorf séu innprentuð í kristindóm með 

frásögninni af Guði og Jesú Kristi.
13

 Þeirra samsetta mynd sé ,,faðir“ og 

,,sonur“. Með þeirri framsetningu sé meint yfirburðastaða karla tryggð. Það 

lýsi sér betur með eftirfarandi hætti: Drottnandi staða kemur frá einskonar 

huglægri uppsprettu valds og framkallast í sjálfstrausti karla. Myndin af 

Guði föður, sem sjálfur sé Drottinn og uppruni alls valds, hafi fært feðrum, 

bræðrum og sonum vissu um það að þeir séu handhafar þjóðfélagslegs 

forræðis. Karlmenn hafi nært með sér vissuna um að það sé þeirra óskoraði 

réttur að stýra í gegnum áðurgreinda mynd. Faðirinn á himnum og sonur 

hans séu karlgerðir og karlar hafi ætlað sér drottnandi stöðu með því að 

lífgera þessa hugmynd og halda henni við. Karlar hafi með þessu sett sig 

fram sem nokkurnskonar yfirboðara kvenna og barna. Þeir séu vegna þessa 

hugsunarháttar að eigin áliti sjálfkjörnir til þess að berjast fyrir yfirburðum á 

mörgum sviðum þjóðfélaganna. Einnig til stýringar varðandi stærstu atriði í 

rekstri heimilanna. Með þessu sýnir Heyward fram á hverjar kunni að vera 

                                                 
12

 Wink 1992, s. 148. 
13

 Heyward 1984, s. 14. 
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ástæður þess hve karlmenn eru valdsæknir og hversu sjálfsagt mörgum 

þykir óbreytt ástand eðlilegt. 

En hvað segja aðrir um sama mál? Carol S. Robb leitar svara á breiðari 

grunni.
14

 Ekki sé aðeins um karllæga stjórnunartilburði í kristnum sið heldur 

nefnir hún í því samhengi, helstu trúarbrögð og hugmyndafræðikenningar 

nútímans. Eftir að hafa lýst þeirri skoðun sinni að karlar óttist samstöðu 

kvenna og hafi jafnvel áhrif á samstöðuleysi þeirra og uppbyggingu 

systralags þeirra í milli, setur hún fleiri áhugaverða þætti fram.  

Samandregið hljóðar það svo, að undir kerfi þessara trúarbragða og 

hugmyndakerfa sanki karlar að sér valdi og kerfin séu meðvitað þannig 

uppbyggð að konan sé undir karlinn sett. Þetta gildi ekki aðeins um 

trúarbrögðin. Hún tekur fyrir pólitísk hugmyndakerfii, svo sem Marxisma 

og Maoisma, auk hugmyndafræði sem tilheyra öðrum sviðum. Helst ber að 

nefna sálfræðikenningar svo sem Freudisma og Jungisma, þar sem konan 

nýtur ekki sannmælis að hennar áliti. 

Útkoman sem reifað var í þessum kafla um karllæg viðhorf er krafa um 

undirgefni að mati Heyward.
15

 Hún rökstyður þá fullyrðingu sína á 

eftirfarandi hátt: Hinir ríkjandi kirkjunnar menn eru taldir vera handhafar 

hins guðlega valds hér á jörðu. Þeirra sé valdið og þeim beri að hlýða. Þeir 

séu sem guðlegir umboðsmenn og hafi leyfi til þess að móta hegðun og 

afstöðu barna sinna. Þá smitist hinn karllægi hugsunarháttur út til 

fjölskyldufeðra með ríkjandi drottnunarboðun. Slíkt bjóði upp á lagskiptingu 

mannfélagsins frá körlum í efsta laginu, niður til kvenna og þá séu börnin 

lægst sett. Sóknarhirðar og fjölskyldufeður hafi tekið sér vald sem taki 

sjálfsákvörðunarréttinn af fullorðnu fólki; konunum.  

Svo sem sjá má af þessu hljóta þeir sem undir slíkt yfirvald eru settir að 

vera þvingaðir til undirgefni. Þannig sé jarðvegurinn unnin fyrir frekari 

stjórnunartilburði. Krafan sé ætíð sú að einhver hlýði, sé undirgefinn. Carter 

Heyward bendir einnig á að til undirgefni sé ætlast án tillits til þess hvort að 

                                                 
14

 Robb 1994, s. 20. 
15

 Robb 1994, s. 14. 
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valdboðið sé til uppbyggingar eða niðurrifs fyrir einstaklinginn, réttlátt eða 

óréttlátt.
16

 

2.4  Félagsleg skilyrðing 

Veik staða kvenna er félagslegur arfur úr fortíðinni. Rosemary Radford 

Ruether kveður fast að orði er hún rýnir í stöðu kvenna innan vestrænna 

þjóðfélaga.
17

 Hún telur að að sú biblíufasta skoðun, reyndar ein af mörgum 

sem Páll Postuli setti fram, hafi skaðað og niðursett konuna. Þar segir að 

konan hafi ekki vald sem hún geti notað á eigin forsendum, heldur sé 

eiginmaðurinn höfuð konunnar. Konur og dætur hafi verið sem eign 

fjölskyldufeðranna. Þetta viðhorf átti sér réttlætingu í fornaldarlegum  

hugmyndum um náttúrulega vanhæfni konunnar. Krafan til þeirra var rík um 

að ala sveinbörn. Stúlkubörn voru frá náttúrunnar hendi taldar standa 

drengjum að baki. Þær voru eftir skrifum Ágústínusar kirkjuföður að dæma, 

ekki skapaðar í Guðs mynd. Þær gátu því ekki borið Kristi vitni. Þess vegna 

urðu konur ekki prestar. Adam var skapaður á undan konunni og þess vegna 

var konan síðri. Ofan á allt saman bætist svo sú lífseiga mynd í kristindómi 

að konan sé ábyrg fyrir tilvist syndarinnar ásamt djöflinum.
18

  

Mat Marteins Lúters hafi einkennst af sömu hugsun. Ruether gagnrýnir 

þá staðreynd að þessi hugsunarháttur hafi haldið lífi þrátt fyrir að hópar 

kristinna manna hafi skilið sig frá kaþólsku kirkjunni.
19

 Eftirreksturinn hafi 

skilað sér í miklu óréttlæti í garð kvenna og sérstaklega barnanna. 

Stúlkubörn hafi verið borin út frekar en drengir. Kirkjan reyndist vegna 

undanritaðra forsendna ekki vera skjól fyrir konur. Hjónabandið var meira 

og minna lokað hólf og karlarnir fengu frítt spil með hegðun sína. 

Heimilisofbeldi var lögverndað.
20

 

Rosemary Radford Ruether spyr í lokakafla greinar sinnar hvað hafi 

breyst? Biblíuleg nálgun lifi enn góðu lífi. Þeir þættir sem á undan eru taldir 

                                                 
16

 Heyward 1984, s. 71. 
17

 Ruether 1989, s. 31. 
18

 Ruether 1989, s. 32. 
19

 Ruether 1989, s. 33. 
20

 Ruether 1989, s. 34. 
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í grein hennar hafi átt sér framhaldslíf fram á þennan dag. Greinilega er um 

félagslegt mynstur er að ræða. Ruether telur að hinar ríkjandi hugmyndir séu 

í raun í mótsögn við anda kristindóms, sem innihaldi allt aðra nálgun. Hún 

segir að hópar innan safnaða spili einnig á vanmetakennd kvenna og þær séu 

vegna trúararfsins móttækilegar fyrir niðurlægjandi hugmyndum 

safnaðarhirða. Kristindómurinn hinsvegar hafi í sér fræ. Þau séu kenningar 

um frelsun, jafnrétti og tækifæri til fullrar reisnar allra manna. Þessum 

fræjum sé ekki sáð og enn sé reynt að andæfa og kæfa niður réttmæta 

túlkun.
21

 

2.5  Söguleg skýring á stöðu kvenna 

Anne McGrew Bennett hefur að markmiði að sýna fram á að skýring á stöðu 

kvenna innan kristins trúararfs sé byggð á grunni sögunnar. Hún vitnar í Dr. 

Phyllis Trible máli sínu til stuðnings.
22

 Anne Bennett segir konuna hafa 

öðlast rótgróinn sess í vestrænni menningu í gegnum hugmyndir gyðing-

kristinna trúarsetninga. Þær séu aðallega fengnar í gegnum trúarlega texta. 

Vestræn menning sé á sigurbraut og sé að ryðja sér til rúms sem 

alheimsmenning. Því sé rétt að staldra við. Mýtur og trúarlegt innlegg í 

gegnum aldirnar hafi mótað vestræna menningu. Þar sé ekki allt sem best 

verði á kosið er litið sé til stöðu konunnar. Þar með stöðu 

alheimssamfélagsins og framtíð þess. Konan hafi fengið í gegnum 

áðurnefnda texta og tákn, afar lágan sess. Bennett vitnar í orð dr. Trible þar 

sem hún segir að textarnir séu skrifaðir í karlráðandi samfélögum. Þar stingi 

í augu hve lögmálstextar gyðinglegra rita séu konunni andsnúnir. Hún nefnir 

einnig texta úr hinu Nýja testamenti. Trúin beinist að guði sem sé guð 

Abrahams, Ísaks og Jakobs eftir frásögnum Gamla testamentisins. Karlinn 

ríki einnig í hinu Nýja testamenti. Í því síðara sé guðinn guð Jesús og Páls. 

Ekki sé nóg að konan sé eins og áður er sagt, lægra sett sem persóna en 

karlinn, sé litið til Páls, heldur sé hún einnig ábyrg fyrir tilvist syndarinnar. 
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 Ruether 1989, s. 40. 
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 Bennett 1994, s. 137. 



 11 

Eiginmaðurinn hafi valdið yfir konu sinni og Biblían sé rit sem ýti undir 

hugmyndir um yfirburði karlsins. Bennet sýnir fram á, að ef hið ritaða orð, 

sem sé vel þekkt í gyðing-kristinni framsetningu, séu kvenímynd þess sem 

trúin hefur fram að færa, eigi framgangur konunnar sér litla von. En ekki sé 

þar allt sem sýnist. Hún spyr hvort að sjálfsagt sé að karlgera Guð? Bennett 

vísar í Cuthbert A. Simpson sem segir að versin í upphafi ritningarinnar, 

hafi þann skilning í boði að hugtakið Guð sé tilvísun til einskonar heildar 

eða einingar. Þar er átt við að Guð sé einingartákn og alltumvefjandi og ekki 

sé því sjálfsagt að kyngera Guð.
23

 Þessu til stuðnings segir Simpson að til 

séu hugtök sem allir þekki eins og maðurinn, mannkyn og persónur. Þessi 

hugtök höfði til heildar- eða einingarskilnings sem áður segir, eins og oft 

þegar rætt er jafnt um konur sem menn í einu orði.
24

 

Bennett vitnar enn í prófessor Trible sem gefur innsýn í athygliverðan 

þátt.
25

 Hún gagnrýnir menntaða biblíufræðinga. Það sé vitað af 

fræðimönnum hvað sé næst upphafsskilningi hugtaka og hvað ekki í 

þýðingum trúarrita sem liggja fyrir almennum trúarhópum.  

Bennett telur að í tilhliðrun á áðurnefndum skilningi liggi meðvituð  eða 

ómeðvituð ofbeldistilhneiging og kúgunarvilji gagnvart konum. Hún telur 

að ekki sé eftir neinu að bíða með að taka þýðingar og túlkun til 

enduskoðunar og við það fái konur uppreisn æru ef svo má að orði komast. 

Hún telur að margt sem notað hafi verið gegn konum, sem nefndar eru til 

sögu í Biblíunni, séu hin mestu öfugmæli.
26

 Undanfarandi gagnrýni er hér 

tekin til meðferðar vegna þess að staða konunnar er greinilega að mati 

höfunda erfðahlutur sem færst hefur á milli kynslóða, meðal annars með 

rangtúlkun trúarlegra texta.  

                                                 
23

 Bennett 1994, s. 138. 
24

 Bennett 1994, s. 139. 
25

 Bennett 1994, s. 140. 
26

 Bennett 1994, s. 139. 
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2.6  Valdsækni og gagnrýni á aðferðir yfirboðara 

Walter Wink fullyrðir að valdið og valdsækni liggja mikið dýpra í mönnum 

og mannfélögum en ætla mætti.
27

 Valdsækni sé fullkomlega ákveðin og 

markviss en andstaðan sé að sama skapi veik. Það þýði að hvert það afl sem 

reyni að breyta ríkjandi hugsunarhætti eða valdastrúktúr verði dæmt til 

mikillar þjáningar. Ofbeldi er beitt til þess að kæfa andstöðu. Einnig séu þau 

meðul notuð sem manneskjunni séu töm, svo sem háð og jafnvel aftökur. 

Þetta megi sjá í sögunni um Jesú. Wink er með þessu og nokkrum dæmum 

svo sem um atburðina á Torgi hins himneska friðar í Kína, að sýna fram á 

að fórnarkostnaðurinn í baráttunni gegn valdinu og leiðin til breytinga 

kostar sitt. Þó að valdið haldi stöðu sinni tapi það samt. Skilja má af 

gagnrýni Wink hvers vegna breytingar eru svo sársaukafullar og hægar í 

framgangi.  

Mary M. Fortune nálgast valdið í grein sinni um vald, mörk og skynsemi 

í bókinni Love Does No Harm. Hún hefur grein sína á því að vitna í Rita 

Nakashima Brock.
28

 Þar segir Brock að valdið sé nátengt mannlegum 

veruleika vegna þess að við lifum í sambandi við aðrar manneskjur. Þá 

skynjum við valdið í tengslum við reynslu okkar af lífinu. Yfir þjóðfélögum 

nútímans sé karllægur andi sem gegnsýri þau. Völd karla séu álitin sjálfsögð 

en við séum ekki fædd með þá vissu í huga. Við samsömumst andanum í 

þjóðfélögunum ómeðvitað og lítum á lagskiptinguna sem við horfum uppá 

sem sjálfsagðan hlut. Rita N. Brock segir að mannsekjan búi hins vegar yfir 

grundvallandi valdi sem sé annars eðlis. Það sé okkur meðfætt. Það lækni, 

hvetji, efli og frelsi. Það búi djúpt í okkur og sé miklu uppbyggilegra en það 

vald sem við skynjum allt í kringum okkur. 

Carole R. Bohn segir í sinni grein í bókinni Christian Patriarchy and 

Abuse að illur meinbugur sé á þeirri guðfræði sem innbyggð er í kristin 
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samfélög.
29

 Hún segir: Að reyna að breyta valdamynstri karlanna eða 

jafnvel ofbeldisfyllstu birtingu þeirra og samþykktum umráðarétti yfir 

konum getur haft afleiðingar sem eru byltingarkenndar. Slíkt myndi 

kollvarpa samfélagsstrúktúrnum og trúargrundvellinum um leið. Það yrði 

með öðrum orðum til þess að eyða því sem kalla má guðfræði eignarinnar. 

Það muni oft vera viðkvæðið hjá körlum sem fari illa með konur sínar og 

börn, að þau tilheyri þeim og þeim sé því leyfilegt að beita ofbeldi. 

Löggjafinn hafi og ekki staðið sig sem skyldi vegna þátttöku í valdakerfinu. 

Eignarréttur réttlæti ofbeldi innan fjölskyldna. Ótrúlegt fálæti gagnvart 

þjáningum birtist í þessu. 

2.7  Niðurstöður 

Hér að ofan hefur verið dregin upp mynd af femínisk-kristinni orðræðu um: 

fórnarlambsgervingu, karllæg viðhorf, sögulega skýringu á stöðu kvenna í 

trúfélögum. Greining var gerð á því sem kalla má félagslegan arf. Arf sem 

undirbyggir drottnunarhyggju og undirgefni. Þá var valdsækni gagnrýnd. 

Innihald hugtakanna skýrist enn betur þegar að rýnt er í þau í beinu 

samhengi við texta þeirra höfunda sem leggja fram gagnrýni hér á eftir. 
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3.  Konur og hlutskipti þeirra í drottnunarboðandi 

trúfélögum 
 

Hér á eftir verða dregnar fram fullyrðingar nokkurra femínískra siðfræðinga. 

Verður það helst tekið fyrir sem lítur að stjórnunartilburðum í nafni 

kristindóms, konum til nauðar. Í forgrunni verða nokkrir málsmetandi 

höfundar sem lýsa því hvernig stjórnað er í nafni kristindóms og gyðing-

kristilegrar hugmyndafræði. Reynt verður að sýna fram á hvernig stýringin 

birtist og hvaða afleiðingar það hefur fyrir konur og börn að búa við vald 

sem sótt er til bókartrúar.  

3.1  Fórnarhugsun kvenna 

Joanne Carlson Brown og Rebecca Parker draga fram í grein sinni þau mál 

sem á þessum blöðum eru höfð að aðalumfjöllunarefni: kúgun kvenna og 

barna í nafni trúarsetninga.
30

  

Eftir að hafa bent á að konur séu mótaðar af menningu þjóðfélaga til þess 

að samþykkja þjáningu sína á þeim grunni að hún sé réttlætanleg, benda 

Brown og Parker á fleiri þætti. Þær taka dæmi af siðum og venjum margra 

samfélaga sem rýra gildi konunnar, án þess að kristin gildi séu aðal 

farvegurinn. Þar ríki þögn um það sem sannara reynist og sektarkennd 

kvenna sé oft ástæða þagnar um það sem rangtúlkað sé.  

Þær hafi ekki réttinn, hvorki sem persónur né hópur til þess að líta á sig 

sem fullgilda meðlimi samfélaga, vegna kynferðis síns. Þær séu þiggjendur 

allra réttinda frá öðrum og færi fórnir að kröfu annarra, svo sem stuðninginn 

við heimilin og börnin. 

Má af þessu draga þá ályktun að konur séu kjörin fórnarlömb fyrir 

valdsækin öfl. Kristindómurinn ýti enn undir þessa stöðu. Kraftur hans sé 

mikill. Fórnarhugsun kristidómsins sé hið mikla hugtak sem gefi túlkendum 

frítt spil og því sé jafnrétti ekki virt í mörgum kristnum samfélögum. 

Þjáning konunnar muni bjarga heiminum. Kristur hafi fórnað sér fyrir 
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heiminn og það sé nú einnig hlutskipti konunnar. Kristur hafi fórnað sé af 

hlýðni við föður sinn og þá sé að auki höfðað til hlýðni og undirgefni barna 

með trúarsetningum.  

Við það að taka umyrðalaust við hlutverki hins sjálfsfórnandi Krists 

opinberi viðkomandi sig sem sannkristinn einstakling. Þá er fyrirheitið um 

upprisu dauðra og himnaríkisvistina haft í frammi sem laun þeirrar erfiðu 

ævi sem menn lifi við í hinum sjálfsfórnandi aðstæðum. 

Eftirhermulífið sem blasir við að undansögðu fær og eftirfarandi lýsingu 

hjá Mary Daly í grein þeirra Brown og Parker sem hér er til umfjöllunar. Þar 

segir að kristindómurinn þrýsti sjálfsfórninni fram sem æskilegum kosti, 

sérstaklega í tilviki kvenna.
31

  

Brown og Parker ræða einnig aðra þætti kristindóms sem horfa þarf til. 

Fórnarlambið sé ein aðal birtingarmynd Krists og því hljóti það að teljast 

harla gott að líkjast honum; með hætti þess sem líður. Þjónusta án marka er 

þannig gagnrýnd í greininni og með hugtaksnotkuninni sé hinn líðandi 

þjónn Biblíunnar enn og aftur á ferð, til stýringar.  

Þær telja að með viðvarandi dýrkun þeirra sjálfsfórnandi þátta sem að 

framan eru nefndir, sé hjóli kúgunarinnar snúið áfram og við það verði ekki 

búið öllu lengur.
32

  

Þær hafa margar hugmyndir fram að færa um lausnir. Breyta þarf frá því 

sem nú er. Ber þar hæst sem áður hefur verið drepið á að ekki er hlustað á 

guðfræðinga né fræðimenn sem bjóða upp á ný sjónarhorn sem eru frelsandi 

fyrir þá undirokuðu. Kristindómur sé settur fram sem boðandi trúarkerfi sem 

upphefji þjáninguna. Fátt réttlæti núverandi mynd.
33

 

3.2  Aðferðafræði trúarhópa til stýringar á safnaðarmeðlimum 

Hvernig aðferðafræði er notuð til stýringar af safnaðaryfirvöldum?  

                                                 
 
31

 Brown & Parker 1989, s. 2. 
32

 Brown & Parker 1989, s. 3. 
33

 Brown & Parker 1989, s. 26. 
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Mary Daly segir að feðraveldishugmyndir trúarbragða séu í eðli sínu 

valdsæknar.
34

 Stýrt sé til dæmis með trúarkenningum og höfðað til 

sektarkenndar. Konur eigi mest undir högg að sækja í stofnanavæddum 

trúardeildum þar sem kenning sé stýritækið. Vantrú og trúvilla sé það sem 

fólk sé sakað um, meðtaki það ekki karllæga túlkun gagnrýnislaust. Konur 

séu enn frekar gerðar að fórnarlömbum með þessum aðferðum.  

Einnig setur hún fram þá skoðun sína að það sem kalla megi virðingu 

fyrir hinum mjúku gildum trúarbragðanna, eigi ekki uppruna sinn hjá 

körlunum sjálfum. Hennar skoðun er sú að í því tilliti stjórnist karlar af 

sektarkennd. Þjónusta, fyrirgefning og það að rétta hina kinnina fram sé 

ofbeldi beitt og fórnarhugsunin karlamegin, séu nokkurnskonar 

neyðarviðbrögð karlasamfélagsins. Hvað á Daly við með þessu? Svar 

hennar er á þann veg að karlinn sé haldinn sektarkennd, vegna hegðunar 

kynbræðra sinna. Konur hafi þó mótað og nýtt sér umrædd gildi, séð þau frá 

upphafi, og þau séu þeim langtum eðlislægari en karlinum. Margt annað 

næri þá einnig stefnu til fórnarhugsunar. Hinir mjúku þættir 

bókartrúarbragða hafi ásamt fleiru inni í sér verðlaunahugmynd. Það að vera 

fyrirgefandi og fórnandi, veiti þeim sem eftir fari himnaríkisvist. 

Syndarhugtakið sé einnig óspart notað til þess að halda safnaðarmeðlimum 

niðri og það jafnan til þess að festa leiðtogana í sessi og skerpa á ætluðum 

hugmyndum Guðs, samkvæmt túlkun þeirra sem ráða. Kúgunin sem augljós 

sé þyki þó engin synd. Haldið sé niðri guðfræðilegri og siðfræðilegri 

umræðu innan samfélagshópa og fólk þannig þvingað til hlýðni. 

Rannsóknarvinna með faglegum hætti sé ekki liðin ef slíkt geti að leitt af sér 

breytingar á valdakerfinu.  

En hvert vill Daly að við beinum sjónum til þess að knýja fram faglegri 

túlkun trúartexta? Daly bendir á að mörg sóknarfæri séu í hendi fyrir 

kristindóminn.
35

 Því má spyrja í framhaldi af því: Hvað hafa femínískir 

guðfræðingar og siðfræðingar í sínum fórum sem stuðlað getur að betra 

                                                 
34
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35

 Mary Daly 1994, s. 123. 



 17 

jafnvægi varðandi túlkun í kristinni trú? Mary Daly segir að rödd kvenfrelsis 

sé sprottin úr mannlegri þörf til réttlátari heims.  

Með því að færa það sem kvenfrelsissinnar hafi til málanna að leggja inn 

í trúarbragðaumræðuna nái kristindómurinn að losna við kúgunarstimpilinn 

sem á honum sé. Hún sýnir og fram á að kristindómurinn sé með stýrðri 

íhaldssemi að eyða sjálfum sér. Margra alda kenningatúlkun sé ekki svarið á 

okkar tímum. Trúarleg meðvitund muni aukast í samfélögunum þar sem 

breiðari sátt ríki um túlkun kennisetninga. 

3.3  Gudorf gagnrýnir túlkun kristinna safnaða á trúarlegum 

textum 

Þar sem leitað er svars við því hvernig staða kvenna og barna er svo sem 

lýst er hér á undan er spurt: Hvernig er boðskapur túlkaður og framsettur af 

yfirvöldum safnaða? 

Nálgun Christine E. Gudorf að því sem fengist er við hér, er séð frá 

bæjardyrum kristinnar kynjasiðfræði.
36

 Hún fullyrðir að þær hefðir og 

venjur sem skapast hafa varðandi stöðu kvenna innan kristinna trúfélaga, 

megi rekja til stýringar að ofan innan safnaðanna. Þar eigi stærstan hlut 

meðferð valdsækinna einstaklinga á trúartextum. Textum sem rekja megi að 

mestu til Biblíunnar.  

Tilhlýðilegt að draga upp með dæmi frá henni hversu tvíbent slík aðkoma 

er. Hún tekur fyrir tvo texta úr Nýja testamentinu.
37

 Hinn fyrri er úr 

Galatabréfinu 3:28: ,,Hér er hvorki Gyðingur né annarrar þjóðar maður, 

þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú.“
38

 Síðari 

textinn er úr Bréfi Páls til Kólossumanna 3.18: ,,Konur, verið undigefnar 

eiginmönnum ykkar eins og sómir þeim er drottni heyra til.“
39

 Gudorf 

dregur þessar ritningargreinar fram og segir þá fyrri augljóslega hafna 

undirgefni og ójafnrétti á öðrum væng. En síðan komi mótsögn með 
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stuðningi við undirgefni kvenna á hinum.
40

 Fyrri greinin sé oft notuð sem 

sparitexti þar sem jöfnuður sé mærður og gerist það gjarna þegar að sá sem 

talar telur fáa vera fyrir sér í valdapíramída. Frítt spil á hendi varðandi val 

og túlkun sé opin. Notkun versins verði mjög lituð af því hvort að sá sem 

notar textana, stjórnar eða notar einhvern sem undir er settur. Svo sem sjá 

má opnar slík túlkunarleið á möguleikann til þess að gera stöðu þeirra sem 

þola, enn verri. Gudorf bendir á aðra mótsögn varðandi stöðu kvenna.
41

 Í 

Tímóteusarbréfi hinu fyrra 2.15 er sagt: ,,En hún fæðir börnin og verður því 

hólpin ef hún er staðföst í trú, kærleika og helgun samfara hóglæti.“
42

 Þá 

vitnar Gudorf í orð Jesú Krists þar sem hann svarar í Lúkasarguðspjalli á 

öndverðan hátt. Í Lúkasarguðspjalli 11.27-28 stendur: ,,Er Jesús mælti þetta 

hóf kona ein í mannfjöldanum  upp rödd sína og sagði við hann: ,,Sæll er sá 

kviður er þig bar og þau brjóst er þú mylktir. “Jesús svaraði: ,,Já, því sælir 

eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það.“
43

 

Gudorf leggur áherslu á að mótsagnir sem þessar séu í höndum þeirra 

sem túlka guðspjöllin.  

Vandmeðfarið sé ritningarefnið vissulega og predikurum beri að túlki 

skilaboð Biblíunnar heiðarlega. Safnaðarhirðar eigi að færa það fram sem 

reynt sé að koma til fólks í gegnum ritið. Heildarboðskapinn beri að skoða.
44

 

Þá segir hún að það sé verkefni hverrar kynslóðar að bera boðskapinn fram 

með nýjum áherslum sem hljóti að birtast í síbreytilegum heimi. Boðun 

Biblíunnar sé með öðrum orðum sístæð og síbreytileg. 

Gudorf nálgast næst stöðu kvenna frá sjónarhóli kynlífssiðfræðinnar. Hún 

segir að allt of lengi hafi fyrirferðarmikil umræða innan kristinna safnaða, 

snúið að kynlífsathöfnum einstaklinga.
45

 Þar hafi eitt og annað verið flokkað 
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eftir því hvað menn hafa getað fundið ritningarstaði um eða vísað til hefðar. 

Syndin er í þessu samhengi mönnum æði töm á tungu.
46

  

Gudorf segir að krafa dagsins sé sú að menn snúi sér frekar að því sem 

við getum kallað sambandsmiðað samlífi. Ástasamband milli einstaklinga sé 

ekki eingöngu það sem fram fari í svefnherberginu eða sé algjörlega 

kynlífstengt.
47

 Á þessu sviði hafi orðið miklar viðhorfsbreytingar. Nefnir 

hún til dæmis að gjörðir svo sem kynlíf fyrir hjónaband, sjálfsfróun, 

samkynhneigð og framhjáhald séu ekki teknar sömu tökum nú og á fyrri 

öldum.
48

  

Á okkar tímum sé frekar litið til aðstæðna manna og bókstafurinn hafi 

orðið að víkja. Þá sé hin siðferðilega aðkoma einnig sú að litið sé til þess 

hvað standi á bak við gjörninga. Hin sígilda spurning siðfræðinnar hafi 

fengið meginstöðu. Grundvallaratriðið sem sú spurning snýst um er það, 

hvort að verið sé að særa eða meiða með mannlegum gjörningum; svo sem í 

kynlífi.  

Þá bendir hún á að hinir kristnu söfnuðir hafi ekki eins mikinn áhuga á 

ofbeldisfullum samböndum og áðurnefndum athöfnum. Ofbeldi sé liðið 

innan stofnana sem þeir samþykkja með skírskotun til Guðs vilja, svo sem í 

hjónabandi. Þeir atburðir tengjast oft kynlífsathöfnum og líkamsmeiðingum 

ásamt andlegu ofbeldi. Oft sé litið framhjá ofbeldisfullum athöfnum og 

gjörðum karla gegn eiginkonum sínum svo sem nauðgunum innan 

hjónabandsins. Þetta sé ekki viðhorf sem Gudorf samþykki þar sem ástin, og 

vöxtur einstaklinga og viðleitni til sköpunar réttláts samfélags sé inntakið í 

boðskap hennar.  

Hún kallar þá nálgun sem margir hinna kristnu safnaðahirða ástundi 

„siðferðilega-smættarhyggju“ (moral-minimalism).
49

 Það hugtak lýsi sér í 

því að útbúinn sé nokkurnskonar syndalisti og margt sé ekki inni á honum 
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sem þar eigi heima. Þessi aðferð bitni harkalega á konum, börnum og 

minnihlutahópum, svo sem samkynhneigðum.
50

 

Það sé þó ljós í myrkrinu, þar sem löggjafinn taki í taumana og hverskyns 

kynlífstengdar gjörðir svo sem nauðganir og barnaníð séu ólöglegar. Lögin 

hafi forskot á trúarhópa.
51

 Ofbeldið sem víða tíðkist sé ólöglegt og hafi liðist 

of lengi.  

Gudorf telur að sú blinda sem ríki í mörgum kristnum samfélögum stafi 

sem áður er sagt af siðferðilegri-smættarhyggju. Þá bendir Gudorf á að þau 

sem á undan fari sem aflvakar jákvæðra breytinga mæti oft mikilli 

mótstöðu.
52

 

Má af þessu sjá að hugarfarsbreyting innan safnaða og réttsýni í aðkomu 

að trúartextum, er að áliti Gudorf grunnur þess að bæta megi stöðu kvenna 

og barna innan samfélaganna. 

3.4  Gudorf gagnrýnir fórnarlambsgervingu samfélagshópa 

Gudorf átelur alla sem samþykkja fórnarlambsgervingu. Hún fullyrðir að 

það séu valdhafar, samfélög og fórnarlömbin sjálf. 

Christine F. Gudorf segir að þrennt valdi fórnarlambsgervingunni.
53

 Í 

fyrsta lagi valdahafar í stærri og minni hópum. Þar á hún við trúarsöfnuði og 

valdhafa í samfélögum í víðara samhengi. Í öðru lagi samfélögin sjálf, sem 

samþykki með ýmsum hætti að halda fólki niðri, þá er átt við meðvitað sem 

og með afskiptaleysi eða þöggun. Þá í þriðja lagi fórnarlömbin sjálf, sem 

hún vill að séu meðvitaðri um stöðu sína og samþykkja ekki hlutskipti sitt. 

Hún hvetur þau einnig til þess að taka málin í sínar hendur.  

Því miður, segir hún, sýni aðkoma safnaðarhirða í nútíma ekki nema brot 

af sköpun fórnarlamba í veröld okkar. Hún spyr til dæmis hvernig í 

ósköpunum rannsóknarréttarmenn á öldum áður hafi getað talið sig vera að 

bjarga sálum frá tortímingu með framgöngu sinni? Fórnarlömbin hafi vart 
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haft hugmynd um meint brot sín. Hvernig hafi þessir gjörningar geta staðið 

yfir með vitund samfélaganna? Hún segir skýringuna vera þá að 

meðvitundarleysi þeirra sem samfélögin byggi sé innprentað í menningu 

þeirra kerfisbundið og gegnsýri þau (delibarately cultivated).
54

  

Rök trúarlegra afla séu úthugsuð og notuð óspart til þess að réttlæta 

áframhaldandi kúgun og líftíma ástandsins. Útkoman sé hagur fyrir þá sem 

kúguninni standa og viðhaldi valdi þeirra. Á bak við standi valinn hópur 

innar samfélagsins sem sé í raun að vernda sérhagsmuni sína. Vel sé þess 

gætt að vissu meðvitundarleysi sé haldið við. Það sé gert með því að varast 

það sem heitan eldinn að upplýsingar komist til almennings. Hún nefnir sem 

dæmi að stofnanir séu einangraðar og með því varast að almenningur nái að 

samsama sig við líðan fórnarlamba.  

Gudorf snýr sér næst að heimi þeirra fórnarlambsgerðu. Hún telur ekki 

hægt að horfa fram hjá því að þau þrýstist inn í hlutverk. Fórnarlömbin með 

því að samþykkja hlutverk sitt, sitjandi í eymd sinni og máttleysi, viðhaldi 

að auki ástandinu. Hvernig það gerist að sá sem líður sættist á að staða hans 

geti ekki breyst er þó ljóslega nokkuð sem aðstæður hans skapa. Engu að 

síður gerir máttleysi þeirra hópa sem undir aðra eru settir vandamálið enn 

erfiðara viðfangs.
55

  

Gudorf telur að einskonar samþykkt og samvinna fórnarlambanna með 

kvölurum sínum sé eitthvað sem gerist í ferlinu kerfisbundið. Fórnarlömbin 

sogist af þeim sökum inn í að styðja það illa sem kúgar þau. Lausnin sem 

Gudorf setur fram er sú að leysa megi fólk úr ánauðinni með því að sýna því 

fram á að það sé í hlutverki fórnarlambsins. Þannig fáist þau og til þess að 

viðurkenna að það séu til lausnir til frelsunar þeirra. Þá verði að opna augu 

kúgarans fyrir því hvernig hann eða þau hafa hagað sér.
56

  

En hvernig er hægt að nýta hugmyndir Gudorf varðandi stöðu kvenna, 

þar sem trúarlegum setningum er beitt til þess að stjórna og knýja fram vald 

yfir öðrum? Hún segir að helstu rök þeirra sem beita valdi með slíkum hætti 
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séu úthugsuð eins og komið hefur fram hér að ofan. En hver þeirra eru þá 

helst notuð? Gudorf gagnrýnir að sá kúgaði sé fenginn til þess að samþykkja 

stöðu sína með þeim rökum að um guðlegan vilja sé að ræða. Það réttlæti þá 

langt því frá stöðu kúgarans, þó að fórnarlambið samþykki en feli þvert á 

móti ofbeldið og næri. 

Einnig sé um samfélagslega þöggun að ræða. Nefnir hún til dæmis ótta 

manna við óþægilega flóðbylgju kvartana yfir ofbeldi sem tengist konum. 

Það viðgangist svo sem í háskólum og fyrirtækjum að konum sé sýnd 

kynferðisleg áreitni og ekki megi það koma upp á yfirborðið vegna 

leyndarhyggju. Undanfarandi og áralangt samþykki á slíkri hegðun deyfi 

niður umræðuna og viðhaldi ástandinu. 

Gudorf kafar frekar í málin og skoðar þau í samhengi við ofbeldi, 

fórnarlömb og gerendur. Hún tekur fyrir og setur spurningamerki við það 

hversu leiðandi ritningin eigi í raun að vera og þær kennisetningar sem 

settar eru fram í nafni hennar.
57

 Þá er Gudorf umhugað um fátæka og 

sinnuleysi og réttlætingu á stöðu þeirra í heiminum. Það sé mótsagnakennd 

vera í heimi, sérstaklega þess sem telji sig kristinn, að samþykkja ástandið.  

Að lokum tekur hún fyrir ábyrgð kristinna samfélaga gagnvart 

kynbundnu ofbeldi og átelur bæði þá sem styðja slíkt og einnig hvetur hún 

til aðgerða frá fórnarlömbum kúgunar. Hvetur hún þau til þess að 

samþykkja ekki stöðu sína og andæfa.  

3.5  Phyllis Trible og gagnrýni hennar á notkun ógnvekjandi 

trúartexta í safnaðarlífi 

Trible segir í inngangi bókar sinnar að ef að ógnarhugsun stjórni aðkomu að 

fræðum þá komist kenningin lítt að.
58

  

Trible vill að það komi skýrt fram í fyrsta lagi að hún telji sögurnar sem 

hún reifar hafa miklu meira vægi en oftast sé haldið fram.
59

 Í öðru lagi sé 

Guðsmyndin ekki tvískipt milli hins reiða Guðs Gamla testamentisins og 
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þess góða Guðs sem á að hafa birst í hinu Nýja testamenti. Mjög mikil 

spenna sé í bókunum milli guðlegrar reiði og guðlegrar ástar. Í þriðja lagi 

hafnar Trible því að litið sé á krossdauða Krists sem dauða æðri þeim 

hörmungum sem konurnar í sögunum hér á eftir hafi þurft að líða. Þjáningu 

þeirra sé ekki hægt að meta með þeirri aðkomu. Í fjórða lagi hafnar hún því, 

að með upprisunni hafi verið friðþægt fyrir þjáningu kvenna þeirra sem 

sögurnar fjalla um. Sorglegar sögur af þessu tagi hafi ekki hamingjusamlega 

endi. Hinn líðandi þjónn í Jesajabókunum birtist ekki síður í þessum konum 

en annarsstaðar í Biblíunni. 

Trible hefur gagnrýni sína á sögunni um Hagar. Biblían inniheldur sögu 

hennar í Fyrstu Mósebók 16.1-16 og 21.9-21. Abraham og kona hans Saraí 

áttu engan erfingja og var ambáttin Hagar látin leggjast með Abraham og 

geta með honum son. Hagar var þá hrakin á flótta út í eyðimörkina með son 

sinn, þegar Saraí kona Abrahams varð síðar þunguð af völdum manns síns. 

Bendir Trible á það með aðferðum textarýni að Hagar hafi verið tæki í 

höndum Saraí, og mannhelgi ambáttarinnar óvirt. 

Spyrja má eins og Trible gerir í hvaða ljósi má skoða Abraham sem 

kúgar Hagar á forsendum egypsks uppruna hennar, stéttar og kynferðis.
60

  

Trible þykir sem í Hagar geti þær konur fundið samsvörun við, sem hafa 

mætt höfnun svo sem vegna skilnaðar eða þungunar, heimilislausar konur 

og þær sem hafa orðið undir í lífinu. 

Sagan sem Trible tekur fyrir næst er um Tamar. Sú saga er í Síðari 

Samúelsbók 13.1-22. Tamar var nauðgað og síðan hrakin á brott. Trible 

greinir söguna og bendir fyrst á feðraveldismyndina sem blasir við.
61

  

Bandalag manna steypir stúlkunni í ógæfu.
62

 Davíð konungur, faðir 

hennar bregst henni augsýnilega.
63

 Stúlkan stendur eftir einangruð.
64

 Trible 

spyr svo að síðustu hver á að verja stúlkur fyrir nauðgurum.
65
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Í þriðja kafla rits síns tekur Trible fyrir sögu sem seint telst hugnanleg. 

Dómarabókin 19.1-30 er umgjörð sögunnar. Bókin segir af konu sem mætir 

mjög hörðu ofbeldi af höndum margra manna og það með samþykki þeirra 

sem áttu að verja hana. Konan er ekki nefnd á nafn. Sagan gerist í samfélagi 

þar sem skortur er á leiðandi öflum og upplausn ríkir. Guð er fjarri segir 

Trible og telur hún að sagan sé sögð til þess að ýta undir þá hugsun að ekki 

sé ráðlegt að hafa valdhafa fjarri.
66

 Valdhafar eru riturum Fimmbókarritsins 

mjög ofarlega í huga og bendir Trible á það. 
67

 

Trible segir söguna sýna að engin lög hafi verið til í Ísrael sem hafi 

verndað konur fyrir slíkum ofbeldisverkum og mangi milli karlmanna, sem 

Dómarabókin opinberi.
68

 Einsemd konu þessarar sé hrópandi.  

Trible segir persónuna einstaka í ritningunni. Hún sé eign karlmanns, 

hlutur, tæki og ekki síst tæki sögumanns.
69

 Sagan sé notuð til þess að 

réttlæta nauðganir manna af ættkvísl Benjamíns á fjölda kvenna og 

réttlætingin sé auðsæ í ritningunni. Ofbeldi gegn konum og hroðalega 

meðferð manna af ættkvísl Benjamíns á átakasvæði, megi líta á af þeim sem 

á að fá skilaboðin, sem sjálfsagðan þátt í framgangi sögunnar.
70

 Trible telur 

söguna vera tímanna tákn og því miður sé margt upplýst í henni sem enn 

viðgangist á jörðinni.
71

  

Síðasti kafli bókar Trible; Texts of terror hefur að geyma yfirlit yfir kafla 

í Dómarabókinni 11.29-40. Maður að nafni Jefta fórnar dóttur sinni eftir að 

hafa gefið Guði vanhugsað fyrirheit um mannfórn tengda fyrstu sýn á 

persónu eftir styrjaldarsigur.
72

  

Sagan einblínir á fórn einnar manneskju að mati Trible, en lítur framhjá 

því að margar aðrar falli í valinn í styrjöld. Dóttir mannsins deyr 

fórnardauða og harmar það að vonum að láta þannig lífið. Trible horfir til 
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þess að ekki sé mikil trú mannsins og bendir á að með loforði sínu um 

dótturfórnina sýni hann vilja til þess að binda Guð í stað þess að mæta 

honum í andanum. Þá sé valdafíkn Jefta auðsæ.  

Trible setur spurningarmerki við það að stúlkan sé nafnlaus og það 

undirstriki það sem hún hefur áður bent á. Stúlkan sé enn ein einangruð 

persóna í sögu Ísraels og samúðin sé höfð meir með föður hennar en 

henni.
73

  

Undanfarandi umfjöllun eru orð í tíma töluð. Phyllis Trible hefur með 

aðkomu sinni að þeim fjórum sögum sem hér fóru á undan varpað ljósi á 

hörmulega trúartexta sem hljóta að vekja til umhugsunar. Hún hikar ekki við 

að færa meiningu þeirra í afar sterkt ljós. Hún telur einnig að það sem ritað 

sé í Gamla testamentinu um þessar konur og örlög þeirra, kalli inn í 

samtímann. Hún sýnir fram á að þrátt fyrir að megintilgangur þeirra sé 

skýring á hluta sögu Ísraels, að þeir séu mjög mikilvæg áskorun varðandi 

siðferðilega umræðu á okkar tímum.  

Sá er þetta ritar þjáist mest með konum á átakasvæðum við lestur bókar 

Trible. Þá hvarflar hugurinn óhjákvæmilega að heimilisofbeldi hverskonar.  

3.6  Niðurstöður  

Hér að ofan hefur verið skýrt með hvaða stýritækjum og aðferðum konum 

hefur verið ýtt til hliðar sem málsmetandi einstaklingum innan kristinna 

trúarhreyfinga.  

Trúartextar sem enn í dag eru nýttir í safnaðarboðun, hafa verið dregnir 

fram og notkun þeirra gagnrýnd.  

Spurt er enn hvers vegna þarf að breyta framsetningu kristilegs 

boðskapar?  

Frekar verður glímt við þá spurningu í umfjölluninni um börn og 

unglinga hér á eftir. 
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4.  Börn og unglingar og stýring á lífi þeirra innan 

trúarsamfélaga 
 

Ljóst er flestum að börnin og unglingarnir er sá hópur sem á hvað erfiðast 

með að verja sig. Hinir fullorðnu hafa örlög barna í hendi sér og börnin eru 

háð hinum fullorðnu. Börnum er gert að hlýða og tilvera þeirra mótast af 

því. Þeir sem hér á eftir líta yfir stöðu þess hóps varðandi stjórn með 

trúarsetningum, hjálpa til við að skýra myndina.  

Christine Gudorf hefur eins og í kaflanum hér á undan mikið fram að 

færa. 

4.1  Carole R. Bohn - Guðfræði eignarinnar 

Bohn fullyrðir að yfirráðarétti karlsins yfir konu og börnum sé viðhaldið 

með nokkrum þáttum sem þjóðfélög verði að taka til endurskoðunar. Hvað 

ber að endurskoða í því efni? 

Carole R. Bohn
74

 vitnar í Gama testamentið; 1M 3.16. Þar stendur ritað: 

,,Við konuna sagði hann: Mikla mun ég gera þjáningu þína er þú verður 

barnshafandi. Með þraut skaltu börn fæða, samt skaltu hafa löngun til manns 

þíns en hann skal drottna yfir þér.“
75

  

Bohn segir að vald mannsins yfir eiginkonu sinni sé rakið til ætlaðs vilja 

Guðs sem fram komi í Gamla testamentinu. Þó megi alveg nota marga texta 

í sama riti til þess að leiðrétta þá framsetningu sem hún varpar ljósi á hér á 

undan. Hún segir að trúarlegar venjur hafi lífsseigt vægi af ástæðu. Þær séu 

notaðar til þess að halda þjóðfélagslegum venjum í föstum skorðum. Sé 

samtal milli þjóðfélags og trúarvenja til þess að tryggja guðfræði 

eignarinnar (theologi of ownership). Bohn áréttar þann skilning og bendir að 

auki á að samtal þjóðfélags og trúarkenninga sé notað til þess að réttlæta það 

sem þegar hafi fest sig í sessi hvað varðar stöðu kvenna og barna. Víkur hún 
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til ársins 1986.
76

 Í Flórídafylki í Bandaríkjum Norður-Ameríku höfðu þá 

verið samþykkt lög varðandi heill barna. Þar var kveðið á um að öllum 

þeim, sem hefðu vitneskju um ofbeldi gagnvart börnum, bæri lagaleg skylda 

til þess að tilkynna það. Prestar flestra stærri kirkna hefðu mótmælt og borið 

fyrir sig þagnarskyldu milli sín og sóknarbarnanna.  

Hún tekur sorgleg dæmi um það sem viðgengist getur undir 

þagnarskyldunni og þar ber hæst kynferðisleg misnotkun á börnum. Geta 

kirkjulegra yfirvalda til þess að leysa úr vanda sóknarbarna varðandi þann 

þátt er langt því frá næg. Konum hefur verið sagt að leysa vandann með því 

að ,,biðja heitar til Guðs“ og klisjur eins og ,,hjónabandið er heilagt“ og 

,,vertu þakklát fyrir að eiga börnin“, hjálpa vart.
77

  

Bohn hefur með skrifum sínum bent á að endurskoða þarf hugmyndir um 

yfirráðarétt fullorðinna yfir börnum. ,,Guðfræði eignar“ varðandi börn sé 

ekki sjálfsögð og óbreytanleg stærð. 

4.2  Rita Nakashima Brock og staða barna í foreldra/feðraveldi 

kristinna samfélaga 

Brock átelur að meðferð foreldra á börnum hafi lengi verið skoðuð sem 

einkamál heimila.
78

  

Hún segir að fáir guðfræðingar hafi rannsakað kerfislæga illa meðferð 

barna í krafti trúarlegra kennisetninga. Brock lætur að því liggja að uppeldi 

barna hafi verið að langmestu leyti í höndum kvenna og því hafi aðkoman 

að þessum málaflokki ekki fengið mikla athygli. Þó bendir hún á að 

samfélagið sem er umhverfi fjölskyldnanna sé ekki minna skyldugt til þess 

að vera á verði og að ekki sé réttlátt að horfa eingöngu til foreldranna þegar 

leitað sé sökudólga.  

Feðraveldisstrúktúr einkennir þau samfélög sem hún tekur fyrir.
79

 Hún 

segir að með slíkri uppbyggingu samfélags liggi hornsteinn kúgunarinnar. 
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Faðir og sonur hafi á sér helga mynd í guðfræðilegri nálgun. Sú mynd þoli 

ekki breytingamiðaða gagnrýni meðal manna og ýmsar 

guðfræðikenningarnar viðhaldi feðraveldinu.  

Alvarlegast þykir henni hve feðraveldishugsunin færir mikið 

niðurbrjótandi vald til þeirra sem stjórni heimilum í gegnum ætlað guðlegt 

vald.
80

 Hún telur að mönnum beri að endurskilgreina stöðu manna og hafna 

kynjamisrétti. Valdið yfir öðrum sé alltof samofið sjálfsmynd og 

sjálfsskilgreiningu karlmanna sem og kvenna.  

Rita Nakashima Brock hefur að yfirskrift greinar sinnar texta sem segir 

margt. Skilja má þau orð á þann veg að jólaguðspjallið kemur upp í hugann. 

Yfirskriftin segir að lítið barn muni leiða okkur. Þó dofnar helgimyndin 

þegar lengra er lesið. Kristólógian og ill meðferð barna í nafni trúarinnar eru 

harmrænt tengd við yfirskriftina.  

Brock fer ítarlega í sumana á feðraveldishugsun. Hún bendir á að til 

þessa dags og aftur í aldir hafi foreldrar mátt hafa sín mál á heimilinu að 

eigin vild. Börn hafi verið algjörlega upp á náð og miskunn annars 

heimilisfólks komin. Hún telur og að umhverfið frekar en tengsl innan 

heimilisins hafi óvirt réttindi ungviðisins. Þjóðfélögin séu í eðli sínu 

ofbeldisfull.  

Undanfarandi venjur ráði ríkjum og sé hornsteinn vanans. Sú kerfislæga 

meinsemd skili sér í umhverfi þar sem foreldrar eru alráðir en börnin hafi 

enga rödd. Kristin hugmyndafræði þrýsti síðan konum til þess að vera inni á 

heimilunum og körlunum að undirbyggja sitt vald heima og utan heimilis. 

Menntun kvenna sé þó að breyta myndinni og það með hröðum hætti. Rýnt 

sé betur í hlutverkamynstrin sem þótt hafa sjálfsögð hingað til og breytingar 

séu að verða á. Karlinn sem hafi verið settur upp sem sterkur og óbrigðull, 

sé víkjandi úr þeirri mynd. Vald og undirgefni sé þó enn mynstur sem sé 

haft að leiðarljósi í samskiptum manna. Sjálfsmynd fólks sé að miklu byggð 
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á því hvar viðkomandi standi í valdapíramída.
81

 Börnin séu neðst og 

fullorðnir næri sjálfsmynd sína með því að ríkja yfir þeim.
82

  

Brock vitnar í Alice Miller þegar hún segir að flestir þættir sem snúi að 

samskiptum við börn séu stýrandi þættir. Líkamleg valdbeiting og andleg 

kúgun sem stýritæki verði því ríkjandi. Börnin svo varnarlaus sem þau eru 

líði fyrir þetta. Ef  þessar leiðir séu ekki settar til hliðar verði útkoman böl 

sem jafnvel fylgi þeim út ævina.
83

 Lausnirnar liggi í meiri tilfinningalegri 

nálgun og blíðari aðkomu að börnunum.
84

 Valdbeitingin, sem sé ríkjandi, 

eyðileggi alla nánd. Sjálf persónunnar, sem sé alinn upp í slíku umhverfi, 

líði skaða. Stýring til skilyrtrar ástar viðhaldi sama ástandi kynslóð fram af 

kynslóð.
85

 Barnið læri að fullorðið fólk, hafi skýlaust rétt fyrir sér. Það leiði 

síðan til þess að barnið sjálft tileinki sér aðferðir uppalandans. Það er 

hvorugtveggja opið fyrir því að láta stýra sér og vill stýra öðrum. Sá sem vill 

halda stöðu sinni sem yfirboðari, verndar og viðheldur ástandinu. 

Viðkomandi krefst fórna frá undirsátum sínum og telur Brock að þessa sjái 

ekki síst merki í veröld sem byggð sé á kynjahlutverkum. Börnum sé haldið 

niðri með ótta.
86

  

Gagnrýni Brock felur í sér svörin við þeirri spurningu sem sett var fram 

varðandi bága stöðu barna í trúarsamfélögum. Þar er helst að hyggja að 

mynd hennar að samfélagsmynstrinu í heild í kristnum samfélögum. 

4.3  Christine F. Gudorf um fræðslu og stöðu unglinga í    

trúarsamfélögum 

Hverju þarf að breyta til þess að færa stöðu unglinga nær samfélagslegum 

veruleika? Fá þau sanna mynd af samfélagi því sem þau lifa í og trúverðuga 

mynd af eigin stöðu sem þjóðfélagsþegnar? Geta þau haft áhrif á sín mál og 

sitt líf undir boðun trúarsamfélags síns?  
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Gudorf telur að ýmislegt mætti betur fara innan veggja trúarsamfélaga 

þegar að litið er til stöðu unglinga. Hún átelur tepruskap og þöggun varðandi 

kynlíf og samlífi fólks innan kirkjudeilda.
87

 Barnaníð og þvinganir gagnvart 

unglingum fái farveg í kerfisbundinni fáfræði. Gagnrýni hennar beinist hvað 

harðast að því hversu skakka mynd hinir yngri fá af verkefnum lífsins vegna 

rangrar og ónógrar fræðslu. Því þykir mér hæfa að fjalla með hjálp Gudorf 

um það hvernig trúarhópar tengjast veruleika unglingsins í því ljósi.  

Eftir að hafa gagnrýnt þá ríkjandi hugsun að kynlíf sé aðeins hugsað til 

fjölgunar mannkyns snýr Gudorf sér að þagnarmúrnum sem hafi verið 

reystur um kynlíf og þeirri kúgun sem slík viðhorf lýsi. Hún bendir á að með 

þögn og bælingu magnist fáfræðin. Það þýði að þeir sem ekki hafi fengið 

fræðslu séu illa upplýstir og þannig geti hættan á kynferðisofbeldi magnast. 

Hún telur að aðkoma afturhaldsamra trúarlegra hópa og áhrif þeirra á 

kynlífsfræðslu í skólum hafi gert mikinn skaða. Þeir aðilar líti á kynlíf og 

fræðslu um það sem syndsamlega.
88

 Algengt álit trúarhópa sé að kynlíf skuli 

aðeins vera til getnaðar. Gudorf segir að með þessu sé nokkrum þáttum hins 

daglega lífs haldið frá unglingum. Þannig sé til að mynda ekki komið inn á 

markmið, væntingar, gjörðir, eigin tilfinningar og tilfinningaleg samskipti 

einstaklingsins út á við. Skólarnir þori vart annað en að koma einugis inn á 

líffræðilega og heilsutengda þætti sem tilheyri kynlífsfræðslu. Þar voki yfir 

óttinn við heittrúarmenn sem aðhyllist svonefnda bókartrú. Þeir sem 

fræðslunnar eigi að njóta skipti minna máli.  

Þá bendir Gudorf á enn eina nálgun að málaflokknum. Að kröfu og í 

innri vinnu trúarhópa séu ástundaðar kennsluaðferðir sem sýni kynlíf í 

neikvæðu ljósi. Þau færi samlífi para fram sem ljótt og óæskilegt fyrirbæri.
89

 

Hún segir að æskan sé að leita að öðru. Þráin um að finna félaga sem hægt 

sé að njóta lífsins með í litrófi mannlegra samskipta sé ofar á blaði en að 

sitja undir hræðsluáróðri. Kynlíf eigi ekki að hafa útundan þegar unglingar 

séu fræddir um það hvað sé gott og heilbrigt ástarsamband. Gudorf segir að 
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með hjálp ytra samfélags séu þeir sem fái óttamiðaða fræðslu um kynlíf 

upplýstir betur, meðvitað og ómeðvitað. Unglingar líti í kringum sig og 

reikni ágætlega út hvað gangi upp með bestum hætti í mannlegum 

samskiptum og hvað ekki. Í þeim einstaklingum sem opnir séu og víðsýnir 

sé mesta vonin gegn fáfræðinni.
90

 Hún segir að kynlífsfræðslan eigi að 

byggja undir höfuðþætti einstaklingsins. Við séum ekki öll með sömu 

kynhneigð en séum sem menn; kynlífsverur. Eftir að hafa bent á að hreinlífi, 

sem sett sé fram sem dyggð af  trúarhópum, sé á engan hátt hægt með því að 

svipta menn og konur þeirri staðreynd að þau séu kynlífsverur. Kynverundin 

sé grundvallandi í allri mannlegri hugsun og sé ekki aðeins tengd 

kynlífsathöfnum.
91

 

4.4  Líkamsréttur og réttleysi barna og unglinga í því ljósi 

Hver er staða barna og unglinga þegar litið er til líkamsréttar? Hafa þau það 

vald yfir sér sem þeim ber? Christine Gudorf heldur því fram að svo sé ekki. 

Á það sérstaklega við um börnin. 

Gudorf segir að líkamsréttur sé einn þáttur barnæskunnar sem sé ekki 

virtur.
92

 Það sé ljóst að börn séu svipt möguleika til umráðaréttar yfir líkama 

sínum. Þau fái ekki að ráða því í hvaða fötum þau gangi og hvað þau borði. 

Gudorf  tekur fram að þau alyngstu séu ekki fær um að setja fram allar óskir 

og þau börn sem eldri séu þurfi einnig þjónustu og umönnun. Spyrja má þá 

hver sé líkamsréttur barna? Hún svarar þeirri spurningu sjálf á þann hátt að 

mjög erfittt sé að koma auga á rétt barna innan stofnana samfélagsins. 

Hvorki kirkjurnar né stjórnvöld, sem setji sjálf sig fram sem sérstaka 

verndara og umvefjandi börn hafi virt líkamsrétt barna. Grundvallarþarfir 

svo sem fæða, húsaskjól, menntun og læknisþjónusta séu látnar duga 

varðandi velferð barnanna.
93
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Gudorf dregur þá upp mynd af dómsmáli þar sem barn var fært úr 

höndum fósturforeldra.
94

 Það var gert að því er niðurstöður þess dómsmáls 

sýna, vegna þess að hinn réttlausi og undirokaði einstaklingur var hlutgerður 

að mati hennar. Frá upphafi var farið með barnið sem hlut eða fyrirbæri sem 

var algjörlega undir foreldrana og þá sérstaklega móðirina sett. Barnið hafði 

upphaflega verið gefið í fóstur og búið hjá fósturforeldrum. Þaðan var það 

tekið og fært aftur í hendur lífmóður og ekki tekið tillit til velferðar þess né 

óska.  

Gudorf fordæmir dómskerfið og lagalega röksýn á mál þessa tveggja og 

hálfsárs barns. Hún segir að aðkoma þeirra fagaðila sem langtum betur hafi 

verið færir um að meta velferð barnsins hafi verið léttvæg fundin. Hvorki 

hafi barnaverndaryfirvöld, sálfræðingar né félagsráðgjafar getað stutt 

nauðungarflutning barnsins. Foreldravaldið sem beinist að börnunum sé allt 

of  ráðandi og ósanngjarnt. Foreldrarnir ráði yfir líkama þeirra. Börnin séu 

réttlaus á flestum sviðum síns líkamlega lífs. Snerting barna við sitt 

umhverfi sé eitt atriði enn sem sé undir valdi foreldra. Foreldrarnir ráði því 

hvað sé snert og hvað ekki. Líkamlegar og andlegar refsingar eru þá stórt 

mál sem Gudorf dregur fram og að einungis sé miðað við það að ekki megi 

sjá á börnunum.
95

 Þjóðfélagslegt samþykki sé fyrir því.  

Það sem ýtir helst við mér eftir að hafa farið yfir líkamsréttinn og 

valdaleysi barna er takmarkaleysið við það hversu langt má ganga í 

umgengni við börnin og unglingana. Þar er spurningin stærst varðandi 

uppfræðslu þeirra um grundvallandi atriði lífsins.  

Hugmyndafræði og lífssýn foreldra og hinna fullorðnu hlýtur að fylla líf 

barna og unglinga lítt hindrað. Ekki er öll viska hinna fullorðnu fyllilega 

grunduð og ofstopi og öfgar svo sem í trúmálum hlýtur að bitna á frelsi 

barna og unglinga til vals. Vart þarf að spyrja að leikslokum sé um ófæra 

foreldra eða umsjónarmenn að ræða. Má sjá fyrir sér fæðast óþarfa 

sektarkennd og ótta sem vart víkur frá kúguðum einstaklingi allt hans líf.  
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Í þáttum hér á eftir varðandi nýja og að mínu mati æskilegri sýn varðandi 

lausnir verður ljósi beint að svokallaðri bókartrú. Varnarleysið og hæfileiki 

hinna ungu er takmarkaður til gagnrýni á eigin stöðu.  

4.5  Gudorf ver líkamsréttinn 

Hvaða hættur eru fylgjandi því að líkamsrétturinn er vanvirtur? Christine 

Gudorf telur þær margar. Hún gagnrýnir til að mynda að lagasetningar og 

einnig reglur innan safnaða tengdar líkamsrétti vanti.  

Gudorf hafnar venjubundnum leiðum kirkjulegra yfirvalda varðandi 

meðferð þeirra sem búið hafa við ofbeldi.
96

 Hún skoðar alvarlegustu hliðar 

þess og þar kemur líkamsrétturinn strax í myndina. Gudorf fordæmir 

fjarveru laga og réttar varðandi líkamsrétt svo sem áður er sagt.  

Þjóðfélögin á vesturhveli jarðar hafi í gegnum aldirnar mótað skýr lög og 

venjur varðandi stjórnmálalega- og fjárhagslega stöðu einstaklinga og hópa 

en skilið líkamsréttinn undan. Svo grundvallandi réttur sem líkamsrétturinn 

er sé afskiptur og það sé illskiljanlegt.  

Gudorf víkur síðan að þolendum ofbeldis og kynferðislegs ofbeldis 

sértaklega. Einnig setur hún fram gagnrýni á þá aðferðafræði sem ástunduð 

hefur verið til þess að hjálpa þolendum og hefur sitthvað við hana að athuga. 

Hún telur að setja megi konur og börn undir sama hatt ef svo má segja, sem 

þolendur.
97

 Einnig gildi það um karlmenn. Sú lína sem kirkjuleg yfirvöld 

fari eftir sé ámælisverð. Kirkjuleg yfirvöld hafi það helst fram að færa með 

guðfræði-og siðferðilegri nálgun, að lausnin sé fyrirgefning, sátt og 

endurnýjað traust. Þolendur hafi verið hvattir til þess af umsjónamönnum 

safnaða að vekja með sér innri vilja til þess að sættast við kvalara sína. Þá 

telur Gudorf að markmiðið með slíkri tálsýn sé að hinir kvöldu hætti að 

óttast og finni hjá sér nýtt traust í umgengni við brotamanninn. Þetta gildi 

sérstaklega um ofbeldismál innan fjölskyldna. Í slíkum tilvikum séu 

                                                 
96

 Gudorf 1994, s. 170. 
97

 Gudorf 1994, s. 171. 



 34 

fjölskyldumeðlimir hvattir til þess að takast á við sín mál með undanfarandi 

hætti.  

Gudorf segir að þannig séu hagsmunir fjölskyldunar sem stofnunar 

langtum fyrirferðarmeiri en réttur þess kúgaða. Kvalarinn sé varinn 

sérstaklega, sé um það að ræða að viðkomandi taki út refsingu sína í 

fangelsi eða að barni sé komið í fóstur til þess að forða því. Gildir þetta 

sérstaklega í þeim málum þar sem líkamsrétturinn er vanvirtur gróflegast, 

það er í nauðgunar- og kynferðisofbeldismálum. Það sem geistleg yfirvöld 

hafi fram að færa séu ósjaldan ritningargreinar eða setningarbrot úr 

Biblíunni.
98

  

Konurnar fái að heyra um það að þær skuli vera á sama hátt undirgefnar 

mönnum sínum sem Guði. Í eyrum barnanna hljómi síðan að þeim beri að 

virða og heiðra foreldra sína. Gudorf dregur þá fram að fyrir sálfræðinga, 

félagsráðgjafa, fagaðila og síðast en ekki síst vel upplýsta þjóna kirkjunnar, 

horfi málin öðruvísi við.
99

  

Kynferðislegt ofbeldi sé langtum alvarlegra mál en áður hafi verið 

viðurkennt. Sýn fórnarlambsins á umhverfi sitt og einstaklinga og hópa sé 

mörkuð af ofbeldinu. Ekki sé aðeins um að ræða brotna sjálfsmynd heldur 

annað og meira. Árás á líkamsréttinn skerði ekki aðeins stolt og 

öryggiskennd heldur nái einstaklingurinn ekki að byggja upp raunhæfa 

mynd af sjálfum sér. Þolendum sé með öðrum orðum hætt við að næra með 

sér sjálfsmynd sem sé illbreytanleg og framtíð þeirra markist af því. Óttinn 

ráði för. Því geti beðið þeirra markmiðalaust líf sem einkennist af 

erfiðleikum.
100

  

Þá fordæmir Gudorf þá léttúð sem umræða um 

kynferðisofbeldisumræðuna einkennir. Óviðeigandi orð yfirmanns og 

snerting þyki tiltökumál og á vinnustöðum sé þöggun algeng. Með þessu sé 

líkamsrétturinn vanvirtur og opin leið sé til mjög alvarlegra ofbeldisverka.  
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Heimilin fóstri ræningja sem svipti konur og börn sjálfsögðum rétti.
101

 

Ofbeldisfullir heimilisfeður nái með vanvirðingu sinni á líkamsréttinum 

valdi yfir konum. Þá séu kúgaðar mæður ófærar um að verja börn sín. 

Ofbeldismaðurinn hefur þannig stöðu til þess að setja konuna og börnin í 

slíka lífskreppu og hafvillur sem Gudorf lýsti að ofan. 

4.6  Gudorf: Líkamsréttur / valbeiting gagnvart börnum 

Christine E. Gudorf telur að þeir sem hafi verið rændir sínum líkamsrétti 

verði ekki aðeins í innra lífi vanhæfir heldur einnig sem samfélagsþegnar.
102

  

Hún færir fram þau rök að vegna langvarandi ofbeldis og þá sérstaklega 

kynferðislegs ofbeldis, nái barnið ekki áttum og hafi ekki tök á 

grunnatriðum mannlegra samskipta. Hún notar hugtak úr siðfræðinni sem á 

ensku er samsett úr tveimur orðum; moral agency.
103

 Þýða má þau orð sem 

siðferðilegur gerandi eða það að hafa siðferðilegt umboð. Hættan á missi 

þess hæfileika að geta verið siðferðilegur gerandi, aukist sérstaklega ef 

ofbeldismaðurinn er náinn fórnarlambinu. Ætla má að fórnarlambið hrasi að 

andstæðu hugtaksins í þeim aðstæðum. Þolendur geti vart orðið annað en 

nokkurnskonar andlegir þurfalingar, þar sem þeir læri ekki að þekkja 

muninn á því sem rétt er eða rangt. Þeir eigi þannig á hættu að verða sviptir 

hæfileikanum til þess að hafa stjórn á sínu lífi.  

Mér þykir við hæfi að hafa þessa umræðu með vegna þess hversu 

víðfeðm og langvarandi eftirköstin eru fyrir þolandann. Það er ljóst með 

tilliti til þess sem hér fer á eftir að kirkjuleg yfirvöld geta ekki nálgast 

lausnir ofbeldismála með þeim aðferðum sem Gudorf gagnrýndi hér að 

ofan. Ekki séu fyrirgefning og skyldar lausnir boðlegar.  

Því til stuðnings leitar Gudorf í gögn sálfræðinga og annarra fagaðila. 

Hún vitnar í skrif Sheila E. Redmond.
104

 Þar er sagt að kynferðisleg 

misnotkun í æsku bjóði heim hættunni á þunglyndi, persónuleikaröskunum, 
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átröskunum og samskiptalegum erfiðleikum. Hörmungarlíf þess sem stundar 

vændi er og veruleiki margra fórnarlamba. Þau sem ekki fái rétt siðferðileg 

boð frá sínum nánustu og séu beitt ofbeldi af þeirri gerð sem á undan er lýst, 

verði samfélagslega utanveltu.  

4.7  Niðurstöður 

Eftir að hafa farið yfir fullyrðingar þær sem settar eru fram hér að ofan 

skýrist myndin.  

Breyta þarf aðkomu að konum og börnum og endurskoða trúarlega 

framsetningu og vinnu með safnaðarmeðlimum. Opna þarf með markvissum 

hætti þjóðfélagslega umræðu um ofbeldi og áhrif þess á allt líf þolenda.  

Í lokakafla verður farið yfir hugmyndir höfunda varðandi það hvernig 

hægt sé að bæta vinnu trúarhópa í ofbeldismálum . 
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5.  Hugmyndir að breyttri aðkomu í safnaðarlífi 

5.1  Inngangur 

Hér á eftir verður færð fram sú gagnrýni sem heimildarmenn úr hópi 

femínískra siðfræðinga setja fram varðandi bókartrú og túlkun.   

5.2  Gudorf  um bókartrú og túlkunarvandann 

Hvernig birtist túlkunarvandinn? Af hverju þarf að endurskoða drottnandi 

boðun og hvernig má færa túlkun og framsetningu guðsorðsins til betri 

vegar? 

Gudorf segir að vissulega sé það almennt viðurkennt að í hebresku 

ritunum og guðspjöllum Biblíunnar sé okkur boðað að taka á okkur mynd 

Guðs.
105

 Það gildi sérstaklega varðandi áhersluna á að sinna þeim þurfandi í 

samfélagi okkar. Siðferðileg boð Biblíunnar eigi hvorki að geta farið 

framhjá þeim sem betra hafi það né þeim verr settu í kristnum samfélögum.   

Hætt er við að textar Biblíu skili sér ekki nema hálfkaraðir til heyrenda. 

Það birtist með þeim hætti að þeir menn taki sér vald sem telji sig hafa 

túlkunarlykil að Biblíunni. Það vald sé og verði illhöndlanlegt. Biblíutextar 

séu oftar en ekki slitnir úr samhengi, og afbakanir bornar fram sem 

endanlegur sannleiki.  

Biblían sé óbrigðul í öllu tilliti að mati margra og sé grundvallarrit sem 

nota eigi í allri kristnifræðslu. Þessi túlkun sé færð fram hversu undarlegur 

sem textinn kunni að vera í augum eða eyrum lesandans/áheyrandans.  

Það sé þó svo að nokkuð sé til af fólki sem hafi nægilega reynslu af lestri 

ritninganna til þess að sjá að mótsagna gætir í þeim.
106

 Túlkun textanna sé 

einnig margræð, ekki sé alltaf skýrt hver sé meginboðskapur þess sem ritað 

sé. 

Gudorf viðurkennir sjálf að hún sem og aðrir beiti textum til þess að færa 

fram rök í aðskiljanlegum efnum. Það geri hún ekki endilega meðvitað en 
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samt sé það svo. Það gerist vegna þess að hún hafi fallið í sömu gryfju og 

aðrir.  

Biblíutextar séu notaðir ómælt vegna þess að það skorti heildarsýn á það 

hvenær þeir séu boðandi og undirbyggjandi og hvar þeir eigi ekki heima. 

Kristnir guðfræðingar og siðfræðingar séu undir þá kröfu settir að færa rök 

fyrir máli sínu ígrundað.  

En síðan spyr Gudorf hvað það gagni hinum fátæku, konum sem búa við 

heimilisofbeldi og vanhirtum börnum að vita að það standi í Biblíunni að 

Guð elski þau? Hún telur að þvert á það sem menn gætu haldið þá finnist 

þessum hópum að þeir séu enn undirsettari en fyrir. Það sé vegna margra 

annara ritningarstaða sem notaðir séu af kirkjulegum yfirvöldum sem séu 

þeim verr settu óhagfelldir.
107

  

Margir túlka úr textum og færa safnaðameðlimum hugmyndir um lága 

stöðu kvenna og barna. Safnaðarmeðlimir telji sig verða að meðtaka þann 

boðskap gagnrýnislaust.  

Þá spyr Gudorf um það hvað barn hugsi sem fái söguna af 

sonarfórnartilburðum Abrahams án skýrirngar? Hún svarar því sjálf með því 

að segja að vart geti slík saga skilið annað eftir sig en vantraust á foreldrum, 

Guði og geistlegum yfirvöldum. 

Hér að ofan var spurt hvaðan hinar ríkjandi hugmyndir um Guð og 

ritninguna koma. Gudorf hefur gefið innsýn í þann heim. Trúarritin eru sem 

komið var að í inngangi að mati hennar lítt til gagns séu þau túlkuð af 

vanþekkingu. 

5.3  Hugmyndir Gudorf til breytinga innan safnaða og kirkna 

Gudorf telur að fara þurfi gegn því valdi sem ríkjandi Biblíutúlkun hefur í 

mörgum samfélögum.
108
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Hún segir að í siðfræði sem beinist að því að frelsa fórnarlömb verði að 

niðursetja venju sem byggir á drottnandi hefðum. Hefðum þar sem ætluð 

orð og meining Biblíu eru höfð að leiðarljósi.  

Það sé þó ekki svo að ekki sé hægt að finna innan ritningarinnar lausnir. 

Aðeins sé átt við að fara þurfi gegn þeirri aðferð að setja bókina fram sem 

algildan sannleika sem ekki þurfi að kafa dýpra í. Tilvist þeirra texta sem 

innan Biblíunnar séu og fjalla um hina kúguðu undirbyggi þá skoðun hennar 

að ekki sé hægt að lesa hana samhengislaust.  

Frelsa þurfi hina kúguðu en ekki gera þau að föngum. Það sé ósk Guðs til 

handa mannfólkinu. Krafan um aðgerðir og samfélagshegðun (praxis) er 

lykilatriðið þegar litið er til trúarhópa.  

Einnig er vitað að ekki muni allt tekið út úr Biblíunni og fært fram sem 

gott og gilt, til hvaða trúarsamfélags sem litið sé til.
109

 Nefnir Gudorf til 

dæmis fæðubönn, klæðaburð sem aðskilin séu frá og að fólk sé ekki grýtt til 

bana nú til dags meðal kristinna. Fengin tilslípuð reynsla og nútímavenjur 

hljóti að vera það sem við tileinkum okkur með samsömun við 

heildarboðskapinn. 

Við eigum að endurbyggja þá túlkun sem við finnum í ritningunni og 

vanda okkur við það. Síðan eigum við að taka þá niðurstöðu sem við fáum 

og hegða okkur samkvæmt hinum frelsandi boðskap.
110

  

Má af undansögðu sjá að hún vill að andi Biblíunnar sé virtur og að 

ritningin sé ekki gerð að einhverju sem lítilsvert telst. 

Að lokum segir Christine E. Gudorf að í návist hins guðlega sé frelsun og 

vöxtur einstaklinga meginmálið og það sé ekki vegna tilvistar Biblíunnar og 

texta hennar að öllu leyti.
111

  

Við verðum að muna að Jesú hefði sagt lærisveinum sínum að þeir ættu 

ekki að byggja trú sína á Honum á táknum einum saman. Þeir ættu að reysa 

trú sína á því sem Hann hefði haft fram að færa. Gjörðir Hans og boðskapur 

hefði verið ætlaður hinum undirsettu, trúuðu og vel meinandi. Hann hefði 
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fullnægt þörf mannkynsins til þess að vera í nálægð við almættið og þrá til 

þess að hafa Guð eilíflega með sér.  

Gudorf hefur bent í þessum kafla á nýjar leiðir. Að mínu viti eru þær 

leiðir færar og æskilegt að fara að hennar ráðum. Hún setur mál sitt fram að 

vel athuguðu máli og hefur góð rök í sinni framsetningu.  

Vart þarf að taka það fram að bugaðar konur og börn nytu þess í ríkum 

mæli og gætu leitað til skilningsríkari og faglegri kirkjulegra yfirvalda ef  

farið væri að tillögum Gudorf.  

Einnig gildir það sýnilega um aðra sem þurfa að leita til sinnar kirkju 

vegna erfiðleika. 

5.4  Gudorf og fordæming hennar á feðraveldishugsun 

Einn af aðalvanköntum kristinna samfélaga er að mati Gudorfs þaulsætni 

feðraveldishugsunar innan þeirra.
112

  

Hún segir það til að mynda rót vandans þegar að litið sé til 

kynferðislegsrar misnotkunar á konum og börnum.   

Hún segir að meginmistök kirkjulegra yfirvalda í meðferð 

kynferðisbrotamála tengist fastmótuðum og illbreytanlegum venjum 

varðandi feðraveldishugsun.  

Gudorf segir að áberandi galli fylgi kirkjulegum yfirvöldum þegar að 

horft sé til kynferðisbrota. Hann sé sá að ekki sé með afgerandi hætti sett 

fram fordæming á feðraveldishugsuninni. Það birtist í því að karlmenn séu 

ekki fyrir fullt og fast hvattir og skyldaðir til þess að láta af 

kúgunartilburðum gagnvart konum og börnum. Hugmyndafræði 

karlaveldisins sé ekki skoruð á hólm og því grafi um sig lagskipting. Þessi 

lagskipting bjóði hættunni heim. Karlmenn líti á sig sem yfir konur og börn 

setta og telji sig hafa vald yfir þeim. Það telur Gudorf skapa jarðveg fyrir 

ofbeldi í hverskyns mynd. Um grundvallarmistök trúarsafnaðanna sé að 

ræða.  
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Í starfi og framsetningu orða og anda safnaða skorti áherslur og stefnu 

sem miði að því að kveða niður karlaveldishugsunina.  

Þá séu fjölskyldumeðlimirnir sem eru sambýlisfólkið og börnin rænd 

þeim möguleika að geta mæst.
113

 Fjölskyldan sé ekki frædd um það hvernig 

hún geti sýnt elsku og samhug innbyrðis og það sé vart gerlegt þar sem 

feðraveldishugsunin rýri þann möguleika.  

Gudorf gagnrýnir þá stöðu sem fórnarlömb í kynferðisafbrotamálum í 

kirkjudeildum eru sett í. Hún leggur það til að kirkjuleg yfirvöld gefi 

þolendum traust á samfélagi sínu, þar á meðal kirkjunni og meðlimum 

hennar. 

Skynsamlegt og faglegt vinnuferli geti hjálpað til við að endurnýja sýn 

fórnarlamba á heiminn og mannfélagið í kringum sig. Þá geti verið hægt, á 

meðan að kirkjan hefur á sér hið karllega yfirbragð að nýta sóknarfæri.
114

  

Karlar geti unnið með konum og börnum að auknu trausti. Þannig myndu 

kirkjudeildir einnig færast nær því að því að rétta sinn hlut.  

5.5  Tvíhyggja og vanvirðing líkamsréttar 

Í þessum undirkafla verður farið yfir fullyrðingar varðandi tvíhyggju í 

kristindómi og þau áhrif sem það hugtak hefur í framsetningu boðskapar í 

trúarlífi. Þá eru fleiri hugtök dregin fram sem höfundar telja að 

endurskoðunar þurfi við til þess að bæta stöðu kvenna og barna. 

5.5.1  Gudorf varðandi líkamssjálfið og þátt tvíhyggjunnar 

Gudorf fullyrðir að líkamssjálfið sé vart viðurkennt og hafi allt of lítið vægi 

þegar rætt er um velferð einstaklinga í vestrænum samfélögum.
115

  

Hún segir að margir þeir er ritað hafi um um tvíhyggjuna á síðustu 

áratugum hafi varpað fram hugmyndum til endurskoðunar.  

                                                 
113

 Gudorf 1992, s. 93. 
114

 Gudorf 1992, s. 92. 
115

 Gudorf 1994, s.160. 



 42 

Þar á hún við að menn hafi séð að endurskoða þurfi líkama/anda 

tvíhyggju. Gudorf segir að fjöldi manna eigi enn í erfiðleikum með að 

viðurkenna það að líkaminn sé óaðskiljanlegur hluti af sjálfinu.  

Hún hnykkir á þessu með því að segja að líkaminn sé sjálfið. Hugurinn sé 

hluti af líkamanum og tilfinningar mannsins vaxi þannig upp af 

líkamssjálfinu. Með því að viðurkenna þessa staðreynd sé hægt að berjast 

gegn hugmyndum sem hafa verið æði lísseigar í vestrænum samfélögum. 

Það er tilhneigingin til þess að demónisera líkamann. 

Af undasögðu má ráða að líkaminn er dreginn út úr heildarmyndinni, 

þegar rætt er um líkama og sál og líkamsrétturinn settur til hliðar.  

5.5.2  Carter Heyward og kynverundin 

Carter Heyward nálgast tvíhyggjuna á sömu nótum og hér var gert að ofan. 

Hún gagnrýnir gyðing-kristilegar hugmyndir manna um kynverund eða 

kynmeðvitund.
116

  

Þar sé um hugmyndir að ræða sem séu fengnar úr Hellenísk-Platónskum 

hefðum. Kynverundin hafi fengið stöðu einhvers sem standi í vegi manna 

fyrir persónulegum eða andlegum þroska.  

Þannig hafi kynverundin verið sett upp sem tákn einhvers sem sé 

eingöngu líkamlegt atriði. Þá tengist kynverundin eingöngu, af sjónarhóli 

margra, heiminum ef svo má segja. Þannig sé birtingarmyndin sett upp af 

líkama sem stjórni öllum kenndum mannsins og haldi aftur af honum í 

andlegu þroskaferli. Líkaminn sé sem stjórnlítið fyrirbæri, fullt af losta og 

kenndum.  

Carter Heyward spyr því hvernig samskipti skaparans við sköpunina geti 

verið séu hugmyndir þessar raunhæfar.
117

 Ef að líkaminn er óæskilegur 

verandi eins og hann er hvernig er þá sköpunin í augum Guðs? Hún veltir 

upp þeirri hugmynd að lífsseigla tvíhyggjunnar geti verið vegna 

myndarinnar af hinni syndugu Evu.  
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Biblíupersónan Eva hafi verið notuð til þess að undirbyggja neikvæða 

mynd af konunni sem veru. Það sjáist í þeirri framsetningu að hún sé 

freistari, ill og láti ekki stjórnast. Þá sé óttin við frekara stjórnleysi og 

jafnvel dauðann hugsaleg skýring. Hún spyr einnig að því hvernig hinir eldri 

kirkjufeður hafi þá geta litið á líkamlega tilvist Guðs í mynd mannveru sem 

jákvæðan þátt.  

Carter Heyward ræðir í ritgerðasafninu Sexuality and the Sacred frekar 

um tvíhyggjuna.
118

 Hún telur notkun hugtaksins ekki aðeins vera kristilegt 

fyrirbæri heldur gegnsýri það vestræna menningu. Hún tekur fyrir 

umfjöllunarefni Elvíru synódunnar sem var haldin á Spáni árið 309.  

Þar hafi átt sér stað ákall til karlmanna um að aðskilja hið líkamlega frá 

hinu andlega. Heyward vitnar í skrif Laeuchli en hann fullyrðir að kirkjan 

starfi enn í sama anda og fastsettur var í Elvíru synódunni. Þar hafi 

kynjatengd tvíhyggja verið samþykkt sem sé í raun sett gegn jafnrétti kynja. 

Kynverundin sem slík hafi einnig verið sett til hliðar.
119

 Sé litið á 

gjörninginn í ljósi sögunnar megi sjá að beislun kynverundarinnar og 

kvenna hafi verið til þess gert að ná samfélagslegu valdi yfir konum.  

Þá hafi tengingin milli kvenna og kynlífs nánast runnið saman sem 

hugtak. Það hafi hlutgert konuna og gert hana að þræl í öllu samhengi þess 

veruleika.  

Hér að ofan getur að líta skýringar á því hvers vegna líkamsréttur er 

vanvirtur. Vart er hægt að líta framhjá því hvernig sagan hefur í nafni 

tvíhyggju vanvirt stöðu þeirra sem fátt hafa sér til varnar. Ekki er annað að 

sjá en að um stofnanavæðingu ofbeldis sé að ræða. 

Láta má sér til hugar koma orðasambandið; heilagt ofbeldi. Þar sem hér 

hefur verið leitað skýringa á því hvernig stendur á hinni hörðu framsetningu 

margra kirkjunnar manna á kristindómi, tel ég að hér á undan hafi komið 

fram afgerandi atriði sem notuð eru til réttlætingar og valdbeitingar.  
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6.  Niðurstöður og lokaorð 

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er: Hvaða siðferðileg rök hníga að því 

að endurskoða þarf framsetningu kristinna trúarkenninga sem boða drottnun 

og undirgefni?  

Í framhaldi af því hefur verið reynt að leita svara við fleiri spurningum 

sem hér fara á eftir. Hversvegna er þörf á því að kirkjudeildir og 

safnaðaryfirvöld ættu að endurskoða framsetningu á boðun sinni?  

Hví er þörf á vandaðri  túlkun á því sem stendur í trúarritum? Hafa 

safnaðarmeðlimir liðið fyrir það að safnaðarstarf hefur fest í aðferðafræði 

sem ekki er til velfarnaðar?  

Bíður safnaðarmeðlima frekari þjáning, eftir að brotið hefur verið á þeim 

af öðrum, þegar að fulltrúar safnaða koma að málum?  

Hér á undan hefur staða kvenna og barna innan trúarsafnaða verið 

gagnrýnd í þessu ljósi.  

Er kenndum safnaðarmeðlima um of stýrt að fyrirgefningunni og þeir 

skildir eftir án raunhæfra lausna á djúpum vanda? Er hin kristna fyrirmynd 

ekki til staðar?  

Til krufningar hef ég með hjálp femínískra guðfræðinga og siðfræðinga 

velt upp hugmyndum sem leitt geta til breytinga. Stærst er aðkoma Christine 

Gudorf og fleiri guðfræði og siðfræðinga svo sem Marie Fortune á greiningu 

vandans og hugmyndum til breyttra hátta. 

Í öðrum kafla kynnti ég nokkur hugtök sem viðfangsefninu lúta. Ég dró 

fram gagnrýni kristinna femínískra siðfræðinga á nálgun siðfræðinnar í 

kristindómi, til þess tíma er hugmyndir þeirra fóru að mótast og fá 

hljómgrunn.  

Sá nýi tónn sem þeirra fræði slá er að mínu mati allt að því 

byltingarkenndur og leitaðist ég við að sýna það helsta sem læra má af þeim, 

safnaðarmeðlimum og samfélögum til heilla. 

Fórnarlambsgervingarskilgreinig Girards var sett fram. Var það gert til 

þess að sýna hugsanlega skýringu á umfangi og ástæðu vandans sem 
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safnaðarmeðlimir standa frammi fyrir. Þar var rætt um þá sem ofbeldi eru 

beittir og gerendur voru þar með dregnir fram. Girard er einn örfárra í 

þessari ritgerð sem vart telst femínískur skrifari þó að margt megi engu að 

síður sækja til hans. 

Hin karllægu viðhorf  fengu útlistun og skaði karlaveldishugmynda 

gagnvart fórnarlömbum upplýstur að marki.  

Undirgefni og hlýðni safnaðarmeðlima og niðurfærsla 

sjálfsákvörðunarréttar þeirra kom í framhaldi af því.  

Því næst kom að stjórnendum og aðstandendum safnaða sem og 

valdatækjum þeirra. Þar var Carter Heyward sú er leiddi umræðuna.  

Félagsleg skilyrðing fékk nokkurn hluta kaflans og þar var Rosemary 

Radford Ruether vegvísir minn í því efni. Konur og börn og heimilisofbeldi 

undir mótuðu félagslegu oki og ábendingar varðandi mótsögn slíks við 

kenningar í kristindómi, voru einnig lagðar fram.  

Söguleg skýring á sögu kvenna er nokkuð sem mér fannst ekki hægt að 

horfa fram hjá. Því leitaði ég til ritunar Anne Mcgrew Bennet. Hún sýndi 

inn í falsmynd og tregðu kirkjunnar manna í gegnum söguna. Tregðu til þess 

að horfast í augu við túlkunamöguleika ritningarinnar sem eru konum og 

börnum hagfelldari.  

Þá var valdsækni, sem er hugðarefni Walter Wink tekið til umfjöllunar. 

Valdið og tilhneygingin til þess að stjórna öðrum var þar lýst og þjáningunni 

sem slíkt kallar fram.  

Mary Fortune leggur og sitt lóð á vogarskálarnar í þeim þætti kaflans 

ásamt öðrum. Hún deildi hart á hugtakið ,,guðfræði eignarinnar“. Hættan 

sem Fortune benti á þar er hlýðniskrafan sem beinist að konum og börnum.  

Í þriðja kaflanum skýrði ég gagnrýni varðandi stöðu kvenna í samhengi 

rannsóknarspurningarinnar.  

Kvensiðfræðingar hafa ritað um rannsóknir á kúgun kvenna í nafni 

trúarsetninga og var í kaflanum leitast við að skerpa á því efni. Vart er deilt 

um að staða kvenna um allan heim er ekki jafnstaða við karla.  
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Joanne Carlson Brown og Rebecca Parker áttu veglega aðkomu að því 

efni. Þær bentu á almennt réttleysi og bága stöðu kvenna og hvernig siðir, 

venjur og andi samfélaga í garð kvenna, opni fyrir kúgun á þeim í nafni 

trúarbragða. Þöggun, rangtúlkun á innihaldi ritningarinnar og innprentun 

sektarkenndar kvenna drógust þar með inn í kaflainnlegg þeirra. 

Fórnahugsunin og hvernig það hugtak er notað gagnvart konum var og lýst.  

Mary Daly deildi þá hart á karlaveldishugsun og stofnanavæddar 

kirkjudeildir.  

Valdsækni sem illa sé dulin með trúarsetningum hafi leitt konur til 

vanlíðunar og valdaleysis innan safnaða og karlar hafi gengið á lagið og 

stýri því sem þeir vilji. Daly spáði í kaflanum hnignun kristindóms vegna 

þeirra annmarka sem á framsetningu trúarinnar er. Hún lagði til að ný leit 

hæfist að Guði, Guði jafnaðar og réttlætis.  

Þá var komið að höfuðsiðfræðingi þessa verkefnis sem er Christine 

Gudorf. Kristin kynjasiðfræði er Gudorf hjarta nær og var framsetnig í 

samhljómi við orð þeirra siðfræðinga sem á undan komu í kaflanum. Hún 

tók dæmi um mótsagnir í Biblíunni og rökstuddi mál sitt. Túlkunarfærni 

manna væri og misjöfn svo að ekki sé dýpra í árinni tekið. Hún benti á að 

heildarboðskap Biblíunnar væri skylt að bera fram og ekki væri heiðarlegt 

að túlka texta úr Bókunum samhengislaust. Hún kallaði á nýja tíma í túlkun. 

Menntun og færni þyrfti til. Staða kvenna og óljós réttur safnaðarhirða til 

þess að stjórna því sem þeir hafi getað hingað til, í nafni mistúlkunar á 

Biblíunni, breyttist óhjákvæmilega við endurskoðunina.  

Hindranir væru með því settar við ofbeldi innan safnaða og ekki síst 

innan hjónabanda og fjöskyldna safnaðarmeðlima.  

Í framhaldi leit Gudorf á fórnarlambsgervingu innan hópa og samfélaga. 

Þar gagnrýndi hún stöðu lægra settra hópa og ekki síst kvenna.  

Sérhagsmunahópar hafi sett sig á stall í gegnum tíðina með því að þrýsta 

öðrum niður. Kirkjunnar menn hafi einnig gert sig seka um þessa háttsemi. 

Fórnarlömbum hafi með trúarsetningum verið beint í hlutverk minnimáttar. 

Þeir hópar sem hafi látið slíkt henda með sjálfa sig fengu þá einnig gagnrýni 
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hjá Gudorf. Hún hvatti þá til ábyrgðar og andstöðu gegn hlutskipti sínu. 

Konur ættu þar á meðal að rísa upp hvar í heiminum sem þær væru og alls 

ekki að samþykkja stöðu sína. Valdhafar, samfélög og þau kúguðu bæru öll 

ábyrgð. Hið kynbundna ofbeldi ætti að kveða niður af safnaðar-, 

samfélagsmeðlimum og valdhöfunum sjálfum.  

Phyllis Trible færði sýn á hina sorglegu og harðneskjulegu texta innan 

Biblíunnar. Meðferð á konum og aðkoma að því atriði í biblíutexta var 

framlag hennar. Sýndi hún fram á, að vart á margt af  þeim orðum 

ritningarinnar erindi við samtíð okkar, nema til þess að sýna úrelt viðhorf.  

Þannig hefur flest af því efni sem Trible sýndi engin boð eða innihald 

umhyggju, skilnings og virðingar gagnvart stöðu konunnar. Textarnir væru 

sýnilega óður til karlaveldis fortíðar og bentu til hörmulegrar stöðu kvenna.  

Í fjórða kaflanum var gagnrýni á skýlausan yfirráðarétt fullorðinna yfir 

börnum. Innan trúarsafnaða eru börnin ofurseld hugmyndafræðinni sem þar 

ríkir. Framsetning trúarhugmynda hefur ekki gengið upp með hugnanlegum 

hætti í höndum margra leiðtoga trúfélaga og safnaða. Börnin líða þannig 

fyrir það og voru tekin dæmi um veruleika þeirra í kaflanum. 

Carole R. Bohn opnaði umræðuna með því að benda á bága lagalega 

stöðu barna í þjóðfélögum heimsins. Trúarvejnur væru notaðar til þess að 

undirbyggja og viðhalda þjóðfélagslegri festu. Útkoman væri svonefnd 

,,guðfræði eignar” sem undirsetti konur og börn. (Á því var einnig hnykkt í 

kafla tvö af Marie Fortune). Vald það sem trúarleiðtogar og safnaðarhirðar 

fengju, án þess að valda hlutverki sínu, framkallaði á þjáningu og skort á 

úrræðum í ofbeldismálum.  

Rita Nakashima Brock gagnrýndi friðhelgi heimilis sem leitt hafi til þess 

að ofbeldismenn gætu lokað sig af með fjölskyldu sína og beitt harðræði í 

skjóli friðhelginnar.  

Hún benti á að feðraveldisstrúktur einkenndi lagasetningar samfélaga og 

anda trúarhópa. Faðir/sonur táknmynd kristindóms hafi verið haldið á lofti 

og stjórnað undir þeirri mynd.  
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Þó sá Brock jákvæð teikn á lofti með aukinni menntun kvenna og sterkari 

sjálfsmynd þeirra, fylgjandi þeirri þróun.  

Þar væri þó ekki allt án aðfinnslu, þar sem börnin væru undir valdi 

mæðra sinna sem áður. Hlýðnin gagnvart foreldravaldinu væri enn hlutskipti 

barnanna. Börnin væru þannig sett neðst í valdapíramída. Endurskoðunar 

þyrfti við þar sem rödd barnsins mætti sín meir.  

Christine Gudorf sagði að kynfræðsla ætluð börnum og unglingum væri 

ekki hugnanleg trúarhópum sem væru valdsæknir í þeim efnum.  

Margir söfnuðir einblíndu á kynlíf sem fjölgunaratferli einungis og væru 

á móti kynlífsfræðslu.  

Neikvæð aðkoma að atferlinu kynlíf væri einnig veruleiki í fræðslustarfi 

og þannig ill og bjöguð mynd sett upp af samskiptum kynjanna í þeim 

efnum.  

Kynverund og kynhegðun væri þannig sett í þoku í vitundarlífi 

ungmenna og hegðunarmynstri stýrt.  

Þannig væri fáfræðinni viðhaldið með þeim afleiðingum að opin leið 

væri fyrir ofbeldismenn. Þeir gætu nýtt sér fáfræðina til þess að meiða þá 

sem yngri eru.  

Þá ræddi Gudorf um líkamsréttinn. Hún sagði að kirkjuleg yfirvöld hafi 

vanrækt að setja verndandi reglur börnum til handa. Vissulega væri 

húsaskjól, fæði, læknisþjónusta og fatnaður réttur þeirra en þau hefðu ekki 

vernd gagnvart hegðun og stýringu hinna fullorðnu.  

Umráðaréttur barna og unglinga yfir líkama sínum væri vanvirtur. Tók 

hún dæmi um sviptingu umráðaréttar foreldra yfir börnum og stöðu barna í 

þeim málum sem dæmi.  

 Gudorf tók fyrir líkamlegar og andlegar refsingar gagnvart börnum, sem 

væru algjörlega á valdi hinna fullorðnu. Gudorf lagði fram tillögur yfir það í 

næsta kaflabroti, hvernig verja mætti líkamsréttinn. Hún taldi að kirkjuleg 

yfirvöld hefðu ekki þau tæki sem þyrfti til þess að leysa kynferðis- og 

ofbeldisbrotamál gagnvart safnaðarmeðlimum.  
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Gudorf færði fram rök fyrir því að kynferðisleg áreitni og misnotkun væri 

langtum alvarlegra mál en samfélögin gerðu sér grein fyrir. Þolendur liðu 

ómælt löngu eftir að þau væru laus frá ofbeldismönnum.  

Næst lagði hún til að fagaðilar sem væru sálfræðingar og sérfræðingar í 

kynferðisafbrotamálum væru fengnir til þess að greina og leggja fram 

tillögur um vinnuferli safnaða í ofbeldismálum. Hin vanabundna leið 

fyrirgefningar bjargi ekki fórnarlömbum frá afleiðingum brotanna og líf sem 

einkennist af persónulegum vanda bíði því þeirra, æskilegt væri að leita til 

fagaðila. 

Í fimmta kafla var áhersla lögð á það sem breyta þarf í trúarlífi og 

safnaðarstarfi. Christine Gudorf  benti á að trúartextar væru mjög oft settir 

fram án samhengis, slitnir í sundur og meining þeirra þar með borin af leið.  

Þar lagði Gudorf fram hugmyndir sínar um breytingar innan 

safnaðarlífsins. Biblían væri ekki sem handbók til allra lausna. 

Heildarboðskapur guðspjallanna sýndi Krist sem fyrirmynd, það væri 

heildarboðskapur ritsins sem leggja ætti megináherslu á.  

Gudorf gagnrýndi feðraveldishugmyndir trúarbragðanna og skort á vilja 

kirkjulegra yfirvalda til þess að fordæma þær.  

Karlaveldislegar hugmyndir þrífist því og konur og börn hafi litla vörn. 

Hlýðnin og undirgefnin sé þeirra hlutskipti.  

Ofbeldismönnum bæri að vísa úr kirkjunni og fórnarlömb nytu þannig 

þess öryggis sem kirkjan ætti að bjóða fram.  

Gudorf gagnrýndi þá tvíhyggju í kristindómi. Hún setti fram þá skoðun 

að líkama og sál bæri að viðurkenna sem heild. Kynlífsþáttur mannlegrar 

tilveru fengi þannig sess og líkamsrétturinn fengi frekari framgang.  

Carter Hayward tók kynverundina fyrir og gagnrýndi einstefnulega 

líkamsgeringu kynhneigðar. Sálræni þátturinn ætti að fá sanngjarnari og 

sjálfsagða stöðu og með því fengist virðing fyrir kynhneigð.  

Tvíhyggjumynd væri lítt við hæfi þegar að um nálgun að manneskjunni 

væri að ræða. Konan; í mynd Evu hafi til að mynda verið dregin inn í 

hugmyndfræði tvíhyggjunnar og þannig undirsett karlinum. Þannig hafi 
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samfélagslegu valdi verið þrýst fram yfir konunni. Konur búi þannig ef svo 

má að orði komast við ,,heilagt ofbeldi“.  

Þegar að litið er til þess sem til umfjöllunar hefur verið á undan er ljóst 

að breytinga er þörf á framsetningu trúarlegs boðskapar. Sú framsetning sem 

viðgengst í dag er ekki að færa fram vellíðan safnaðarmeðlima og 

tilvistarsátt.  

Þeir femínísku guðfræðingar og siðfræðingar sem lagt hafa fram efni til 

þessarar ritgerðar hafa sýnt fram á að undanfarandi fullyrðing er sanngjörn. 

Fullyrðingar þeirra tengjast fjölmörgum sviðum safnaðarstarfs og trúarlegri 

hugtakanotkun sem þarfnast endurskoðunar við.  

Val mitt á því efni sem notað er hér til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningunni hefur markast af guðfræðilegri og siðfræðilegri 

nálgun. Ég hef reynt að hafa að leiðarljósi þá grundvallarreglu siðfræðinnar; 

að aðkoma að hverjum einstaklingi og hópi skuli helst af öllu skila góðu og 

lágmarka skaða.  

Með hjálp fræðafólks tel ég að tekist hafi að benda á þá annmarka sem er 

á trúarlegri framsetningu hjá stórum hluta trúfélaga og einnig það sem færa 

þarf til betri vegar í safnaðarstarfi.  

Ég hef reynt að færa fram hinar fjölmörgu ástæður þess að framsetning 

trúarinnar hefur lent í farvegi drottnunarboðskapar. Farið var yfir sögulegar 

og félagslegar ástæður drottnandi boðunar. Sá faghópur sem notaður hefur 

verið hér til þess að rökstyðja breytta aðkomu að trúarlífi, eru femínískir 

guðfræðingar og siðfræðingar.  

Konur og börn hafa verið á þessum blöðum sá hópur sem ég hef kosið að 

reyna að fá nýja nálgun að. Miklar breytingar þurfa að verða á innri vinnu í 

söfnuðum til þess að bæta stöðu þeirra.  

Feðraveldishugsun þarf að víkja. Konur munu með því færast nær því að 

njóta réttar og sannmælis.  

Staða þeirra mun ásamt réttindum barnanna breytast til betri vegar að 

mínu áliti, ef að farið er að hugmyndum höfunda hér.  
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Lausnir fagaðila verða að fá hljómgrunn þegar að kemur að ofbeldismálum 

innan safnaða.  

Kynlífsfræðsla og ríkari fræðsla um mannhelgiboðskap er þá nokkuð sem 

öllum safnaðarmeðlimum kemur til góða.  

Það sem hefur verið mest sláandi fyrir mig sem rannsakanda efnis í 

þessari ritgerð, er úrræðaleysið sem safnaðarmeðlimir mega þola.  

Þá hlýtur það að vera skoðun mín eftir að hafa farið yfir efni höfundanna 

hér að ofan, að trúarrit beri að líta til með tilliti til heildarboðskapar. Ekki er 

sanngjarnt hvernig sem á það er litið að slíta orð og texta úr samhengi. 

Þannig má draga fram að mínu áliti, atriði trúarrita sem nota má til góðs og 

lágmarka skaða. Færa má þannig fram meginmarkmið siðfræðinnar.  

Safnaðarlífið hlýtur að litast af þeim boðskap sem settur er fram í túlkun. 

Túlkun hefur sem glöggt má sjá af því sem ofan er ritað, einkenni hins 

tvíeggjaða sverðs.  

Að undansögðu er svar mitt við rannsóknarspurningunni þetta: Velferð 

kvenna og barna. Velferð kvenna og barna mun, ef að farið er að 

hugmyndum þeirra kvensiðfræðinga og annara fræðamanna sem lagt hafa til 

efni í þessari umfjöllun, aukast til muna.  

Illa grundaðar og drottnandi hugmyndir í safnaðarstarfi verður að minnka 

í vægi, öllum safnaðarmeðlimum til hagsbóta. 
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