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1 Inngangur 

 

Verkefni í hnotskurn 

Verkefni ritgerðarinnar er rannsókn á mótun trúarlegrar kjölfestu og stuðningi við þá 

mótun. Mestri athygli er beint að spænska 16. aldar manninum Ignatíusi Loyola sem 

hefur skilið eftir sig sígilt dæmi um mótun traustrar, trúarlegrar kjölfestu. Hann vann 

einnig úr trúarlegu mótunarferli sínu skilning og vinnulag til að styðja aðra við farsæla, 

trúarlega mótun sína.  

Rannsökuð eru fjögur íslensk dæmi, frá síðari tímum, um mótun trúarlegrar kjölfestu 

sem hefur dugað vel í lífsins ólgusjó en þetta fólk hefur einnig gefið öðrum eftirdæmi 

með lífi sínu og trú og stutt aðra og leiðbeint á ýmsan hátt á vegi trúar og farsældar.  

Rannsóknarspurning er, hvernig hlutverkakenning (roll teori)
1
 sænska trúarbragða-

sálfræðingsins Hjalmars Sundén nýtist sem greiningartæki bæði á mótun trúarlegrar 

kjölfestu þessa fólks og hvernig sú mótun birtist í lífstúlkun og stuðningi þess við 

trúarlega mótun annarra. Því er gerð grein fyrir þessari hlutverkakenningu og hún höfð 

að leiðarhnoða í umfjölluninni. 

Sérstaklega er fjallað um andlega fylgd en það hugtak er í ritgerðinni notað um sér-

hæfðari og formlegri hefð andlegrar eða trúarlegrar leiðsagnar (spiritual direction – sjá 

2. kafla) en sú hefð skýrir margt varðandi trúarlega mótun og möguleika á stuðningi við 

þá mótun. Hins vegar er hugtakið trúarleg leiðsögn notað í víðari, almennari merkingu. 

Það snýr að trúarlegri leiðbeiningu, túlkun og miðlun trúarhefðar og leiðsögn um 

trúariðkun með þeim hætti sem hjálpar fólki til að vaxa að trúarþroska og samþætta 

trúna öllu lífi sínu. Fylgdarhefðin frá Ignatíusi fær mest rými sem mikilvæg leiðsagnar-

hefð innan kristninnar sem hefur auk þess sýnt sérstakan endurnýjunarmátt í 

nútímanum.  

Það er ekki reglustofnandinn og stjórnandinn Ignatíus Loyola sem kastljósinu er beint 

að heldur hinn hógværi hlustandi og næmi andlegi greinandi og fylgdarmaður. Leitað er 

skilnings á manninum að baki verkunum og nokkrir þættir mótunar hans og viðhorfa 

bornir saman við Martein Lúther. Hin fjögur hafa öðlast mismunandi stöðu í þjóð-

félaginu. Athyglinni er ekki beint að stuðningi við trúarlega mótun fólks í krafti valds 

                                                 
1
 Hjalmar Sundén,  Religionen och rollerna – Ett psykologiskt studium, 1959. 



 2 

eða embættis heldur fremur spurt um mótun, hæfileika eða náðargjöf til að hlusta, skilja 

og styðja og ganga við hlið fólks í trúarlegri leit eða baráttu.  

Skyggnst er í stuttu máli eftir trúarlegri leiðsögn innan íslenskrar kristni og getið 

nokkurra einstaklinga og hreyfinga í því sambandi. Staðnæmst er við athugun á trúar-

legri mótun fjögurra einstaklinga: Ólafíu Jóhannsdóttur, Friðriks Friðrikssonar, 

Sigurbjörns Einarssonar og Guðrúnar Ásmundsdóttur.  

Fólkið sem hugað er að í ritgerðinni hefur orðið öðrum fyrirmyndir og tákn um að Guð 

starfi í þessum heimi. Gordon Lathrop ritar um að hirðirinn (pastor) miðli táknum sem 

geti gefið lífi fólks merkingu og tilgang. Hirðirinn sé raunar sjálfur mikilsvert tákn. 

Nauðsynlegt er að hann eða hún geri sér grein fyrir því að vera brotið tákn (broken 

symbol). Vera og þjónusta hirðisins, sem andlegs leiðbeinanda og sálgæslumanns, felur í 

sér þverstæður, tilvísanir og tákn sem sífellt verður að ljúka upp eða afhjúpa með 

óvæntri útkomu. Hirðirinn verður að þiggja jafnóðum allt sem til þjónustunnar þarf, af 

hinum krossfesta Kristi. Hann er tákn sem verður að benda frá sér, vísa fólki til Drottins 

sem hins eiginlega hirðis. Hirðisþjónustan á sífellt á hættu að snúast upp í andstæðu sína 

– drottnun í eigin þágu og mætti.
2
 Þau fimm, sem hér verður fjallað nánar um, hafa ekki 

öll gegnt prestsembætti. Þau hafa þó gengið erinda Krists í fórnfúsri þjónustu við 

náungann, m.a. í einlægri hlustun og fyrirbæn og miðlun orðs Krists með einhverjum 

hætti og þannig gegnt hirðishlutverki. Því reynist m.a. áhugavert, í ljósi skrifa Lathrops, 

að skoða hvernig erfiðleikatímabil, oft algert skipbrot, verður forsenda þjónustunnar. 

 

Um kennimannlega guðfræði og trúarlífssálfræði 

Hinn áhrifamikli þýski guðfræðingur, Friedrich Schleiermacher (1768-1834), leggur 

mesta áherslu á „praktíska guðfræði“ (Praktische Theologie) og ætlar henni nánast að 

draga allan vagn guðfræðinnar. Hann setur trúarlegar þarfir og reynslu mannsins í önd-

vegi og kirkjulegt starf, líkt og Ignatíus Loyola. Schleiermacher hlaut trúarlega mótun í 

skóla Bræðrasafnaðarins (Herrnhut) og þjónaði sem prestur meðfram háskólakennslu. 

Schleiermacher mótaði kennimannlegu guðfræðina og lagði línurnar um guðfræði sem 

viðurkennt háskólafag meðal mótmælenda andspænis gagnrýni upplýsingarmanna.
3
 

Hérlendis er hefðbundið að nota hugtakið „kennimannleg guðfræði“ um það sem 

                                                 
2
 Sjá Lathrop (2006), einkum „Introduction: The Pastors Lifelong Catechumenate“, 1-20. 1Kor 1.26-28. 

3
 Sjá Hans-Joachim Birkner, „Friedrich Schleiermacher (1768-1834)“ [9-21] í Theologen des 

Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert II, Kohlhammer, 1978. Skjevesland, bls. 26-28. 
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erlendis er gjarnan kallað „praktísk“ guðfræði. Þetta hugtak má finna í umræðum um 

stofnun Prestaskólans sem tók til starfa árið 1847 en í gögnum frá Alþingi árið 1845 um 

skólann segir að þar muni verða „að minnsta kosti einn fastur kennari, auk dóm-

kirkjuprestsins, sem þar mun sjálfsagt kenna kennimannlega guðfræði (Pastoral-

theologie).“ Það sést hvað verið er að þýða en orðið „kennimannlegur“ var til á íslensku 

t.d. var gamalþekkt að tala um „kennimannlegt embætti“.
4
 

Íslenskt heiti þessarar greinar guðfræðinnar vakti athygli mína þegar ég var við nám í 

Þýskalandi. Mér fannst það vísa fremur til kaþólskrar hugtakanotkunar en hefðar mót-

mælenda sem samheiti yfir hinar mörgu undirgreinar sem eru markvisst tengdar kirkju-

legri starfsemi eins og predikunarfræði (homiletik), helgisiðafræði (liturgik), sálgæslu-

fræði o.s.frv. Það, sem hérlendis er kallað kennimannleg guðfræði, spratt vissulega (í 

byrjun 19. aldar sem háskólafag) upp úr hinni gömlu „Pastoraltheologie“ en því heiti 

héldu kaþólikkar og Íslendingar í þýðingu þess þó fagið sé ekki kaþólskara hér en í 

nágrannalöndum og hafi varla getað talist „Pastoraltheologie“. 

Á 19. öld varð hins vegar til ný „Pastoraltheologie“, meðal mótmælenda. 

Fullyrt var, að svo vilji til að hin kirkjulega starfsemi eigi sér hliðar sem 

praktíska [kennimannlega] guðfræðin, sem vísindi, eigi ekki auðvelt með að 

höndla. Það eigi einkum við um hinar tíma- og staðbundnu aðstæður þjónust-

unnar – en umfram allt persónulegar aðstæður: forsendur prestsins fyrir því 

að gegna embættinu, andlegt líf prestsins o.s.frv. Þrír áhrifamestu „pastoral-

guðfræðingar“ 19. aldar á meginlandinu voru, Claus Harms (1778-1855, 

prófastur í Kiel), Chr. Palmer (1811-1875, prófessor í Tübingen) og Wilhelm 

Löhe (1808-1872, prestur og djáknaleiðtogi í Neuendettelsau í Bæjaralandi). 

Það er sem sagt eitt, sameiginlegt málefni sem ber uppi þessa [eiginlegu] 

„kennimannlegu“ guðfræði: Einbeiting að persónu prestsins og þeim eigin-

leikum sem þjónustan þarfnast.
5
 

Þessi hefð var sterk á síðari hluta 19. aldar en staðnaði síðan nokkuð og áhugi á henni 

dvínaði. Um 1980 snérist þróunin við og „pastoralteologien“ náði sér aftur á strik með 

áherslu sinni á persónulega reynslu og uppbyggingu prestsins. Í þessu sambandi verður 

að nefna sérstaklega Manfred Josuttis (f. 1936, prófessor í Göttingen 1968-2001). Að 

mati Skjevesland, nú um nýliðin aldamót, vinna „praktíska“ guðfræðin, sem akademísk 

fræðigrein, og „pastoralteologi“, sem reynslu- og persónumiðuð innsýn, hlið við hlið.
6
  

Tengsl trúarlífssálfræði við guðfræðiiðkun hafa verið misjöfn. Þetta fjallar Hannes 

                                                 
4
 Tíðindi frá Alþíngi Íslendínga, Reykjavík 1845, bls. 610, 628. 

5
 Skjevesland, bls. 35. Ritgerðarhöfundur fékk vissa innsýn í þessa hefð með leiðsögn Manfred Seitz  

prófessors. 
6
 Skjevesland, bls. 36-38. 
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Björnsson um í yfirlitsgrein í Glímunni.
7
 Hannes segir fræðigreinina hafa „sterkari 

sálfræðilega skírskotun“ í Bandaríkjunum. „Á meginlandi Evrópu hélst fræðigreinin í 

fyrstu innan frjálslyndu guðfræðinnar, en með hnignun þeirrar guðfræði varð trúarlífs-

sálfræðin á Norðurlöndum víða félagsfræðilegri og sótti meira til sálgreiningar en 

áður.“
8
 Í Noregi er trúarlífssálfræði einkum iðkuð í tengslum við sálgæslu og sálgæslu-

fræði á Modum Bad og við Menighetsfakultet.
9
 

Á námsárum mínum við guðfræðideildina var trúarlífssálfræðin sögð hjálpargrein sem 

ekki félli undir eiginlega guðfræði en hún var þá lítillega kennd í samhengi við almenna 

trúarbragðafræði.
10

 Með breyttri reglugerð árið 1990 fluttist trúarlífssálfræðin, við 

guðfræðideild HÍ, frá almennum trúarbragðafræðum yfir í kennimannlegt nám. 

Segja má að þessi ritgerð sé í anda hinnar nýju „pastoralteologi“ með þó þeim afgerandi 

mun að ekki er verið að horfa sérstaklega til prestsins varðandi trúarlega mótun og leið-

sögn heldur leitandi fólks í trúarefnum. Þó er farið nær hinu prestslega sjónarmiði í 

íslensku dæmunum, ekki síst þegar vísað er til kenningar Lathrops í úrvinnslu 

dæmanna.  

 

Persónuleg aðkoma 

Sem sóknarpresti um 34 ára skeið hlýtur miðlun trúarinnar inn í líf og starf fólks að vera 

hugleikið viðfangsefni. Ekki aðeins almennt varðandi grundvallarkenningar og boðun 

kirkjunnar heldur ekki síður að reyna að skilja hvernig trúin mætir ólíku fólki og í ólík-

um aðstæðum. Þessu hefur fylgt vaxandi vitund um hve erfitt reynist að ná til fólks, ekki 

síst í fjölhyggjusamfélagi nútímans, með því að ávarpa það aðeins sem hóp eða hópa.  

Ég hef nokkuð lagt mig eftir ýmsu sem tengist safnaðarstarfi. Ég sótti t.d. nokkurra 

mánaða námskeið fyrir safnaðarleiðtoga vestur í Kyrrahafi sumarið 1988 og starfaði 

nokkur ár í nefnd um safnaðaruppbyggingu á vegum Þjóðkirkjunnar og hluta tímans 

sem formaður nefndarinnar. Í ársnámsdvöl í Þýskalandi (1993-´94) lagði ég áherslu á 

kennimannlega guðfræði í námi við Friedrich Alexander háskólann í Erlangen, mest 

helgisiðafræði.
11

 Einnig minnist ég t.d. afar áhugaverðs námskeiðs hjá prófessor 

Manfred Seitz, undir latneska heitinu „Discretio“, um það sem kalla mætti andlega eða 

                                                 
7
 „Trúarlífssálfræði – Yfirlitsgrein“, Glíman 2011 [231-241]. 

8
  Hannes Björnsson, bls. 231.  

9
  Hannes Björnsson, bls. 240. 

10
 Sjá Jóhann Hannesson, „Hugtakið theologi“ [91-96], bls. 95. 

11
 Sjá Gunnlaug Haraldsson, Guðfræðingatal 1847-2002, II, bls. 867. 
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kristilega dómgreind. Svo einkennilega sem það hljómar var þó ekki minnst á andlega 

fylgd á þessu námskeiði né fjallað um Ignatíus Loyola. Hins vegar var m.a. rætt um 

Benediktsregluna og áherslu hennar á, að ekki væri hægt að fara nema takmarkað eftir 

föstum reglum þegar fengist væri við agabrot í klaustri. Viðurlög hlytu að mótast af því 

hver fremdi brotið og hvers vegna og hvað væri líklegast til að koma viðkomandi á rétta 

braut.  

Hjá mér býr að baki gamall áhugi á tengslum fræða og kennisetninga við lífshætti og 

atvik daglegs lífs. Þetta tengist leiðinni frá lögmáli til fagnaðarerindis eða því sem sumir 

hafa talað um sem hina ströngu leið trúarinnar frá höfðinu til hjartans.
12

 

Hvernig þetta tengist almennum persónuþroska hefur mér varla orðið fyllilega ljóst fyrr 

en í tengslum við andlega fylgd og bækur um hana og skyld efni.
13

 Það var ekki á dag-

skrá, á námsárum ritgerðarhöfundar á 8. áratug 20. aldar, að fjalla um hvernig persónu-

þroski og trúarþroski geti farið farsællega saman.  

Reynsla mín af sálgæslu og viðleitni til að styrkja mig á því sviði sem persónu og fag-

mann var meginfarvegur þessa áhuga míns (1985-2005). Þá skal getið þátttöku í 12 

spora starfi kirkjunnar og stuðnings við fólk í því verkefni frá því í byrjun aldarinnar.
14

  

Síðast en ekki síst koma hér til kynni af svokölluðu kyrrðarstarfi
15

 og vaxandi skilningur 

á samhengi trúariðkunar, tilfinningalífs og persónuþroska. Kynni mín af kyrrðarstarfi 

voru þó stopul (1982-2005), eins og átt hefur við um flesta presta hérlendis. Þau voru 

lengi fyrst og fremst í gegnum eiginkonu mína, Ástríði Kristinsdóttur sem sótti reglu-

lega kyrrðardvalir um árabil, frá því um miðjan 10. áratuginn, oftast í Skálholti. 

Í gegnum kyrrðarstarfið kynntist ég svokallaðri andlegri leiðsögn eða fylgd sem er 

meginhvatinn að þessari ritgerð. Ég öðlaðist reynslu af andlegri fylgd á kyrrðarsetrum 

erlendis og hérlendis um nokkurra ára skeið, oftast í 8 daga dvöl með daglegri, persónu-

legri fylgd. Þessu fylgdi lestur allmargra bóka til að skilja betur eðli og sögulega þróun 

andlegrar fylgdar sem gamallar, kristinnar hefðar á nýju blómaskeiði í nútímanum. 

Fyrst hér er í stuttu máli reynt að tína til eitthvað sem stuðlað hefur að því að þetta rit-

gerðarefni var valið þá verður að geta náðargjafavakningarinnar sem barst til landsins á 

háskólaárum mínum (1972). Sú vakning hefur tekið á sig ýmsar myndir og birst í ýmis-

                                                 
12

 Sjá Hughes (2009), bls. 14.  
13

 Sjá Vigfús Ingvar Ingvarsson (VII), „Um andlega leiðsögn“, Bjarmi 1:2008 [15-17], bls. 16. 
14

 TÓLF SPORIN – Andlegt ferðalag. 
15

 Um kyrrðarstarf hérlendis, Rannveig Sigurbjörnsdóttir (2008), „Kyrrðardagar á Íslandi“, [7-9]. 
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legu samhengi hérlendis sem erlendis. Fegurstu ávöxtum þeirrar hreyfingar hef ég 

kynnst hjá hollenska guðfræðingnum Teo van der Weele sem kom til Íslands fyrst árið 

1985 og svo oft síðar (síðast haustið 2011).
16

 Dómgreind hans í margvíslegri sálgæslu 

og innsæi í mannlegar aðstæður yfirgengur allt sem ég hef annars kynnst. Inn í mikla 

þekkingu og enn meiri reynslu virðist oft fléttast náðargjöf sem kallast þekkingarorð.
17

 

Kynni af van der Weele ýttu undir mynd af mér sem frekar lögmálsbundnum einstakl-

ingi með takmarkaða getu til að skynja vanda og möguleika í tilteknum aðstæðum. Þetta 

jók löngun til að öðlast betri dómgreind og innsæi á það hvernig kristin kenning og 

veruleiki trúarinnar verði útfærð í hinni daglegu glímu við lífið.  

Þegar ég rita þetta, eftir að hafa unnið meginefni ritgerðarinnar, sé ég að, útfrá hlut-

verkakenningu Sundéns, þá er Teo van der Weele fyrirmyndin eða „hlutverkið“ á veg-

ferð minni inn í andlegu fylgdina þótt formlega séð hafi hann ekki fengist við andlega 

fylgd. Sálgæsla hans byggist þó á djúpri, næmri hlustun og fyrirvaralausri opnun gagn-

vart einstaklingnum, kringumstæðum, menningu og anda Guðs líkt og við andlega 

fylgd. Margt úr trúarframsetningu hans reynist svo vera líkt hefðinni frá Ignatíusi. Þess 

er einnig að geta að hann hvatti mig til frekara náms. 

Enn einn þáttur, sem aukið hefur áhuga minn á trúarlegri mótun, sérstaklega andlegri 

fylgd, eru kynni af slæmri trúarlegri leiðsögn, jafnvel andlegri kúgun eða misnotkun.
18

 

Svarið við slæmri trúarlegri leiðsögn er góð leiðsögn. Traust hefð á því sviði er andleg 

fylgd. Ætla má að þekkingarleysi og óöryggi presta, varðandi grundvallaratriði and-

legrar fylgdar, eigi þátt í því að fólk, sem er að vinna úr áhrifamikilli trúarreynslu, leiti í 

geitarhúsi ullar hjá þeim. Það eigi þátt í því að sumir hafna í trúarhópum þar sem ráð-

ríkir leiðtogar eiga til að misbeita valdi og ráðskast með það. 

En svo horft sé frekar í eigin barm með kenningu Sundéns í huga þá hefur mér á síðari 

árum orðið ljóst hve, oft erfið, glíma unglingsáranna við spurninguna um ævistarf var í 

reynd mátun við hlutverk. Sem alinn upp í sveit og mikill náttúruunnandi og róman-

tískur átthagavinur en rati í búskap lenti ég í nokkurri kreppu í hlutverkaleik mínum. 

Eftirá sé ég að hlutverk afa míns hlaut að verða ofaná, sveitaprestsins, innan um bækur 

sínar með áhuga á náttúrunni, umhverfi, örnefnum, mannlífi og sögu, tungumálum og 

hernaðarsögu. Inngróinn lífi samfélagsins og sveitarhöfðingi var séra Vigfús Ingvar 

                                                 
16

 Van der Weele [framb. Veile] hefur sérstaklega einbeitt sér að sálgæslu í tengslum við kynferðislega 

misnotkun sbr. merka bók hans, From Shame to Peace – Counselling and Caring for the Sexually 

Abused. Sjá greinar VII í Kirkjuritinu, 1999 og 2001.  
17

 Um þekkingarorð, sbr. 1 Kor 12.8b, sjá Philippe Madre, Wort der Erkenntnis – warum und wie.  
18

 Sjá Vigfús Ingvar Ingvarsson, „Trúarlegt ofbeldi“, Bjarmi, 3:2004, [36-39]. 
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Sigurðsson samt sem áður ekki sérstakur búmaður. Hann naut þess að tína ber og, eins 

og amma mín sagði um mann sinn í hneykslunartón, „hafði gaman af að heyja á 

engjum“ eða gaufi úti í haga á tíma þegar átti að vera búið að drífa af heyskapinn. 

Við höfðum báðir þetta skoðandi og greinandi viðhorf til umhverfisins án þess að nyt-

semdin þyrfti alltaf að ráða ferðinni, áhuga á átthögunum og mikla tryggð gagnvart 

þeim en jafnframt forvitni um framandi fólk, atburði og menningu. Við lok mennta-

skólanáms valdi ég milli náttúrufræði og guðfræði og hið þekkta hlutverk varð fyrir 

valinu. Umhverfisfræði hefði kannski freistað ef hún hefði staðið til boða. Hinn afi 

minn, Björn Þorkelsson, sem ég hafði þó minna af að segja, var bóndi en aðaláhugamál 

hans voru náttúruvísindi, stærðfræði og tungumál. Fyrir mér var iðkun náttúruvísinda, 

tómstundagaman en ekki starf og trúmál sem áhugaefni leikmanna voru mér framandi. 

Val mitt var réttlætt röklega með vísan til þess að velja ekki nám sem útilokaði dvöl í 

sveit og til glímu við vanda framtíðarinnar. Ég sá hann fyrst og fremst sem umhverfisvá 

og sem hugmyndafræðilegt fremur en tæknilegt úrlausnarefni. Þarna kæmi guðfræðin til 

sögunnar – virðingin fyrir náttúrunni sem sköpun Guðs og ábyrgðin gagnvart Guði og 

náunganum. Ég fann til andlegs þurrks við raungreinanám í menntaskóla sem jók 

löngun til að glíma við trúar- og tilvistarspurningar. Auk þess kom til sjálfsleit ungs 

manns með vitund um að standast ekki mælikvarða sveitamenningarinnar. 

Sterka trúarmótun hef ég þó varla frá afa mínum, ég minnist þess varla að við höfum 

rætt um trúmál en ég var 11 ára þegar hann hætti prestsskap og flutti suður. Trausta, 

jákvæða mynd af kirkjunni skildi hann þó eftir í vitund minni. Bænir lærði ég í bernsku 

og var fremur trúhneigður. Nokkur áföll og slys á yngri árum ýttu undir trúarlega þanka 

og jafnvel óljósa vitund um að njóta verndar og jafnvel tyftunar Guðs í einhverjum, 

honum þóknanlegum, tilgangi. Vissulega fór ég töluvert í kirkju sem barn og unglingur 

þegar ég var heima á Borgarfirði (eystra) og eins námsveturna tvo á Eiðum.  

Tveggja þátta í trúarmótuninni minnist ég sérstaklega úr bernsku, lotningarfullrar 

undrunar yfir fegurð og fjölbreytni náttúrunnar og góðrar biblíusögukennslu í barna- og 

unglingaskóla. Siðræn áhersla var mikil og ekki síður í kveri Friðriks Hallgrímssonar en 

lifun trúarinnar lítið á dagskrá. Það var varla fyrr en í ritskýringu í guðfræðináminu, 

þegar unnið var með upphafsorð Jóhannesarguðspjalls, að þessir, mér nánast tveir guð-

dómar, tengdust endanlega, Guð sköpunarinnar og Jesús guðspjallanna. Innsýn í hinn 

hlutkennda, hebreska hugtakaheim Gamla testamentisins treysti einnig þessi tengsl. 

Heimsókn boðunarhóps ungs fólks frá Finnlandi, á öðru námsári haustið 1971, hristi 
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upp í trúarlífi mínu og leiddi mig inn í Kristilegt stúdentafélag sem hafði mótandi áhrif á 

mig jafnframt guðfræðináminu og varð nokkur þjálfunarvettvangur fyrir prestsstarfið. 

Finnski hópurinn, Gospelteamet, birti mér nýja mynd af kristindóminum. Þetta unga, 

glæsilega, hæfileikaríka fólk afhjúpaði minn „aumingjakristindóm“. Ég fann að kristin-

dómurinn hafði verið mér of tengdur huggun eða uppbót, nánast sem hækja þess sem á 

erfitt með að horfast í augu við lífið með skyldum þess og takmörkunum. Svo varð ég 

fyrir margvíslegum, sterkum áhrifum af náðargjafavakningunni og kynntist einnig lífi 

og starfi safnaðar sem mótaður var af félags- og þjóðmálabaráttu, í „Cleveland-

prógrammi“ í Minneapolis í Bandaríkjunum, sumarið 1983 eftir 7 ára prestsþjónustu. 

Framandi aðstæður í svörtu fátækrahverfi voru þroskandi og bættu sjálfsskilning og náin 

og gefandi kynni af hópi fólks, einkum þriðja-heimsbúa, höfðu varanleg áhrif.  

Námið í Þýskalandi hjálpaði við að tengja betur saman trúariðkun og trúarlegar upp-

lifanir annars vegar og hins vegar háskólaguðfræði. Ég fann þarna „evangelískan“ trúar-

streng, fágaðan af traustri fræðimennsku og innlifun í messuna (Manfred Seitz). Sjálfs-

mynd mín sem guðfræðings og prests styrktist. „Tengslaupplifunina“ má skilja sem stig 

í ferli til þess sem, útfrá kenningum Sundéns, er nefnt „den generaliserade gudspartner-

rollen“
19

 og útskýrt er síðar í ritgerðinni. Margvísleg reynsla af sérstakri handleiðslu 

Guðs í tengslum við Þýskalandsferðina varð mér einnig til trúarstyrkingar. Sem dæmi 

skal nefnt að með óljósar hugmyndir um námsdvöl erlendis, gjarnan í Þýskalandi, kom 

ég á Biskupsstofu haustið 1992 og hitti m.a. séra Örn Bárð Jónsson. Hann spurði mig 

eftir hverju ég væri að sækjast. Ég nefndi safnaðaruppbyggingu, andlegt líf og sálgæslu. 

Hann seilist upp í hillu fyrir ofan sig og tekur út bók sem skipt er í þrjá meginkafla, 

„Gemeindeaufbau, Spiritualität, Seelsorge“ og segir svo: „Hann Sigurjón Árni hefur 

skrifað grein um þessa bók (Erneuerung der Gemeinde – Gemeindeaufbau und 

Spiritualität
20

) í Kirkjuritið.“ Lestri greinarinnar fylgdi svo óhagganleg vissa um að til 

Erlangen ætti ég að fara, hvað sem öllum hindrunum liði og ekki varð ég fyrir von-

brigðum með höfund bókarinnar né aðra kennslu þar eða áhugavert kirkjulíf.  

Kynni af bókum Gerards W. Hughes SJ, í gegnum séra Lister Tonge, höfðu svo veruleg 

áhrif í trúarlífi mínu og prestsskap.
21

 Þar tengjast saman guðfræðileg iðkun og sjálfs-

skilningur. Áhersla er á eflingu trúarþroska í baráttu gegn lögmálshyggju. Í forgrunni er 

                                                 
19

 Sbr. Geels og Wikström, bls. 98-100. 
20 Manfred Seitz, 1991 (1985). Sigurjón Árni Eyjólfsson, „Safnaðaruppbygging og andlegt líf: umfjöllun 

Manfred Seitz um vakningarhreyfingu og kirkju“, Kirkjuritið, 3:1992 [33-37]. 
21

 Þýddi Oh God, Why og síðar eldri og þekktari bók Hughes, God of Surprises (sem þýðingar tilvitnana 

eru sóttar til, óútgefin), sem Lister Tonge benti mér á í bókasafni Lia Gård í Noregi í ágúst 2005.  
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einlægt trúarlíf, þjóðfélagslegt réttlæti og lotning gagnvart sköpuninni. Lestur og þýðing 

bóka Hughes og að þiggja andlega fylgd ásamt kynnum af ljóðum Heiðmerkurskáldsins, 

Hans Børli, opnaði fyrir bældan sköpunarkraft og dýpri tengsl trúar og lífs.  

Að reyna að tengja saman hið nálæga og fjarlæga, vakningu og kirkju, trúarlegan eld-

móð og skipulag/festu, sköpun og reglu, leikmannaguðfræði og háskólaguðfræði, sveit 

og borg o.s.frv. virðist ríkur þáttur í eðli mínu. Að leitast við að skapa meiningarfulla 

heild úr því sem er brotið eða sundrað. 

Áhrifum andlegrar fylgdar ignatisku hefðarinnar er vandlýst. Þau eru einstaklings-

bundin og tengd æviskeiðum og kringumstæðum. Þetta rými friðsældar og öryggis sem 

ég hef fengið að ganga inn í – hvort sem það hefur verið í skógum Heiðmerkur, í fugla-

söngnum og sveitasælunni í Önundarfirði eða í sauðfjárhögum Norður-Wales – ásamt 

þögninni og þessari sérstöku hlustun og varfærnislegu ábendingum og þátttöku í reglu-

bundnu helgihaldi. Allt þetta hefur skapað sálarlífi mínu vaxtarskilyrði og búið í haginn 

fyrir einhvers konar innri úrvinnslu og samþættingu sem í sumum tilfellum mætti kalla 

læknandi ferli – ferli sem jafnan hefur haldið áfram eftir að heim var komið. 
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2 Andleg fylgd − hugtök og dæmi 

 

Hvað er andleg fylgd? 

Veigamikill þáttur í arfleifð Ignatíusar Loyola er hin svokallað andlega fylgd
22

 (enska, 

spiritual direction, spiritual guidance, spiritual mentoring, spiritual companioning eða 

spiritual friendship).
23

 Andleg fylgd minnir á handleiðslu, sem breiðst hefur út innan 

ýmissa starfsgreina á síðari árum, líklega helst meðal fagfólks sem vinnur að því að 

mæta fólki í margs kyns persónulegum vanda.
24

 Andleg fylgd beinir þó sjónum fyrst og 

fremst að andlegu lífi einstaklings og guðssamfélagi og hvernig þetta andlega líf nærist 

og birtist eða mætir hindrunum, almennt í lífi viðkomandi.  

Einlæg og djúp hlustun er grundvallaratriði í andlegri fylgd. Susan S. Phillips lýsir því 

þannig: „Hlustun mín er öðruvísi en hlustun margra, sem eru sérfræðingar í að hlusta, að 

því leyti að ég hlusta eftir því hvernig hið heilaga finnur sér farvegi í lífi fólks. Ég er til 

staðar til að hjálpa fólki að uppgötva með hvað hætti andlegt líf fyllir líf þess.“
25

  

Sem dæmi um skilgreiningu á andlegri fylgd getum við vísað til orða enska prestsins 

Martins Thornton, sem tengir saman „ascetical theology“ (guðfræði trúariðkunarinnar) 

og andlega fylgd, en Thornton leggur greinilega sérstaka áherslu á leiðsögn um bænalíf.  

Guðfræði trúariðkunarinnar er hagnýt kenning um bæn, atferli og aðferðir og 

þær greinar sem koma að gagni við að styðja og næra bænalíf. Andleg fylgd 

er heimfærsla einhvers, sem býr yfir færni í þessum fræðum, þannig að hæfi 

persónulegum þörfum einstaklinga.
26

  

Þess má geta að Thornton áleit andlega fylgd brýnasta viðfangsefni presta á ofanverðri 

20. öld.
27

 Andleg fylgd er að margra mati oft mikilvæg við trúarlega mótun (spiritual 

formation). Þá er ekki átt við fræðslu eða þjálfun til kirkjulegra starfa, þótt vissulega sé 

slík mótun sérstaklega mikilvæg í þeim tilfellum. Trúarleg mótun að kristnum hætti er 

vegferð lærisveinsins, burtséð frá starfi eða stöðu, mótun allra lífshátta til vaxandi sam-

                                                 
22

 Einföld tilraun til að útskýra þetta fyrirbæri í sögu og samtíð er grein ritgerðarhöfundar, „Um andlega 

leiðsögn“, Bjarmi, mars 2008 [15-17]. 
23

 Hugtakið andleg fylgd mótuðum við sr. Guðrún Eggertsdóttir sumarið 2008 sem þýðingu á e. spiritual 

direction, n. åndelig veiledning. Guðrún nefnir þetta andlega samfylgd í athyglisverðri ritgerð sinni við 

guðfræðideild HÍ vorið 2004. 
24

 Sven Giljebrekke, hefur ritað um hugmyndir um að starfshandleiðsla presta geti þróast í átt til andlegrar 

fylgdar, sjá „En liten drøm ved veiledningskilden“, Sjelesorg 1:2002 [1-4].  
25

 Susan S. Phillips, bls. 1.  
26

 Martin Thornton (1915–1986), The Purple-Headed Mountain (1962), bls. 14, samkv. Leech, bls. 30.  
27

 Leech, bls. 30, sömu áherslu segir Leech, bls. 31, vera hjá Ramsey erkibiskupi. 
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ræmis við það sem Jesús frá Nasaret kenndi og sýndi með lífi sínu hér á jörð.
28

  

Fylgd um ókunnuga eða vandrataða leið er vissulega ævagamalt fyrirbæri en við 

andlega fylgd er oft horft um öxl eftir því sem hefur gefist vel sbr. orð spámannsins 

Jeremía: „Nemið staðar við vegina og litist um, spyrjið um gömlu göturnar, hver sé 

hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld“ (Jer 6.16). 

Annað dæmi um einfalda skilgreiningu á andlegri fylgd væri að segja meginviðfangs-

efni hennar vera bæn, sjálfsþekkingu, köllun og skipan daglegs lífs.
29

  

Enski presturinn Kenneth Leech segir um markmið andlegrar fylgdar: „Markmið and-

legar fylgdar er að lífið verði heilsteypt, eðlileg samþætting allra hliða persónuleikans 

sem tengir saman innri og ytri veruleika mennskunnar.“ „Samþætting (integration) innri 

og ytri veruleika aðgreinir ekta andlegt líf (spirituality) með skýrum hætti frá fölsku 

andlegu lífi.“
30

  

Í grundvallarriti um andlega fylgd
31

 telur Leech fimm atriði einkenna andlegan fylgdar-

mann í kristinni hefð. Í fyrsta lagi að vera fylltur anda Guðs og framganga í helgun í 

nálægð Guðs en ekki í hlutverki í valdakerfi. Í öðru lagi að byggja á reynslu af bæna- og 

trúarlífi og hafa komist í snertingu við innri átök og langanir sínar og tekist á við trúna 

og lífið og þekkja ljós- og skuggahliðar sínar. Í þriðja lagi er þekking á Heilagri ritningu 

og visku þeirra sem í aldanna rás hafa gengið með Guði af mestri einlægni. Jafnframt er 

varað við lærdómi án andlegs þroska. Í fjórða lagi er andleg greining (diakrisis) – þetta 

andlega innsæi – miðlægt í þjónustunni. Í fimmta lagi er fylgdarmaðurinn manneskja 

sem miðlar náð Guðs og greiðir heilögum anda leið til þess sem fylgdina þiggur.
32

 

 

Afmörkun og samhengi andlegrar fylgdar 

Gagnvart sálgæslu og meðferð (therapy, sállækningum), skriftum og fyrirbæn 

Andleg fylgd er hvorki sálgæsla né meðferð. Að staðsetja andlega fylgd nánar gagnvart 

kirkjulegri sálgæslu kann þó að vera flókið mál því sálgæslan hefur tekið á sig svo 

margar myndir síðustu mannsaldrana og margir straumar og stefnur þar á ferðinni sem 

lítið svigrúm er til að gera grein fyrir hér. 

                                                 
28

 Sjá Formála Dallas Willard að bók Bakers, bls. 13-15. 
29

 Christopher Bryant, „The Nature of Spiritual Direction: Sacramental Confession“, bls. 568.  
30

 Leech, bls. 104. 
31

 Leech, bls. 84, 85. 
32

 Sjá einig Joachim F. Grün, „Den åndlige veileder og kildene“, Sjelesorg nr. 2/2002 [117-127].  
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Fylgismenn sumra strauma sálgæslu á 20. öld hafa verið sakaðir um að sniðganga sam-

hengi sálgæslunnar við söfnuðinn og þjóðfélagsaðstæður en gera hana meira að einka-

máli og tengja helst heilbrigðisstofnunum (clinical).
33

 Í andlegri fylgd hefur verið 

áhersla á kirkjulegt samhengi sbr. mikilvægi þátttöku í helgihaldi kirkjunnar og þá sér-

staklega altarissakramentinu.
34

 Andleg fylgd er ekki skoðuð sem val, í stað þátttöku í lífi 

og þjónustu safnaðarins, heldur til að styrkja þessa þátttöku. Þótt fólk dragi sig oft út úr 

amstri daglegs lífs um hríð til að njóta slíkrar fylgdar á kyrrlátum og oft fögrum stað þá 

snýr það jafnan aftur í amstrið. Einnig tíðkast að þiggja fylgdina án þess að leggja til 

hliðar dagleg störf en hitta fylgdarmann t.d. vikulega eða sjaldnar (sbr. 19. grein 

Æfinganna).
35

   

Sálgæsla er almennt tengdari vandamálum (oft sjúkleika eða áföllum) heldur en andleg 

fylgd sem fremur beinist að andlegri stöðu, möguleikum og andlegum þroska.
36

 Hún er 

jafnframt enn varfærnari hvað varðar ráðleggingar en almennt er innan sálgæslu.  

Andleg fylgd er jafnan ekki veitt á grundvelli stöðu í embættakerfi kirkjunnar og valda-

leysið gagnvart þiggjanda fylgdarinnar er yfirleitt augljósara en við sálgæslu. Þjónustan 

tengist fremur náðargjöf eða köllun en námi eða viðurkenndu starfi. Viðurkenning á 

þjónustunni felst helst í því að fólk leitar eftir henni hjá viðkomandi. Þjónustan vex 

jafnan fram án þess að vera auglýst eða boðin formlega. Á síðari árum hefur þó verið 

boðið nám og þjálfun á þessu sviði en eins konar fagbinding eða atvinnumennska 

(professionalization) andlegrar fylgdar er umdeild. Margir telja slíkt m.a. geta ýtt undir 

þann misskilning að grundvöllurinn sé aðferðafræði eða tækni.
37

 

Mörk sálgæslu og meðferðar (therapy) eru ekki í öllum tilfellum skörp (einkum í 

Bandaríkjunum) en í sálgæslu er fremur tekist á við tímabundin áföll eða kreppur þar 

sem meðferð er oft skipulögð yfir lengri tíma og væntanlega sérhæfðari.
38

 

Sálgæslustefna, byggð á kenningum Carl Rogers um meðferð með áherslu á „ekki 

leiðandi framgöngu“ (non-directive approch) sem hefur haft mikil áhrif, stendur nærri 

andlegri fylgd. Þar er áhersla á að styðja einstaklinginn við að vaxa, sem heilsteypt og 

                                                 
33

 Leech, bls. 87, 183. Gunhild Andersen, (Kirkjuritið 3:1993) [48-57], gefur yfirlit um sálgæslustefnur 

20. aldar. Á bls. 55 ritar Gunhild með vísun til Donald Capps: „C.P.E. [Clinical Pastoral Education] 

hefur gert forsendur einstaklingshyggjunnar og sállækningar-menningarinnar að sínum.“ 
34

 Leech, bls. 97. 
35

 Sjá einnig VII (2010), bls. 37, um andlega fylgd í daglegu lífi. Sjá einnig O´Malley, bls. 128, 129. 
36

 Leech, bls. 96. Kaflinn, „Direction, counselling and therapy“ [86-131], veitir góða innsýn í afmörkun 

fylgdarinnar gagnvart sálgæslu og meðferð.  
37

 Susan S. Phillips, bls. 3, 4. 
38

 Leech, bls. 89. 
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sátt manneskja, fremur en að tekist sé á við tiltekin vandamál. Hjá Rogers er meðferðin 

skoðuð sem breytingaferli.
39

 Andleg staða og vöxtur getur þó ekki verið jafn miðlægt 

viðfangsefni og í andlegri fylgd og menn nálgast viðfangsefnið í öðru samhengi.  

Enskur, kristinn geðlæknir, Frank Lake, stofnaði árið 1958 hreyfinguna Clinical Theo-

logy. Hann tengir saman guðfræði og geðlæknisfræði og sækir auk Biblíunnar efni til 

höfunda eins og Jóhannesar af Krossi og Kirkegård. En þetta flokkast ekki undir and-

lega fylgd þótt andlegu lífi á kristnum grunni sé gert hátt undir höfði.
40

  

Andleg fylgd hefur um aldir oft verið tengd skriftum og aflausn. Jafnframt hefur verið 

minnt á að halda þessu aðgreindu. Í 15. aldar handbókinni, Manipulus Curatorum, er 

gerð þessi aðgreining þ.e. munur á játningu frammi fyrir presti og andlegri fylgd hjá 

„sérfræðingi“ á því sviði.
41

 Umdeilt er einnig hvort sami maður eigi eða megi veita 

andlega fylgd og hlýða á skriftir hjá sömu manneskju. St Francis de Sales telur það 

mjög eðlilegt en leggur þó áherslu á vináttusamband við andlega fylgd.
42

 Einnig telur 

jesúítinn J. N. Grou (1731-1803) eðlilegt að sami maður hlýði skriftum og veiti andlega 

fylgd en telur þó marga skriftafeður ekki færa um að veita slíka fylgd.
43

 Spurningin um 

tengsl andlegrar fylgdar og skrifta brennur mest á rómversk kaþólskum og á okkar 

dögum munu þeir almennt telja óheppilegt að tengja þetta saman. Staða skriftabarns 

gagnvart skriftaföður sé önnur og ójafnari en gagnvart þeim sem veitir andlega fylgd. 

Einnig sé oft tímaþröng við skriftir en andleg fylgd krefst þolinmæði og rósemdar.
44

  

Staða og hlutverk bænar varpar ljósi á sérstöðu andlegrar fylgdar. Annars vegar má 

segja að andleg fylgd sé umvafin bæn. Hún er undirbúin í bæn, bæði af hálfu þess sem 

fylgdina þiggur og þess sem hana veitir. Og við andlega fylgd er hlustað í bænarhug og 

reynt að aðstoða við skilning á bænalífi viðkomandi og samhengi þess við lífið almennt. 

Hins vegar er almennt ekki beðið upphátt á samverum með andlegum fylgdarmanni – 

allavega ekki eins og þessi fylgd er nú tíðkuð innan ignatisku hefðarinnar.
45

 Orðuð bæn 

á fylgdarstundu er líkleg til að vera stýrandi. Bæn sem beðin er upphátt setur bænalíf í 

ákveðinn ramma og beinir trúarlegri upplifun í ákveðinn farveg en slíkt er mikilvægt að 

forðast við andlega fylgd. Jafnframt má ætla að slík bæn væri fremur flutt af þeim sem 

                                                 
39

 Leech, bls. 91. 
40

 Leech, bls. 92, 93. 
41

 Handbókin er eftir Guy de Montrocher, sjá Leech, bls. 53 og einnig bls. 217-219. 
42

 Leech, bls, 59, 60. 
43

 Leech, bls. 64. Sjá einnig Leclercq, bls. 22, 23. 
44

 Leech, bls. 217-219. 
45

 Hér er að nokkru byggt á reynslu ritgerðarhöfundar af því að þiggja andlega fylgd á undanförnum árum 

í Noregi, hérlendis og í Wales ásamt fræðslu á námskeiðinu Spiritual Workshop. 
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fylgdina veitir sem markaði sér þá um of leiðandi stöðu á samverustundinni.
46

 

Oft er leitast við að sprengja ramma hefðbundins bænalífs. Að tengja betur saman 

bænalíf og djúp sálarlífsins annars vegar og hins vegar tengja bænina betur öllum 

hliðum daglegs lífs. Einnig mætti segja að ignatiska hefðin mái nánast út mörk bænar og 

íhugunar. Gangan með Guði er ekki bundin afmörkuðum stundum og stöðum né sér-

stökum sviðum lífsins. Bænin er oft fremur skoðuð sem vitund um Guð að starfi í um-

hverfinu og eigin lífi, í hinu ytra og innra – að vera maður sjálfur frammi fyrir Guði.
47

  

Gagnvart kirkjudeildum 

Andleg fylgd, síðustu áratugina á Vesturlöndum, er jafnan samkirkjuleg (ekúmenísk). 

Andlegur fylgdarmaður og sá sem fylgdina þiggur tilheyra oft mismunandi kirkju-

deildum og þekkt kyrrðarsetur, eins og t.d. St Beuno´s í Wales eða Lia Gård í Noregi, 

taka við fólki í kyrrðardvalir, þar sem andleg fylgd er veitt án tillits til kirkjudeilda og 

þeir sem fylgdina veita geta tilheyrt mismunandi kirkjudeildum.
48

  

Hefðin frá Ignatíusi Loyola hefur, á síðari hluta 20. aldar, farið yfir sín hefðbundnu, 

kirkju- og menningarlegu landamæri. Jesúítar eru ekki lengur einráðir um að túlka og 

veita fylgdina og konur eru t.d. fjölmennar í þessum hópi.
49

 Þegar athyglin beinist að 

iðkun og lifun trúarinnar, fremur en kennisetningum, stígur fólk auðveldlega yfir mörk 

kirkjudeilda og bilið milli trúarbragða getur einnig minnkað. 

Andleg fylgd og önnur trúarbrögð 

Hér skal þess aðeins stuttlega getið að hliðstæður andlegrar fylgdar er að finna innan 

annarra trúarbragða. Næst okkar kristnu trúarhefð standa vissulega hin sögulegu trúar-

brögðin sem eiga sér að verulegu leyti sömu rætur, þ.e. gyðingdómur og íslam. 

Hugsunin um leiðsögn eða fylgd guðs, í gegnum margvíslega spámenn, er rótgróin í 

íslam og þá jafnframt það hve fólk sé háð guði. Hvort tveggja er grunnur sufismans, 

dulhyggju- eða hugleiðslugreinar (mystic) íslam. Þótt litið sé á Kóraninn sem hið 

endanlega guðsorð þá er viðurkennd þörf á nánari heimfærslu á vilja guðs. Þetta birtist í 

ýmsum ritum sem túlka íslamska hefð en innan íslam eru margar hefðir eða skólar.
50

 

                                                 
46

 Hughes (2009) [frb. hjús] leggur áherslu á að forðast bænaflutning í samhengi andlegrar fylgdar 

(hlustunarhópar), sjá bls. 19, 20. 
47

 Slík sýn á bænina kemur m.a. vel fram í bókum Gerard W. Hughes. 
48

 Retreats, - árlegt hefti The Retreat Association, regnhlífarsamtaka með skrifstofu í Lundúnum – gefur 

innsýn í víðtækt samstarf á þessu sviði og fjölbreytni kyrrðarstarfs. 
49

 Lonsdale (2000), bls. 18, 19. 
50

 Sjá Jackson, Paul SJ, bls. 188-190. 
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Sufistar, karlar og konur sem leitað hafa einingarsambands við guð, eru þekktir frá því 

snemma í sögu íslams. Um þennan hóp er gjarnan notað heitið tarīqat sem merkir vegur 

eða stígur. Þekktara hugtak er Sufi sem á rætur að rekja til gamallar hefðar, að klæðast 

fötum úr ull (șūf). Sú hefð mun sótt til kristins fólks sem leitaði Drottins í trúarlegri 

ögun (ascetics). Hinn kunni íslamski hefðartitill, Sheikh, merkir andlegur leiðbeinandi.
51

  

Jackson tekur dæmi af frægum, indverskum, andlegum fylgdarmanni, af persneskum 

uppruna (hann ritaði andleg fylgdarbréf á persnesku), Sheikh Sharafuddin Maneri (um 

1290-1381). Hann varð lærður maður og leitaði andlegrar fylgdar bestu meistara en 

sóttist ekki eftir að veita neinum andlega fylgd en sinnti þeim fjölmörgu sem til hans 

leituðu og varðveitti auðmýkt og eins einfalda lífshætti og honum leyfðist. Hann lagði 

áherslu á innri þrá þess, sem leitar andlegrar fylgdar, sem staðfestingu á köllun guðs. 

Einlæg iðrun og kynni af hinum óttalega guði og af nautn fegurðar hans er forsenda þess 

að leita andlegrar fylgdar.
52

  

Í trúarbrögðum fjarlægari Austurlanda eru andlegar fylgdarhefðir sbr. gúrúa hindú-

ismans og búddíska meistara og þá ekki síst innan zen-hefðarinnar sem ýmis dæmi má 

finna um að tengd hafi verið kristinni hugleiðslu.
53

 Hér verður ekki fjallað nánar um 

þessar fjarlægari hefðir en vísað til greina í „Traditions of Spiritual Guidance“.
54

 

Andleg fylgd og þjóðfélagslegt réttlæti 

Við getum nú áttað okkur á því að örlög sálarinnar eru samofin örlögum 

þjóðfélagsskipanarinnar – ef andinn innra með okkur visnar þá bíða sömu 

örlög alls þess heims sem við höfum byggt upp í kringum okkur.
55

 

Andleg fylgd lagar ekki hugmyndir fólks að ríkjandi gildismati þjóðfélagins þótt unnið 

sé að innri sátt. Fylgdarmaður þarfnast innsæis og dómgreindar (diakrisis) sem ekki 

verður takmörkuð við svið hins persónulega. Greiningin hlýtur að taka mið af vekjandi 

boðskap guðspjallanna um komandi ríki Guðs og réttlætiskröfu spámanna Gamla testa-

mentisins.
56

 Hugsunin um andlegan vöxt án tengsla við mannlegt samfélag er andlegri 

fylgd jafnan framandi og a.m.k. innan ignatisku hefðarinnar jafnvel við sköpunina alla. 

Að hve miklu leyti horft er innávið þegar spurt er um andlegan þroska og guðssamfélag 

og að hvaða leyti er hugað að næmi á Guð að starfi í þjóðfélaginu er háð því á hvaða 

                                                 
51

 Jackson, bls. 190, 191 og 194. 
52

 Sbr. áður ívitnaða grein eftir Jackson, einkum bls. 191-195. Sjá einnig grein John Renard SJ, „Spiritual 

Guidance in Islam: II“, í sama riti [200-210], (The Way, 1988) en hann fjallar meira um hefðina vestar. 
53

 Dæmi um slíka samtengingu væri störf og skrif Rose Mary Daugherty, SSND (2009), t.d. bls. 70. 
54

 Michael Barnes SJ, „The Guru in Hinduism“ [165-175] og „Masters and Mastery in Zen“ [176-187]. 
55

 Theodore Roszak, Where the Wasteland Ends (1972), bls. xxii, xxii, samkvæmt Leech, bls. 182.  
56

 Leech, bls. 183, 185. 
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guðfræðilegum grunni er byggt.
57

 

Kristin, andleg fylgd á einkum rætur í samfélagi klaustrafólks. Hinn kunni ameríski 

munkur, hugleiðslumaður og róttæki þjóðfélagsgagnrýnandi, Thomas Merton (trappisti, 

1915-1968), þroskaði næmi á þjóðfélagsmál í þjónustu andlegrar fylgdar. Hann tengdi 

klausturlífið spámannlegri hefð og leið til að taka þátt í endurlausn heimsins fremur en 

heimsflótta. „Munkurinn“, sagði hann í fyrirlestri í Bangkok á dánardegi sínum, „er í 

raun maður sem tileinkar sér gagnrýnið viðhorf til heims samtíðarinnar og kerfa hans.“ 

Munkurinn, eins og skáldið, er á jaðarsvæði þaðan sem gott er að greina veruleikann.
58

 

Áherslunni á samræmi og samþættingu, hins huglæga og tilfinningalega við framgöngu 

fólks, fylgir sterkur, siðrænn þáttur. Góð dæmi um slíka áherslu má sjá í ritum skoska 

Kristsmunksins (jesúítans), Gerard W. Hughes sem síðar verður nánar getið, og þátttöku 

hans í stjórnmálalegum andófshreyfingum. Sömuleiðis kemur fram áhersla, á gagnrýn-

inn, samfélagslegan þátt andlegrar fylgdar þegar fjallað er um endurnýjun hefðarinnar 

frá Ignatíusi Loyola. Sígilt dæmi um farsæla og fórnfúsa athafnasemi í þágu samfélags-

ins (alþjóðamála) var líf hins sænska framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, Dag 

Hammarskjöld. Eftir dauða hans kom fram dagbók hans, Vägmärken. Í henni kemur 

fram að hann var kristinn djúphyglismaður sem sótti styrk og leiðsögn, í störfum undir 

ofurmannlegu álagi, til kristinnar íhugunar eða hugleiðslu.
59

 

 

Úr sögu andlegrar fylgdar 

Útfrá miklum áhuga og aukinni umfjöllun, frá því á síðari hluta 20. aldar, gætu ein-

hverjir álitið andlega fylgd vera fyrst og fremst nútímafyrirbæri. Þeir sem skyggnast 

aðeins dýpra og kynnast áhrifum Ignatíusar Loyola á þessu sviði gætu einnig fengið þá 

hugmynd að aðrir skiptu varla máli í sögu andlegrar fylgdar.
60

 Hér verður reynt að víkka 

sjónarsviðið með nokkrum dæmum frá mismunandi tímum og hreyfingum. Um andlega 

fylgd, í mismunandi hefðum innan kristni á ýmsum öldum (og jafnvel utan kristni), 

vísast einkum til greinasafnsins Traditions of Spiritual Guidance sem hér er mikið byggt 

á og bókar enska prestsins Kenneth Leech, Soul Friend, sem auk sögulegs yfirlits 

                                                 
57

 Leech, bls. 183. 
58

 Thomas Merton, í The Asian Journal of Thomas Merton (1975, bls. 329). Skyld hugsun kemur fram hjá 

Ólafi Kárasyni í Heimsljósi Laxness, sjá Gunnar Kristjánsson, „Og fegurðin mun ríkja einn – um Ólaf 

Kárason Ljósvíking“ [89-119], Fjallræðufólkið – Um persónur í skáldsögum Halldórs Laxness. 
59

 Hammarskjöld, Dag, Vägmärken, Albert Bonniers Förlag, Stokkhólmi 1963. 
60

 Sjá Lavinia Byrne IBVM, Traditions of Spiritual Guidance, bls. vii, (1990). 
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markar stöðu andlegrar fylgdar í nútímanum gagnvart sálgæslu og geðmeðferð og skýrir 

guðfræðilegt samhengi hennar. 

Andleg fylgd var þáttur í trúarlífi eyðimerkurfeðra og mæðra snemma á öldum kristn-

innar. Á fjórðu og fimmtu öld leitaði fólk, sem vildi rækja trú sína sem lærisveinar 

Krists, til þessara helgu feðra og mæðra um leiðsögn á vegi trúarþroska. Það var þó 

helgi þessa fólks og hreinleiki hjartans sem sóst var eftir fremur en kennsla enda virðast 

orð hafa verið hörgulvara hjá eyðimerkurbúum og margt í framgöngu þeirra okkur nú 

mjög framandi. Hugtakið pnevmatikos pater (andlegur faðir) hafði unnið sér sess í ritum 

kirkjufeðra á fjórðu öld.
61

 Meginfarvegur andlegrar fylgdar virðist hafa verið klaustra-

fólk sem bjó ekki endilega í hefðbundnum klaustrum og jafnframt leikfólk undir 

áhrifum hreyfinga sem lögðu áherslu á rækt trúarinnar og innilegt guðssamfélag. Þessi 

andlega fylgd hefur birst í margvíslegum blæbrigðum og samhengi.  

„Sérhver án sálarvinar er höfuðlaus líkami“
62

 

Hefð andlegrar fylgdar er gömul og rík innan keltneskrar kristni og var til forna sam-

ofin munklífi. Andleg fylgd fellur vel að fornri, keltneskri áherslu á vísdóm og mikil-

vægi ráðgjafar spekinga, ekki síst fyrir konunga.
63

 Regla heilags Kolumbanusar virðist 

ein um það meðal fornra klausturreglna að hafa sérstakan kafla um andlega greiningu 

(discretio).
64

 Keltneska hugtakið anamchara (eða anmchara, welska periglow, sálar-

vinur, sálufélagi)
65

 er þekkt að fornu og nýju. Í gömlu keltnesku hefðinni (einkum 

munkar, nunnur) var áhersla á hreinsun samviskunnar með því að játa oft syndir sínar 

og þann létti sem því fylgdi.
66

 Því virðist oft ekki skýr munur á „sálufélaga“ sem 

manneskju er hlýðir á játningar og andlegum fylgdarmanni.
67

 Sálufélaginn þurfti þó 

ekki að vera prestur og nokkrar konur urðu mjög þekktar sem andlegt fylgdarfólk.
68

 

Þeir sem rituðu til forna um mikilvægi andlegrar fylgdar lögðu áherslu á hve takmörk-

uð dómgreindin væri í eigin málum hversu vel að sér eða andlega þroskaður sem 

maður annars væri.
69

 Sálufélaginn, keltneski, átti að vera vel að sér um þann lífsmáta 

                                                 
61

 Leech, bls. 37, 135-137. Sjá einnig formála Karls Sigurbjörnssonar að Speki Eyðimerkurfeðranna og 

það rit (Barbara Ward). Einnig M. Guenther, bls. 51-53 og Benedicta Ward, bls. 3-15. 
62

 Keltneskt spakmæli (Is colainn gan cheann duine gan anamchara). O´Laoghaire, bls. 30, segir þetta 

eignað heilagri Birgittu (St Brigit, Naomh Bríd). Kjörorð bókar Leech, Soul Friend (saurblað). 
63

 Diarmuid O´Laoghaire SJ, „Soul-Friendship“ [30-42], bls. 30, 31, í Traditions of Spiritual Guidance. 
64

 O´Laoghaire, bls. 31, Leech, bls. 46. 
65

 O´Laoghaire, bls. 30 sbr. einnig Leech einkum bls. 45, 46. 
66

 O´Laoghaire, bls. 34. 
67

 O´Laoghaire, bls. 30. Oftast þó ekki sem sakramenti sbr. einnig í Bendiktsreglu, Leech (2001), bls. 46. 
68

 O´Laoghaire, bls. 32, 36-38. Heilög Birgitta hin írska (St Brigid, Naomh Bríd um 451–525) þekktust. 
69

 O´Laoghaire, bls. 32, 34. 
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sem lagður er fyrir okkur í Heilagri ritningu og ritum helgra manna. Þyngst áhersla 

virðist þó vera á því að sálufélagar séu stöðugir á braut helgunar og reynsluríkir, séu 

auðmjúkt og umhyggjusamt bænafólk, ekki dómhart né um of undanlátssamt og geti 

svarað fyrir heill eigin sálar áður en öðrum er ráðlagt.
70

 Þetta felur að sjálfsögðu í sér 

mikilvægi þess að sálufélagar njóti sjálfir góðrar andlegrar fylgdar. Sálufélaginn kelt-

neski átti að áminna ákveðið en í auðmýkt og ekki rugla saman lærdómi og visku. 

Að þiggja andlega fylgd var talið krefjast auðmýktar og staðfestu. Til er heimild um að 

hjón sem þáðu andlega fylgd áttu að fylgja ströngum reglum um föstur. Varað var við 

því að hringla á milli andlegra fylgdarmanna og sálufélagar voru þá líka varaðir við því 

að taka við þeim, sem nutu fylgdar annars sálufélaga, án leyfis.
71 

Almennt var gert ráð 

fyrir því að munkar á Írlandi á fyrstu öldum kristni þar veittu andlega fylgd og ýmis 

dæmi eru um gagnkvæma andlega fylgd jafnvel milli karla og kvenna.
72 

 

O´Laoghaire ritar um áhrif læknisfræði á hugmyndafræði andlegrar fylgdar (og sakra-

menti skrifta). Það er frá grunnhugmyndinni: Contraria contrariis sanantur (mótverk-

andi læknar), að mildin lækni grimmdina o.s.frv. Jóhannes Kassianus útbreiddi þessa 

kenningu sem varð áhrifamest á Írlandi, í gegnum skriftabækur (iðrunarrit, Peni-

tentials).
73

 Meginmarkmið andlegu fylgdarinnar var þó stöðugur sálarþroski – hófsemd 

og öfgaleysi, viska og sönn helgun.
74

 

Andleg fylgd í Benediktsreglu 

Reglan sem kennd er við heilagan Benedikt frá Nursía (f. um 480) varð mjög fyrir-

ferðarmikil og mótaði klausturlíf um aldir. Benediktsreglan virðist ekki skilja eftir sig 

mikil gögn um andlega fylgd eða skýrar kenningar um eðli hennar eða framkvæmd þó 

að vissulega sé oft minnst á einhvers konar leiðsögn um trúarlíf í ritum þessarar hefðar 

og einstaklingsbundnar þarfir í þeim efnum. Af skrifum Benedikts sjálfs sést t.d. að 

ábóta er falin einhver persónuleg leiðsögn en heldur virðist draga úr áherslu á persónu-

lega, andlega fylgd þegar fyrrum einsetufólk flutti inn í klaustur
75 

en einn af megin-

þáttunum í starfi heilags Benedikts, við að koma betri reglu á munklífi, var að safna 

einsetumönnum saman til varanlegrar dvalar á einn stað í klaustri. 

                                                 
70

 O´Laoghaire, bls. 32-34, 40. 
71

 O´Laoghaire, bls. 32-35 og 38, 39. 
72

 O´Laoghaire, bls. 40, 36, Leech, bls. 45, 46. 
73

 O´Laoghaire, bls. 39, 40. 
74

 O´Laoghaire, bls. 41. 
75

 Jean Leclercq OSB, „Spiritual Direction in the Benedictine Tradition“, bls. 16, 17, Traditions ... . 
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Eins og í öðrum hefðum varðveitast dæmi um andlega fylgd sem veitt er bréflega. Frá 

heilögum Anselm af Kantaraborg eru góð dæmi um slíka fylgd sem var þó varla mjög 

persónuleg m.a. vegna þess hve almennt ritarar voru notaðir við bréfaskriftir
76

 og vissu-

lega hefur vantað þetta persónulega samtal með mikilvægri hlustun. 

Umhyggja og mildi einkenndi fylgdina sbr. heilagan Anselm. Meira var byggt á reynslu 

en reglum og kenningasmíði og horft eftir náðargjöf fremur en formlegri þjálfun til að 

geta veitt fylgdina sem sérstaklega virðist hafa verið talin mikilvæg til að styðja nýliða 

við að greina hugsanlega köllun til klausturlífs. Skortur á skjalfestri hugmyndafræði og 

reglum um framkvæmd andlegrar fylgdar hefur að vissu leyti orðið Benediktsreglunni 

til góðs á síðari tímum með því að gera hana opnari fyrir að læra af öðrum hefðum.
77

  

„Þoka vanþekkingarinnar“ og enska dulhyggjufólkið 

Minnst hefur verið á bréflega, andlega fylgd enda tiltölulega fáir haft möguleika á að 

hitta fylgdarfólk, reglulega í einkatímum.
78

 Enn lengra er gengið þegar bækur eru skrif-

aðar í þessu skyni, fyrir tiltekna einstaklinga eða að einhverju leyti ætlaðar óþekktum 

lesendum. Slíkt rit er The Cloud of Unknowing (Þoka vanþekkingarinnar), sem talið er 

frá síðari hluta 14. aldar.
79

 Höfundurinn tilheyrir, „The English Mystics“,
80 

sem hefðu 

talið sig hugleiðslufólk (contemplatives) enda orðið mystic í nokkuð annarri merkingu 

þá en í nútímanum –um leyndardóma trúarinnar fremur en sálræna upplifun.
81

 Fremst í 

þessum hópi, sem lítið hefur verið kynntur á íslensku,
82

 teljast Walter Hilton, óþekktur 

höfundur „Þokunnar“ og Julian af Norwich (Júlíana af N.) en Richard Rolle og Margery 

Kempe (kona) teljast einnig hér með þótt Tarjei Park telji rit þeirra tveggja síðastnefndu 

fjarri því vitna um jafn mikinn þroska og hinna. Ekki er hægt að tala um sérstakan 

„skóla“ þessa fólks, til þess eru viðhorf þess of margbreytileg en þau rita öll á móður-

máli sínu (miðensku) og hafa ekki í huga að boða nýjar kenningar heldur leiða fólk inn í 

dýpsta veruleika þeirra sanninda sem kirkjan boðaði
83

 og styðja trúarþroska þess.
 

Sex önnur rit eru álitin eftir höfund „Þokunnar“. Ritið hefur verið hugsað sem langt bréf 
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 Leclercq, bls. 22. 
77

 Leclercq, bls. 26-28. 
78

 Lonsdale (1990), bls. 54. 
79

 Park, bls. 53. 
80 

Sbr. bókina: The English Mystics – An Anthology (Tarjei Park, 1998) sem nokkuð er byggt á hér. 
81

 Park, bls. 5-7. 
82

 Lausleg leit hefur ekki leitt í ljós neina umfjöllun um rit þessa enska fólk á íslensku nema BA ritgerð 

Móeiðar Júníusdóttur um Julian (Júlíönu) af Norwich, haustið 2007. Þessir 14. aldar höfundar hafa þó 

fengið mikla athygli erlendis, frá því á síðari hluta 20. aldar, og The Cloud t.d. verið endurprentað 16 

sinnum í einni kiljuútgáfunni (nútímaenska) frá 1961, sjá David Lonsdale SJ (1990), bls. 54.  
83

 Park, bls. 3-5. 
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til leiðsagnar um bæn og hugleiðslu, líklega sent ungum vini (karli eða konu) sem hefur 

hneigst til einlífis í trúarlegri iðkun. Höfundur hefur jafnframt séð fyrir sér að fleira fólk 

á sömu braut gæti haft gagn af þessari ritsmíð.
84

 Samkvæmt 4. kafla virðist sá sem leið-

beint er vera 24 ára og blessunin við lok ritsins (75. kafla) bendir til þess að prestur 

riti.
85

 Ritinu er ekki ætlað að koma í stað reglulegra funda með andlegum fylgdarmanni 

sem þá dæmi um hvort leiðsögn ritsins henti viðkomandi á líðandi stundu.
86

 

Þýðingin, Þoka vanþekkingarinnar,
87

 er tilraun til íslenskunar á heiti ritsins en það sem 

ritað er undir lok 4. kafla, í kaflaskiptum útgáfum, skýrir titilinn: 

By ´darkness´ I mean ´a lack of knowing´ ‒ just as anything that you do not 

know or may have forgotten may be said to be ´dark´ to you, for you cannot 

see it with your inward eye, For this reason it is called ´a cloud´, not of the 

sky, of course, but ´of unknowing´, a cloud of unknowing between you and 

your God.88
  

Þokan (skýið) eða myrkrið sem um ræðir virðist vera sú hula (gleymsku á reynslu og 

visku) sem verður að hjúpa sig með til að útiloka það sem hindrar lifun augnabliksins og 

þar með opnun fyrir návist Guðs. Neikvæð guðfræði er hér meira áberandi en hjá 

áðurnefndum höfundum. Guð verður ekki þekktur vitsmunalega og leiðin til hans er í 

gegnum elsku og einbeitta löngun og jafnframt fremur í gegnum myrkur en ljós.
89 

Kærleikur er vegurinn til einingar við Guð og ávöxturinn birtist helst í auðmýkt og kær-

leika í verki.
90

 Kærleikur í verki verður að fara á undan og fylgja á eftir hugleiðslunni.
91 

Heilagur Dionysius (þ.e. rit, líklega frá 6. öld, ranglega eignað Dionysiusi Areopagita) 

og Ágústínus kirkjufaðir eru nefndir í ritinu en hin „neikvæða“ guðfræði (via negativa) 

Dionysiusar virðist móta áherslur höfundar „Þokunnar“. Áhrifin frá Dionysiusi eru þó 

talin í gegnum hinn áhrifamikla Ríkharð af klaustri heilags Viktors.
92

 Mannleg viska 

vegur ekki þungt en sá kærleikur sem Guð getur af náð sinni tendrað í hjarta mannsins 

varðar mestu og að opna líf sitt markvisst og af staðfestu fyrir elsku Guðs.
93

 

Sem „bréf“ um andlega fylgd reynir „Þokan“ að hjálpa lesendum að átta sig á hvenær 
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 Lonsdale (1990), bls. 54, 55. 
85

 Sjá The Cloud of unknowing, and other works, í útgáfu Clifton Wolters, bls. 12. 
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 Lonsdale (1990), bls. 55. 
87

 Þessa þýðingartilraun á heiti ritsins léði mér leiðbeinandi minn, dr. Pétur Pétursson prófessor. 
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Þýðing Wolters, The Cloud, bls. 66. Frumtexti: „For when I sey derknes, I mene a lackyng of knowyng; 
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tímabært sé að þróa bænalíf yfir í einfaldara og óvirkara form hugleiðslu (ásæi, contem-

plative prayer). Þetta sígilda viðfangsefni andlegrar fylgdar snýst um líf sem er í ríkara 

mæli undirgefið vilja Guðs fremur en form eða tækni.
94

 Guð verður þekktur í gegnum 

kærleika en með einstaklingsbundnum hætti.
95

 Þetta fallega rit, en stíll þess er enn 

glæsilegri á frummálinu en í nútímalegum, enskum þýðingum, verður til á öld mikilla 

hernaðarátaka og þjóðfélagslegra sviptinga en hefur sig yfir allt þetta og virðist, líkt og 

fleiri trúarrit þessa enska tímabils, ótrúlega tímalaust og geta höfðað til nútímafólks.
96

 

Þrjú spænsk og einn Frakki 

Þótt hér sé mjög stiklað á stóru verður ekki hjá því komist að nefna þau öll sem kölluð 

hafa verið hin „fjögur stóru“ í sögu andlegrar fylgdar. Þá er átt við Spánverjana Ignatíus 

Loyola, Teresu af Avíla og Jóhannes af Krossi og Frakkann Francis de Sales. 

Hefðin frá karmelítunum, Teresu af Avíla (1515-´82) og Jóhannesi af Krossi (1543-´91), 

á rætur á svipuðum slóðum og tíma og ignatiska hefðin. Þau leggja bæði áherslu á 

mikilvægi andlegrar fylgdar fyrir fólk sem leitar andlegs þroska. Þetta á sérstaklega við 

bæn og íhugun þegar fólk tekur að iðka ásæisbæn (contemplative prayer, hugleiðslu) 

þótt þörfin fyrir fylgdina sé alls ekki talin einskorðast við þetta. En bæði telja mjög 

nauðsynlegt að sá sem veitir andlega fylgd hafi mikla reynslu og þekki vel þess háttar 

bænalíf (ásæi) og sé gætinn. Þau vara við of ósveigjanlegri fylgd sem bregst því að átta 

sig á hve fólk er misjafnt og hentar því misjafnar aðferðir við bænalíf.
97

   

Bæði leggja þau mikla áherslu á (líkt og Ignatíus) að einhvers konar andlegar eða há-

leitar upplifanir séu ekki markmið andlegs þroska heldur kærleikur sem birtist í verkum. 

„Drottinn er innanum pottana“ sagði Teresa af Avíla.
98

  

Jóhannes af Krossi fjallar mikið um umskiptin yfir í ásæi og það kreppuástand sem hann 

kallar „nóttina dimmu“. Hvorugt þeirra tengir ásæið við eitthvert hástig bænalífs og 

helgunar. Bæði vara við mikilli áherslu á vitsmuni og skilning varðandi bænalífið. 

Jóhannes af Krossi hefur greinileg tengsl við „apopathic“-guðfræði þeirra Evagriusar, 

Jóhannesar Kassianusar (Cassian) og Gregoriusar frá Nyssa – áhersluna á hve tak-

markað við getum skilið Guð.
99
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Nokkru yngri lykilmaður í þessu samhengi er Francis de Sales (Heilagur Francis frá 

Sales 1567-1622), franskur, kaþólskur prestur er starfaði með biskupstign í Genf frá 

1602. Á Genfarárum hans voru kalvínistar þar umsvifamiklir og andspænis nokkuð 

harðneskjulegri kenningu þeirra, um útvalningu einstaklinga til frelsunar eða glötunar, 

hélt hann fram náðugum Guði sem hann hafði mætt í bænabaráttu sem ungur maður í 

sálarstríði er óttaðist glötun. Hann ritaði tvær bækur um trúariðkun og jafnvel enn frekar 

en Ignatíus beindi hann athyglinni að innilegu trúarlífi sem jafnframt væri raunhæft fyrir 

venjulegt fólk í hinum margvíslegu aðstæðum daglegs lífs. Leiðbeiningar hans eru 

mildilegri og meira gert úr gæsku mannlegrar sálar og minna úr baráttu gegn hinu illa en 

hjá Ignatíusi. Samstarf hans við ekkjuna Franzisku de Chantal, sem hann leiðbeindi í 

andlegum efnum og studdi við að stofna sérstaka trúarreglu fyrir konur, varð honum 

innblástur og að einhverju leyti fyrirmynd andlegrar fylgdar.
100

 

Austurkirkjan 

Andleg fylgd hefur löngum verið gildur þáttur í trúarhugsun og iðkun Austurkirkjunnar 

(Rétttrúnaðarkirkjan, orþódox)
101

 sbr. hinn rússneska staretz (öldung, fleirt., startsy, 

andlegi fylgdarmaðurinn þó gjarnan kallaður starchstvo), sem andlegan leiðbeinenda. Í 

Rússlandi tengdist andleg fylgd ekki síst mikilli útbreiðslu Jesúbænarinnar en varað var 

við að tengja þá bæn öndunaræfingum (sem mun hafa tíðkast mikið) nema að njóta and-

legrar fylgdar.
102

 Leech telur hinn andlega fylgdarmann Austurkirkjunnar (hinn rúss-

neska staretz) búa yfir þrenns konar eiginleikum: Innsæi og andlegri greiningarhæfni 

(diakrisis), elsku til annarra og að geta gert þjáningu þeirra að sinni og í þriðja lagi að 

eiga svo mikið af auðmjúkri elsku að hún verði sigurafl í syndugum heimi.
103

  

Grísk hliðstæða rússneska „öldungsins“ er geron svo almennt virðist horft eftir reynslu. 

Grísk-kaþólska (orþódox) kirkjan hefur lagt mikla áherslu á andlega fylgd og bænalíf í 

þjálfun og starfi presta. Í Austurkirkjunni (sem byggir mikið á kirkjufeðrunum) er 

almennt ekki talið við hæfi að stunda guðfræði án samhliða markvissrar trúariðkunar 

með áherslu á andlega mótun. Þannig ritar Evagrios (einbúi) af Pontus: „Sértu guð-
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102
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103

 Leech, bls. 44, 45. Dostoyevsky, Solovyev og Tolstoy heimsóttu allir hinn fræga staretz, Amvrosy, sem 

mun fyrirmynd Zossima í Kamarazovbræðrunum eftir Dostoyevsky (Leech, bls. 44). 
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fræðingur þá er bæn þín sönn. Og ef þú biður í sannleika þá ertu guðfræðingur.“
104

 

Ávöxtur Oxfordhreyfingarinnar 

Oxfordhreyfingin innleiddi kyrrðardvalir (retreats) í ensku kirkjuna á 19. öld (1856)
105

 

en þessa hefð sótti hún til kaþólsku kirkjunnar en hana má einkum rekja til jesúíta sem 

festu hana í sessi meðal kaþólikka, presta og leikfólks sem tók trú sína alvarlega. Enska 

kirkjan hefur verið meginfarvegur kyrrðarstarfs og andlegrar fylgdar til mótmælenda. 

Mikil uppbygging kyrrðarsetra varð á Englandi á fyrri hluta 20. aldar og aukning á 

kyrrðarstarfi bæði innan og utan þessara setra. Svipuð þróun varð í Bandaríkjunum.  

Evelyn Underhill (1875-1941) hafði mikil áhrif á andlega fylgd og kyrrðarstarf á Bret-

landseyjum. Hún skrifaði grundvallarverk um kristið trúarlíf (Mysticism, 1911, Worship 

1936 o.fl.) og var öðrum löndum sínum fróðari um kristna íhygli.
106

 Jafnframt var henni 

annt um þjóðfélagslegt réttlæti þótt hún væri af efnuðum komin. Hún naut andlegrar 

fylgdar merks kaþólsks fræðimanns, von Hügel,
107

 en tilheyrði sjálf ensku kirkjunni.
108

 

Enskur prestur, Reginald Somerset Ward (1881-1962), helgaði sig persónulegri, and-

legri fylgd frá 1915. Auk óteljandi samfunda með fólki sem sótti til hans andlega fylgd, 

gaf hann, mánaðarlega í 40 ár, út bænaleiðbeiningar (Instruction). Hann lagði áherslu á 

dýrmæti tímans og hve ótti gæti verið skaðlegur, smíðaði leikföng í tómstundum og 

sagði með glettnisglampa í augum: „Eitt pund af andlegri fylgd inniheldur átta únsur af 

bæn, þrjár únsur af guðfræði, þrjár únsur af heilbrigðri skynsemi og tvær af sálfræði.“
109
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3 Ignatíus Loyola og hefðin frá honum 

 

Spænski aðalsmaðurinn Ignatíus Loyola, einn af leiðandi mönnum í kaþólsku gagnsið-

bótinni á 16. öld, hefur líklega misjafnt orðspor á meðal Íslendinga. Flestum er þó þessi, 

að miklu leyti samtíðarmaður Marteins Lúthers, líklega að mestu óþekktur enda ekki 

mikið verið um hann fjallað hérlendis. Trúarreglan sem hann stofnsetti, jesúítar (Jesú- 

félagið, kristmunkar), hefur aldrei starfað hérlendis. Virtur Íslendingur – þekktur fyrir 

alþýðlegar bækur sínar – séra Jón Sveinsson (Nonni), gekk þó í regluna. Alfred Jolson, 

biskup kaþólskra á Íslandi á árunum 1987-1994, tilheyrði einnig reglu jesúíta. 

Í Sögu kristinnar kirkju líkir Magnús Jónsson prófessor saman sálarstríði eða persónu-

legri trúarbaráttu Marteins Lúthers og Ignatíusar Loyola, höfuðleiðtoga ólíkra greina 

kirkjunnar. Hann segir þá kafa sama djúp trúarhafsins og báða finna perluna en leggur 

svo áherslu á andstæður þeirra, að Lúther hafi hafnað allri milligöngu kirkjunnar og 

fengið friðinn með því „að varpa sér beint í föðurfaðm Guðs“
110

 en Loyola farið í hina 

áttina til skilyrðislausrar undirgefni við aðferðir kirkjunnar. Þetta kann að vera full mikil 

einföldun en nánar um það síðar. Magnús gerir annars nokkuð góða grein fyrir Loyola 

eins og vænta mátti. Einnig er til á íslensku aðgengileg ævisaga Loyola eftir Philip 

Caraman, þýdd af Kristínu Thorlacius.
111

  

 

Uppruni og uppeldi 

Ignatíus Loyola hét upphaflega Iñigo (Íñigo eða Eñico) López de Loyola (sumir rita 

baskneska heitið: Ignazio Loiolakoa
112

) en spænskt heiti hans varð Ignacio de Loyola.
113

 

Hann var raunar ekki af hefðbundnu spænsku þjóðerni heldur baskneskur en tilheyrði 

spænska lágaðlinum. Móðurmál hans var því baskneska en hann talaði einnig og ritaði 

aðaltungu Spánverja, kastilísku, en þótti aldrei mikill stílisti eða bókmenntamaður.
114

 

Aðsetur fjölskyldunnar var ættarsetrið Loyolakastali nálægt baskneska bænum Azpeitia 
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(í Guipuzcoa-héraði)
115

 á norðaustanverðum Spáni, austan við Bilbaó. Loyola fæddist á 

miklum umbrotatímum í sögu Spánar og raunar Evrópu allrar við lok miðalda. Hann var 

yngsti sonur foreldra sinna, að líkindum fæddur árið 1491, þótt sumar heimildir telji 

mögulegt að hann hafi fæðst ári síðar.
116

 Ferdínand og Ísabella réðu þá ríkjum í sam-

einuðu, kristnu, spænsku ríki (þau giftust 1479 og sameinuðu ríkin Aragoníu og 

Kastilíu) en undir forystu þeirra var lokasigur unninn á Serkjum eða Márum á Spáni 

árið 1492 (Granadaríkið, syðst á Píreneaskaganum). Sama ár fann Kólumbus Ameríku, 

með fulltingi þeirra konungshjónanna. Trúarhiti efldist í þessum átökum við leifar 

múslíma í landinu og þjóðernismetnaður jókst.
117

 En almennt hafði ríkt umburðarlyndi 

milli svæða kristinna og múslíma á Spáni í um tvær aldir fyrir þessi lokaátök.
118

  

Inigo Loyola ólst upp við hetjusögur og riddararómantík, dans og þjóðlega söngva. 

Trúin skipaði sinn sess í lífi fjölskyldunnar og áhersla á kirkjuna óx í tengslum við 

átökin við Mára. Sem yngsti sonur og ekki landerfingi, en samkvæmt hefðinni ætlað að 

ganga í þjónustu kirkjunnar, hlýtur hann að hafa notið einhverrar kennslu í æsku þótt 

tilhögun hennar sé ekki þekkt. Vitað er að hann fágaði rithönd sína mjög eins og hæfði 

ungum fyrirmönnum. Faðir hans var einlægur trúmaður en eins og tíðkaðist í héraðinu 

(Guipuzcoa) lagði hann mikla áherslu á rétta kenningu en ekki endilega siðferði í 

strangasta samræmi við hana en tvö af 13 börnum hans voru óskilgetin.
119

 

 

Hirðlíf og hernaður 

Sem unglingur af aðalsættum var Inigo sendur til nærri áratugar dvalar hjá konung-

legum féhirði Kastilíu (Velázquez de Cuéllar) í Arévalo (alllangt norðvestur af 

Madrid).120 Tengsl voru milli þessara fjölskyldna og Velázquez bauð föður Inigos að 

senda til sín einn sona sinna. Beltrán faðir Inigós lést árið 1507.
121

 Þarna var áhersla á 

hirðmennsku og riddaralegar listir, m.a. tónlist og skáldskap. Inigo hlaut allvíðtæka 

menntun en Ísabella drottning hafði eflt mjög bókmenntir og listir í Kastilíu.
122 

Hús-

bóndinn var í tengslum við konungshirðina og konungurinn kom alloft í heimsókn. 

                                                 
115

 Vercruysse, bls. 45. 
116

 Lonsdale (2000), bls. 13. Nánar Ævisaga, bls. 13. 
117

 Magnús Jónsson (1941-´46), bls. 327.  
118

 Donald Matthew, bls. 9. 
119

 Ævisaga, bls. 16. 
120

 Ævisaga, bls. 15. og 18. 
121

 Ævisaga, bls. 17-19. 
122

 Ævisaga, bls. 19, 20.  



 26 

Inigo dvaldist einnig með húsbónda sínum og hirðfólki í ýmsum öðrum borgum.
123

 

Þarna virðist talsvert slark hafa fylgt ungum aðalsmönnum og heimild er til um ófyrir-

leitni og yfirgang Inigos í vissum tilfellum og þótt hann virðist hafa verið trúhneigður þá 

höfðaði hirðlíf, vopnaburður og ævintýramennska meira til hans og hann mun „fljótt 

hafa gert það lýðum ljóst, að hann hygðist ekki leggja prestsstarfið fyrir sig.“
124

 

Í kjölfar dauða Ferdínands Spánarkonungs árið 1516 missti húsbóndinn starf sitt en 

Inigo réðst til landstjóra Navarra (austan og sunnan við Guipuzcoa). Ókyrrð og átök á 

Spáni fylgdu hinum unga konungi, Karli V., sem margir Spánverjar töldu útlending. 

Inigo tók þátt í hernaðarátökum þar sem hann þótti sýna dirfsku en jafnframt reyndist 

hann laginn sáttasemjari.
125

 Frans I. Frakkakonungur reyndi að notfæra sér fjarveru 

konungs og óróann á Spáni og sendi þangað mikið innrásarlið sem hann stefndi til Pam-

plona (Navarra) en hertaka hennar var lykill að frekari sókn. Borgaryfirvöld sömdu við 

Frakka til að forða borginni frá eyðileggingu
126

 en Inigo, í umboði landsstjórans, gat 

talið foringja í borgarvirkinu á að verjast, í veikri von um liðsauka. Úr þessu varð sex 

stunda stórskotaliðsbardagi sem lauk með því að Inigo varð fyrir fallbyssukúlu sem 

braut hægri fót hans og sá vinstri fór einnig illa.
127

 Frakkar gerðu sitt besta til að hlynna 

að Inigo og hann var borinn heim í Loyolakastala en þetta var vorið 1521.
128

 

 

Þrekraunir og straumhvörf 

Brotið hafðist illa við og Inigo þurfti að gangast undir skelfilega kvalafullar aðgerðir og 

var um tíma við dauðans dyr en sýndi ótrúlegt sálarþrek í þessum raunum. Á tvísýnni 

stundu hét hann á Pétur postula, að vinna honum dáðir og lífshættan svifaði frá.
129

 Við 

tók margra mánaða lega sem reyndi mikið líkamlega og andlega á þennan unga, lífs-

glaða mann sem reyndi að drepa tímann með löngum lotum af dagdraumum um hern-

aðarafrek og sigra í ástamálum. Inigo var mjög hrifinn af rómantískum skáldsögum: 

En það voru engar skáldsögur í Loyolakastala svo hann varð að gera sér að 

góðu Ævi Krists eftir karþúsamunkinn Ludolph af Saxlandi og safn af ævi-

sögum dýrlinga.
130 

Meðan hann var að lesa þessi rit hóf hann aðra syrpu af 
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dagdraumum og ímyndaði sér nú að hann næði lengra í meinlætum en dýr-

lingarnir. Einn dýrlingurinn, Eyðimerkur-Humphrey,
131

 sem virtist geta lifað 

af jurtum, fersku lofti og bænum, heillaði hann sérstaklega. Inigo sagði nú 

við sjálfan sig: „Ef Humphrey getur þetta, þá get ég það líka. Ef Dóminikus 

og Frans frá Assisi geta það, þá get ég það.“ Vikum saman sveiflaðist hann 

milli þessara tveggja tegunda dagdrauma þar til hann allt í einu tók eftir 

nokkru sem átti eftir að breyta ekki aðeins lífi hans heldur lífi milljóna af 

öðru fólki einnig. 

Þó hvorir tveggja dagdraumanna væru notalegir meðan hann dvaldi við þá 

uppgötvaði hann að eftir að hann hafði látið sig dreyma um hinar miklu 

hetjudáðir sínar og hvernig honum hefði tekist að vinna ástir hefðarmeyjar, 

fann hann til leiðinda, tómleika og depurðar en eftir að hann hafði látið sig 

dreyma um að gera betur en dýrlingarnir var hann ánægður, vongóður og 

uppörvaður. Hann hugleiddi þennan mun og lærði þannig fyrsta þátt þess sem 

hann nefndi síðar „greiningu anda“ sem við gætum kallað „að greina á milli 

uppbyggilegra og niðurbrjótandi geðbrigða og tilfinninga.“
132 

 

Inigo tók að beina huga sínum markvisst að trúnni og varð fyrir gagntakandi andlegri 

reynslu sem innsiglaði afturhvarf hans og breytingin á honum varð augljós.
133

 Aftur-

hvarfið hafði litríkan aðdraganda og athyglisvert er hvernig hermaðurinn djarfi sam-

samar sig dýrlingum sem þurftu ekki síður á hugrekki og þolgæði að halda og öfluðu sér 

síst minni aðdáunar en þeir sem hernaðarsigra unnu. Hann dáðist t.d. að heilögum Frans 

sem hafði lifað sem hégómalegur ungur maður en gekk síðar „óttalaus inn í herbúðir 

hins grimma soldáns í Damieta.“
134

 Þessi umskipti falla að því sem Sundén nefnir fas-

växling (sjá 4. kafla) af því tagi að veraldlegur túlkunarrammi er yfirgefinn fyrir trúar-

legan. En eins og trúarlegu straumhvörfin kröfðust aðdraganda, þurfti Inigo tíma til að 

laga líf sitt að nýrri lífssýn. Um það ritar skoski jesúítinn Gerard W. Hughes, m.a.:  

Inigo ... kemur fram á sjónarsviðið hátt á þrítugsaldri sem villtur, líflegur, 

hégómalegur, metnaðargjarn, lostafenginn, áræðinn og hugrakkur. Hann var 

grimmilega rétttrúaður. Jafnvel eftir afturhvarf sitt áformaði hann að myrða 

Mára nokkurn sem hafði látið þau orð falla í óformlegu spjalli að hann efaðist 

um meydóm Maríu guðsmóður. Til allrar hamingju fyrir Márann lét Inigo 

múldýrinu sínu eftir ákvörðunina sem, með betri dómgreind en húsbóndinn, 

valdi aðra leið svo Márinn hélt lífi. Siðferðiskennd Inigos og trúarlíf hélt ekki 

í við rétttrúnað hans.
135

  

Þarna kemur trúararfleifðin við sögu, áherslan á hið formlega, kenninguna, eins og áður 

er sagt um föður Inigos og það sem ætla má að átökin við Márana hafi ýtt undir þ.e. 

formlega aðgreiningu trúarhópa með vísun til trúarstofnunar og kenningar. 
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Undirbúningsár 

Eftir að Inigo náði heilsu gerði hann upp sitt fyrra líf með ýmsum hætti. Hann hafnaði 

virðingarstöðu og tók að gera upp fjármál sín og skuldbindingar. Eftir stutta ferð, með 

einum bræðra sinna sem var prestur, til lítillar Maríukapellu, hátt til fjalla, þar sem hann 

baðst fyrir næturlangt
136

 – hélt hann einn af stað, ríðandi á múldýri til Katalóníu með 

áform um Jórsalaför. Það var á þessari þriggja vikna löngu ferð sem múldýrið, eins og 

áður segir, varð að hafa vit fyrir honum líkt og asna Bíleams fyrir húsbónda sínum 

(4Mós 22). Við tók strangt meinlætalíf en meðalmennska höfðaði aldrei til Inigos og 

stundum gekk hann mjög nærri heilsu sinni með föstum og vökum. Hann lifði sem alls-

laus pílagrímur í um 11 mánaða skeið, lengstum í bænum Manresa, í nágrenni Bene-

diktsreglu-klaustursins í hlíðum Montserrat (Tindafjall, norð-vestur frá Barcelóna). 

Þarna var honum gefin bókin Exercitatorio de la Vida Espiritual,
137

 sem var handbók 

um andlega lífið og prentuð í klaustrinu árið 1500. Inigo dvaldi þá aðeins þessa fáu daga 

sem gestum voru ætlaðir í klaustrinu og tímann notaði hann til að gera allsherjarjátningu 

sem tók þrjá daga. Vopnin skildi hann eftir í helgidóminum, klaustrinu gaf hann múl-

dýrið og fötin betlara en klæddist sjálfur óvönduðum pílagrímskufli.
138

 Síðar bjó hann 

um tíma í klefa á vegum klaustursins og mun hafa notið andlegrar leiðsagnar þar.
139

 

Hann las bók Tómasar frá Kempis, Imitatio Christi
140

 (Breytni eftir Kristi) og íhugaði 

efni hennar. Hann tók að mótast sem „mystic of action“, aðgerðasinnaður djúphyglis-

maður (dulhugi) en hætti innan árs að reyna að herma hörð meinlæti eftir tilteknum 

dýrlingum. Uppfrá því brýndi hann fyrir fólki að halda sig frá öllu sem gæti skaðað 

heilsuna og þar með getu til þjónustu. Skaðlegar æfingar eða lífshættir gætu ekki verið 

að Guðs vilja. Þessi áhersla var ný á hans tíma og andstæð trúarlegum fyrirmyndum 

hans.
141

 Inigo var þarna að máta sig við þau fáu, kristilegu „hlutverk“ sem honum voru 

handbær. Hann öðlaðist náðargjöf andlegrar greiningar er hann nýtti sína fyrri íhugunar-

reynslu við að skoða líf sitt á líðandi stundu og ævi sína alla.
142

 Guðfræðilegt innsæi 

hans þroskaðist og næmi á kjarna trúarlífs og nautn af og elska til sannleikans. Hann 

sótti messur og söng tíðagerðir og baðst mikið fyrir, stundum í helli, og íhugaði líf dýr-
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linga. Hann betlaði sér fyrir mat en aflaði sér virðingar fólks sem sannur pílagrímur og 

margir, ekki síst konur, leituðu andlegrar leiðsagnar hans. Bæn, íhugun, föstur og góð-

verk fóru á undan bóklestri um guðfræði. Líf hans sveiflaðist frá áhyggjum og jafnvel 

örvilnan yfir fyrri syndum í trúarbaráttu og yfir í djúpan frið og huggunarríka fullvissu 

eftir að hafa ákveðið að játa þessar gömlu syndir ekki aftur en fela sig miskunnsemd 

Guðs á vald.
143

 Einlæg og ítarleg syndajátning var Ignatíusi mjög mikilvæg, einkum á 

stundum tímamóta og mikilvægra ákvarðana. Sérstakt andlegt gegnumbrot og upplýs-

ingu fékk hann að reyna í eins konar ummyndunaratburði á bökkum Cardonerár.  

Þegar hann yfirgaf Manresa taldi hann köllun sína vera að þjóna í Landinu helga og 

þangað fór hann árið 1523 en Fransiskanarnir, sem þar höfðu bækistöð, neituðu honum 

um landvist og sendu hann fljótlega heim aftur af öryggisástæðum.
144

 Eftir að hafa lært 

latínu í Barcelóna hóf Inigo að sækja fyrirlestra við hina virtu háskóla í Alcalá
145

 og 

Salamanca (N-V Spáni).  

Árið 1528 hrökklaðist hann frá Spáni og innritaðist í Parísarháskóla eftir að hafa verið 

fangelsaður tvisvar af Rannsóknarréttinum sem var á höttunum eftir fólki sem kynni að 

vera komið inn á vafasamar brautir í trúarefnum. Í Alcalá hafði alls kyns fólk safnast á 

samverur hjá Inigo og hann reyndi að veita því andlega fylgd. Hann fékk á sig ákærur 

fyrir að vera hugljómunarsinni (Alumbrado, Illuminated) og kenna án leyfis.
146

 Hann 

sætti einnig fangelsun og rannsókn í Salamanca ásamt nokkrum félögum sínum. Hann 

kvaðst ekki predika en ræða um guðleg efni við tækifæri.
147

  

Í París, en þangað kom hann 2. febrúar árið 1528, byrjaði Inigo frá grunni í háskólanámi 

sínu við þá stofnun skólans sem nefndist Montaigu og þótti fremur ströng. Frá þessum 

skóla fór Kalvín um svipað leyti og Inigo kom þangað.
148

 Hann lauk MA gráðu 

(1533
149

) og lagði stund á guðfræði undir forræði Dóminikana og varð aðdáandi verka 

heilags Tómasar frá Aquino.
150

 Ýmissa strauma gætti við háskólann í París á þessum 

árum. Prófessorar voru ásakaðir um leti og jafnvel svall en jafnframt mátti finna vísi að 

menntaendurreisn með áherslu á að byggja á réttari textum gamalla handrita Biblíunnar, 
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kirkjufeðra og klassískra, fornra fræðirita (húmanistinn Lefévre d´Etables).
151

 Á ýmsu 

gekk fyrir Inigo á námsárunum í París og dvölin spannaði full 7 ár. Hann lenti í 

fátæktarbasli og um tíma í útistöðum við skólayfirvöld (St. Barbe) fyrir að vanrækja 

námið sem tengdist guðræknisiðkunum hans. Hann fór tvær ferðir til Flæmingjalands til 

að leita sér fjárstuðnings og eina velheppnaða fjáröflunarferð til Englands.
152

 Haustið 

1529 innritaðist Inigo í þriggja og hálfs árs nám, í hugvísindum og heimspeki, í St. 

Barbe skólanum. Við þetta tækifæri er nafn hans fyrst skráð sem Ignatius de Loyola, 

sem kann að stafa af misskilningi háskólaritara eða Inigo hefur sjálfur tekið sér þetta 

nafn, til að gera baskneskt heiti sitt aðgengilegra, hvort sem tengingin við Ignatius frá 

Antíokkíu, píslarvottinn helga, hefur verið honum ásetningur eða ekki.
153

 St. Barbe 

hafði yfir sér húmanískan blæ en þar lauk Ignatíus meistaraprófi árið 1535.
154

  

Í París safnaðist í kringum Loyola sá hópur sem varð kjarni reglunnar. Þessi vinahópur 

vann, 15. ágúst 1534, heit að því að fara í pílagrímsför til Landsins helga eða til vara að 

bjóða páfa þjónustu sína „til þeirra verka er hann teldi best þjóna Guði, Honum til 

dýrðar og verða mönnum til sáluhjálpar“. Ekki voru þeir allir sex þó staðráðnir í að 

helga sig framvegis trúboði meðal múslíma, eins og Ignatíus, þótt þeir væru allir ráðnir í 

að fara þessa för.
155

 Frá París hélt Ignatíus til Spánar vorið 1535 eftir nokkra töf vegna 

enn einnar kæru fyrir Rannsóknarréttinum. Á Spáni predikaði hann, veitti andlega fylgd 

og beitti sér fyrir félagslegum umbótum og siðbót og safnaði fé til stuðnings félögunum. 

Eftir mikla hrakninga á sjó og landi náði hann til Bologna á Ítalíu um miðjan næsta 

vetur og hugðist halda þar áfram guðfræðinámi. Leiðin lá þó fljótt til Feneyja, með heil-

næmara loftslagi, en þar höfðu félagarnir heitið að hittast.
156

 Ignatíus veiktist oft 

alvarlega á námsárunum. Rætur heilsuleysis hans munu hafa verið meinlætin sem hann 

beitti sig í Manresa forðum og svo síðar oft ofreynsla við nám, ferðaslark eða vinnu. 

 

Reglustofnun 

Í Feneyjum ræddi Ignatíus andleg mál og sinnti andlegri fylgd við fyrirfólk sem hann 

tengdist, samhliða áframhaldandi guðfræðinámi. Hann var rægður og sætti rannsókn 

                                                 
151

 Ævisaga, bls. 80, 81. 
152

 Ævisaga, bls. 78-82. 
153

 Ævisaga, bls. 80, 81. Jafnan nefndur Ignatíus hér eftir í þessari ritgerð. 
154

 Vercruysse, bls. 47. 
155

 Ævisaga, bls. 84-92. Ofsagt er í grein ritgerðarhöfundar, „Andleg viðleitni í anda Ignatiusar Loyola“ 

(Kirkjuritið 2010:1, [34-38]) að þeir hafi heitið skírlífi, fátækt eða hlýðni. O´Malley, bls. 32, telur þó 

fátæktarheit felast í þessu og skírlífi hafi þeim verið í huga því allir stefndu að því að verða prestar. 
156

 Ævisaga, bls. 96, 97. 



 31 

vegna gruns um trúvillu. Gian Pietro Carafa, síðar Páll páfi IV., var honum t.d. and-

snúinn en þeir voru löngum ósáttir varðandi form fátæktar fólks í trúarreglum og Spán-

verjar voru illa séðir á Ítalíu eftir ófrið Karls V. en málaliðar hans höfðu farið ránshendi 

um Rómaborg árið 1527, fæstir þeirra þó spænskir.
157

  

Félagar Ignatíusar komu til Feneyja í ársbyrjun 1537, eftir göngu yfir Alpana, en þrír 

höfðu bæst í hópinn eftir brottför hans frá París. Þeir dvöldust hálfan þriðja mánuð í 

Feneyjum við líknarstörf í þágu sjúkra og deyjandi. Þá hélt hópurinn til Rómar án 

Ignatíusar sem taldi sig ekki aufúsugest þar m.a. eftir útistöður við Carafa, hinn stranga 

umbótamann, sem nú var orðinn kardínáli. Þeir félagar vonuðust eftir leyfi til prests-

vígslu en af upphaflega hópnum í París hafði aðeins Pétur Favre prestsvígslu. Vígsla var 

ekki sjálfsögð þar sem þeir tilheyrðu hvorki reglu né biskupsdæmi. Förin var tímasett 

miðað við að vegabréf fyrir pílagríma voru gefin út í dymbilviku. Þeim var vel tekið í 

Róm og Páll páfi III., sem talinn var umbótasinnaður, veitti fúslega umbeðin leyfi.
158

  

Leiðin lá aftur til Feneyja og á Jónsmessu hlaut Ignatíus, ásamt sex óvígðum félögum 

sínum, prestsvígslu en skömmu fyrir athöfnina höfðu þeir félagarnir allir unnið fátæktar- 

og skírlífisheit í viðurvist Verallis kardínála, sendiboða páfa.
159

  

Jórsalaför varð að bíða vegna ófriðar á Miðjarðarhafi og félagarnir dreifðust við þjón-

ustu á Norður-Ítalíu. Á leið til Rómar, haustið 1537, varð Ignatíus enn fyrir afgerandi, 

andlegri reynslu í lítilli kapellu við veginn (La Storta). Honum fannst sem Guð faðir 

legði sér þessi orð í hjarta: „Ég mun verða þér hliðhollur í Róm.“ Hann sá Krist, með 

krossinn á herðum sér, í sýn, við hlið föðurins eilífa og heyrði hann segja við Jesú: „Ég 

vil að þú takir þennan mann í þjónustu þína.“ Og Jesús svarar og talar til Ignatíusar: „Sá 

er vilji minn að þér þjónið okkur.“ Þetta skildi hann sem svo að ekki væri aðeins átt við 

hann einan heldur vinahópinn allan („ego vobis propitius ero“ eða „Io saró con voi“).
160

 

Enn urðu klögumál á hendur Ignatíusi og félögum fyrir trúvillu, sumarið 1538, en þeim 

ásökunum tókst að hrinda sem fyrr
161

 eins og líka ásökunum um Lúthersvillu síðar í 

Róm.
162

 Ignatíus söng sína fyrstu messu aðfangadagskvöld jóla þetta ár
163

 en von um för 

til Landsins helga varð að engu svo varaáætlun heitsins, um þjónustu að ósk páfa, hlaut 
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að taka gildi. En þá knúði á spurningin um áframhaldandi stöðu hópsins,
164

 hvort þeir 

tvístruðust endanlega eða mynduðu reglu. Gerard W. Hughes lýsir því, hvernig gert var 

út um þetta, sem merkilegu dæmi um greiningu að hætti Ignatíusar: 

Þeir byrjuðu á því að greina ákvörðunina í tvær spurningar: „Eigum við að 

halda áfram að vera sameinaðir sem hópur?“ og „Eigum við að sverja einum 

úr hópnum hlýðniseið?“ Þetta var ein leið til að spyrja: „Eigum við að gerast 

trúarleg regla innan kirkjunnar?“ Við verkalok á hverjum degi hittust þeir til 

að ræða þessar spurningar. Varðandi fyrri spurninguna, um að halda áfram að 

varðveita eininguna sem hópur, reyndist þeim ekki erfitt að ná samhljóða 

niðurstöðu. Þegar þeir hins vegar tóku að velta fyrir sér síðari spurningunni 

þá gátu þeir ekki náð samstöðu, jafnvel ekki eftir þrjá daga. Þeir skildu þá í 

nokkra daga til þess að biðja og fasta áður en þeir hittust á ný en í það sinn 

fundu þeir upp nýja aðferð. Einn eftir annan var beðinn að færa fram rök sín 

gegn því að sverja hlýðniseið. Hinir hlustuðu í þögn og það voru engar rök-

ræður. Þegar allir höfðu fært fram rök sín gegn tillögunni fóru þeir hver í sína 

áttina til að biðja. Síðan hugleiddu þeir á sama hátt rökin fyrir því að sam-

þykkja tillöguna og lögðu þau fram fyrir Guð í bæn. Að lokum hittust þeir til 

að leggja fram niðurstöðu sína. Þeir reyndust á einu máli um að sverja einum 

úr hópnum hlýðniseið.
165

  

Loks í júní 1539 voru þeir félagar ákveðnir í að stofna reglu.
166

 Þótt páfi væri allur af 

vilja gerður (Páll III. gaf munnlegt leyfi 3. sept. ´39)
167

 veltist stofnun nýrrar reglu fyrir 

háttsettum mönnum kirkjunnar. Úrslitaáhrif höfðu meðmæli áhrifamanna í ýmsum 

borgum á Ítalíu þar sem þeir félagar höfðu predikað. Lítið var um predikanir í kaþólsku 

kirkjunni á þessum tímum og ræður þeirra þóttu áheyrilegar og boðskapurinn góður. 

Ignatíus samdi drög að reglum félagsins sem hann vildi ekki að hétu lög heldur „for-

múla“ í merkingunni „formula vivendi“ eða lífsmáti.
168

  

Reglunni, sem ekki var klausturregla, var mikilvægt að heyra beint undir páfa. 

Nauðsynlegt var að geta varið sig gegn ásökunum um trúvillu sem hurfu ekki við 

reglustofnunina.
169

 Ekki er að efa einlægni Ignatíusar í hlýðni hans við páfa en ákvæðið 

um að hlýða honum jók raunar frjálsræði reglunnar gagnvart biskupum og öðrum stað-

bundnum kirkjuyfirvöldum. Páfi gat takmarkað fylgst með eða skipt sér af starfinu og 

fljótlega hafði leiðtogi reglunnar betri upplýsingar en hann um stöðu kirkjunnar úti um 

víða veröld.
170

 Þessi hlýðni var heldur ekki skilin alveg vélrænt því reglan var öðrum 

þræði öll mótuð af greiningarhefðinni og hinum vinsamlegu samræðum. Því leyfði 
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Ignatíus sér að mótmæla með ýmsum hætti kirkjulegum tilskipunum og samþykktum 

sem hann var ósammála þótt hann teldi sér skylt að hlíta þeim.
171

  

Mikilvægi páfa í augum Ignatíusar tengist einnig sérstakri áherslu hans á persónu eða 

ímynd Krists ⎼ þótt kenning hans og orð væru honum einnig kær ⎼ og að „skoða hann“ 

(Jesus Betrachtung) og lúta honum. Heit Ignatíusar og félaga hans um að fara til 

Landsins helga eða þjóna að ósk páfa á sér röklegt samhengi í löngun til að nálgast veru 

Krists með sem áþreifanlegustum hætti. Dýrmætast var að geta skoðað þá staði sem 

Jesús gekk um í jarðnesku lífi en að því slepptu að hlýða „staðgengli“ hans á jörðu, 

páfanum, sem var í augum Ignatíusar áhrifamikið tákn um návist Krists á þessari jörð.
172

   

Er páfi staðfesti regluna með bréfi sínu: Regimini militantis Ecclesiae, 27. sept. 1540, 

kom að kosningu foringja. Skipst hafði verið vikulega á um forystu í hópnum og 

Ignatíusi fannst ekki sjálfgefið að hann yrði foringinn. Félagarnir voru dreifðir í ýmsum 

verkefnum og ferlið tók sex mánuði. Ignatíus færðist undan kosningu þótt hún væri ein-

róma og jafnvel endurtekin ⎼ tók þó loks, 19. apríl 1541, við hershöfðingjastöðunni.
173

 

Saga Jesúítareglunnar fellur utan ramma þessarar ritgerðar en hún breiddist hratt út og 

varð t.d. mjög þekkt fyrir lærdóm og skólahald og kristniboð í fjarlægum löndum. Síðari 

ár sín, á Ítalíu, helgaði Ignatíus stjórn reglunnar og fékkst lítið eitt við andlega fylgd er 

tóm gafst frá bréfaskriftum og annarri stjórnsýslu.
174

 Ignatíus lést 31. júlí, árið 1556, 

eftir oft mjög erfið veikindi síðustu æviárin. Félagar í reglunni voru þá orðnir a.m.k. eitt 

þúsund, víða um lönd. Hann var lýstur blessaður árið 1609 og tekinn í dýrlingatölu 

1622, dagur hans er 31. júlí. Árið 1922 lýsti páfi hann verndara kyrrðardvala.
175

  

 

Andlegar æfingar og önnur rit 

Ignatíus er, eins og áður segir, ekki talinn sérlega mikill rithöfundur. Hann ritaði þó 

ýmislegt eða lét skrifa eftir sér í veikindum sínum og önnum. Rit beinlínis um guðfræði-

legar kenningar samdi hann ekki en margt sem varðar hagnýt efni og leiðbeiningar um 

trúarlíf svo sem forskriftir fyrir félaga reglunnar og ýmislegt um sína eigin reynslu þar á 
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meðal minningar eða trúarsögu.
176

 Einnig er til frá hans hendi ógrynni bréfa – meira af 

þeim er varðveitt en eftir nokkurn annan 16. aldar mann.
177  

Fræðimenn glíma þó við spurningar um ýmislegt af þessu efni þ.e. hvenær og hvernig 

það varð til og um samhengi mismunandi útgáfa þess.
178

 Þáttur Ignatíusar í því sem 

honum er eignað er heldur ekki alltaf ljós. Minningarnar (Reminiscences), sem raunar 

ná ekki yfir alla ævi hans, voru t.d. ritaðar útfrá nokkrum, löngum viðtölum við hann. 

Óljóst er hvaða þátt Gonçalves Da Câmara á í endanlegri gerð minninganna sem hefjast 

við atburðina í Pamplona og sleppa að mestu síðustu 16 æviárunum. Um 7000 bréf 

Ignatíusar eru varðveitt en þess ber að geta að frá því í mars 1547 hafði hann í þjónustu 

sinni hinn mikilhæfa ritara, Juan Polanco.
179

 Því má spyrja hvað Ignatíus hafi lesið beint 

fyrir af bréfum frá síðari árum sínum og hver hafi verið rituð aðeins útfrá einhverjum 

drögum eða minnisatriðum sem hann lagði til.  

Áður hefur verið getið „Formúlunnar“, fyrstu framsetningar á markmiðum og starfs-

háttum reglunnar sem Ignatíus samdi fyrst, árið 1539, í samráði við félaga sína. Stjórn-

unarreglur Jesúfélagsins (The Constitutions) voru í mótun á meðan Ignatíus lifði m.a. 

vegna þess að hraður vöxtur reglunnar, frá litlum hópi upp í þúsund manns, kallaði á 

breytta stjórnunarhætti og líklega einnig vegna þess að Ignatíus hafði ekki trú á reglu-

veldi.
180

 Við breytingarnar naut Ignatíus aðstoðar Polanco
181

 og ráða félaga sinna. Brot, 

varðveitt úr Andlegum dagbókum Ignatíusar, veita merkilega innsýn í trúarlíf hans. 

Þekktasta rit Ignatíusar er hins vegar lítil bók sem kalla mætti á íslensku Andlegar 

æfingar
182

 en þekkt t.d. undir latneska heitinu Exercitia Spiritualia (e. Spiritual 

Exercises). Það má segja að nafn Ignatíusar sé jafn órjúfanlega tengt þessu riti og 

Jesúítareglunni. Æfingarnar voru lengi í mótun en frumdrögin má rekja til dvalar hans í 

Manresa og andlegrar reynslu þar
183

 sem hann túlkaði í ljósi reynslu sjúkdómslegunnar í 

Loyolakastala. Reynsla af að veita fólki andlega fylgd kom svo einnig til með að móta 

ritið. Til eru tvær útgáfur á latínu, staðfestar af páfa, og ein á spænsku (Ejercicios 

espirituales
184

), með breytingum á spássíu með hönd Ignatíusar, en Ignatíus kunni ekki 
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latínu í Manresa-dvölinni. Vitað er að hann notaði sjálfur allar þessar útgáfur. Æfing-

arnar voru fyrst gefnar út í Róm árið 1548.
185

 

Andlegar æfingar er þó ekki aðgengilegt rit né uppbyggingarrit í venjulegum 

skilningi.
186

 Þetta er fyrst og fremst leiðbeiningabók fyrir þá sem veita andlega fylgd.
187

 

Þetta er bók til að „framkvæma“ fremur en að lesa, bók til að biðja sig í gegnum með 

hjálp fylgdarmanns (companion, director, guide), sem sækir til hennar það skema sem 

hann leiðir þiggjanda fylgdarinnar (pílagrím, retreatant, exercitant) samkvæmt og ýmsar 

ráðleggingar um hugsanleg viðbrögð við því sem hendir á þessu andlega ferðalagi sem 

íhugunarefni bókarinnar leiða fólk út í. Ignatíus gerði ráð fyrir að iðkun Æfinganna yrði 

löguð að margvíslegum aðstæðum og alls konar fólki.
188

  

Æfingarnar eru skipulega og markvisst upp byggðar en algengar fullyrðingar um 

ósveigjanleika Ignatíusar og áherslu á stranga fylgd við skráðar reglur eiga ekki við rök 

að styðjast.
189

 Einstakar íhugunaræfingar eru felldar inn í allviðamikinn ramma bæna og 

íhugana til undirbúnings og við lok íhugunar.
190

 Eðli og tilgangur Æfinganna kemur 

fram í fyrstu grein þeirra (Athugasemdum eða Ábendingum) þar sem segir m.a.: „ ... við 

köllum andlegar æfingar, sérhvert ferli sem gerir sálina reiðubúna til og færa um að losa 

sig við sérhverja óæskilega bindingu svo að laus við þær og óháð geti hún horft eftir og 

uppgötvað hvernig Guð vill að hún hagi lífinu til að tryggja sáluhjálp sína.“
191

 

Meginhluti bókarinnar er hinar svo kölluðu fjórar vikur,
192

 fjögur verkefni eða skeið 

sem farið er í gegnum á mislöngum tíma þótt heildaryfirferðinni eða andlega ferðalag-

inu sé ætlað ná yfir u.þ.b. mánuð. Segja má að fólk sé að máta sig við ýmsar fyrirmyndir 

eða hlutverk á ferli sínum í gegnum þessi verkefni. Aftast eru nokkrir viðaukar, flestir 

fremur stuttir: Þrjár leiðir til að biðja, Atburðir í lífi Drottins vors Jesú Krists, Reglur 

um að greina að mismunandi andleg áhrif (greining anda), Ölmusugjafir, Um efasemdir 

og Hugur kirkjunnar. Á undan fyrstu vikunni er skriftaspegill til daglegrar skoðunar 

samviskunnar. Einnig almennari skriftaspegill til að nota m.a. í tengslum við skriftir.  

Sjálfur segir Ignatíus m.a. um þessa skiptingu í „vikur“, að um sé að ræða þessar mis-
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munandi æfingar: „Fyrst, hugsun og hugleiðslu um syndir; í öðru lagi líf Krists Drottins 

vors, til og með pálmasunnudegi; í þriðja lagi þjáningar Krists Drottins vors; og í fjórða 

lagi, upprisuna og uppstigninguna, með Þrem leiðum til að biðja sem viðauka.“
193

  

Í Æfingunum er fengist við íhugun (meditation). Dvalið er við tiltekin efni, biblíutexta, 

hugmyndir eða reynslu eða einhvers konar myndir sem kallaðar eru fram í hugann. 

Þessi íhugun er tengd almennri lífsmótun þess sem íhugar.
194

 Þótt stundum sé notað 

hugtakið hugleiðsla (contemplation) þá er það orð almennt ekki notað í hefðbundinni, 

þröngri merkingu hjá Ignatíusi eða innan hefðarinnar sem frá honum er runnin. Þ.e. að 

ekki er átt við einhvers konar viðfangslausa hugleiðslu eða formlausa dvöl í návist 

Guðs, því síður táknar „contemplation“ hjá Ignatíusi æðra stig trúariðkunar eftir langt 

þroskaferli. Þessi orð virðast notuð án þess að skýrt sé greint á milli merkingar þeirra.
195

 

Byrjendur iðka þessa „hugleiðslu“ jafnt og hinir reyndari og það er „hugleitt“ um 

ákveðin efni. Raunar má segja að Ignatíus hafi alveg flatt út þessi stigakerfi andlegs 

þroska
196

 sem höfðu magnast svo mjög upp á síðmiðöldum. Íhugun (meditation) er að 

skilningi Ignatíusar að beita minni, skynsemi og vilja á opinberuð sannindi.
197

 

Í Æfingunum eru bæn og íhugun tengdar saman í innlifun í biblíutexta. Fólk er hvatt til 

að ganga inn í biblíufrásögn í huganum eins og það væri á vettvangi atburðanna.
198

 Gott 

dæmi um þetta er 114. gr., í kafla þar sem fæðing Jesú er íhuguð (í annarri viku):  

Virtu persónurnar fyrir þér, Maríu (our Lady), heilagan Jósef og þjónustu-

stúlkuna, eftir að Hann, Jesúbarnið, er fæddur. Ég verð að sjá sjálfa/n mig 

sem lítilsverðan áhorfanda, ekki hæfa/n til að vera þarna, en fylgjast rann-

sakandi með þeim og líta eftir öllum þörfum þeirra, eins og ég væri raun-

verulega nærverandi, í anda algerrar og virðingarfullrar undirgefni. 

Síðan ætti ég að hugsa um mig sjálfa/n til að fá eitthvað út úr þessu.
199

  

Þegar Ignatíus hafði ritað Andlegar æfingar sínar bætti hann stuttum, samanþjöppuðum 

inngangskafla framan við þær, þar sem grundvallarstefna þeirra og forsendur eru settar 

fram. Síðari útgefendur hafa nefnt þetta „Fyrsta lögmálið og grundvöllinn.“
200

 Enn 
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framar eru skýringargreinar eða ábendingar Ignatíusar (Notes). Fyrsta setning Grund-

vallarins markar meginstefnuna og framhaldið er nánari útfærsla þess sem af upphafs-

setningunni leiðir.
201

 Þetta skjal (23. gr.) er svo upplýsandi en jafnframt stutt að ástæða 

er til að birta það í heild: 

Maðurinn er skapaður til að lofa og heiðra Guð, Drottin okkar, og þjóna 

honum og bjarga með því sál sinni. 

    Annað á jörðu er skapað fyrir manninn til að hjálpa honum að ná því 

marki sem hann er skapaður til.  

    Þess vegna ber manninum að nota sér það [hið skapaða] að því marki sem 

það hjálpar honum að ná þessu marki og hann verður að losa sig við það 

eftir því sem það reynist honum hindrun. 

    Þess vegna þurfum við að þjálfa okkur í að verða óháð í afstöðu okkar 

gagnvart öllum sköpuðum veruleika, að því marki sem við höfum frjálst val 

og ekkert bannar okkur. Þar af leiðir að, hvað okkur viðkemur, beinum við 

okkar innstu þrá ekki að heilsu fremur en sjúkleika, auði umfram fátækt, 

heiðri umfram vanvirðu eða langlífi umfram stutt líf o.s.frv. 

    Við þráum og veljum það eitt sem stuðlar fremur að því að ná markinu sem 

við erum sköpuð til.
202

  

Áhersluna á að verða „óháð í afstöðu okkar gagnvart öllum sköpuðum veruleika“ má 

skilja sem það að losa um túlkunarramma og opna fólk fyrir nýjum viðmiðunum. 

Fyrsta vikan hefst með leiðbeiningum um bæn og íhugun og svo er elska Guðs til 

heimsins íhuguð í nokkra daga en síðan gert ráð fyrir dögum til að íhuga viðbrögð 

mannkyns og eigin viðbrögð við þessari elsku – þ.e. syndina sem Guð umlíður með 

undursamlegum hætti.
203

 Þessi íhugun syndarinnar og viðurkenning á synd mannkyns 

og mannlegra stofnana og eigin þætti í þessum syndsamlegu viðbrögðum við skilyrðis-

lausri elsku Guðs og sorg yfir þessu – leiðir þann sem Æfingarnar iðkar að krossi 

Krists. Íhugunin leiðir loks til gleðiríks leyndardóms fyrirgefningarinnar.
204

 Þessi 

íhugun tengir líka inn í síðari vikur en eftir hana er pílagrímurinn
205

 reiðubúinn að 

horfast af einlægni í augu við, hvað það hefur í för með sér að skuldabinda sig til 

fylgdar við Jesú Krist sem lærisveinn hans en það er einmitt meginþema hinna síðari 

þriggja vikna.
206

 Annarri viku lýkur svo með allítarlegum kafla með leiðbeiningum um 

hvernig skuli staðið að því að taka réttar ákvarðanir, hvort sem þær eiga að vera stefnu-
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mótandi fyrir lífið eða um tímabundnari málefni. 

Önnur vikan felur í sér skoðun eigin lífs í ljósi atvika í lífi Krists. En áður en tekið er að 

íhuga starfstíma Jesú Krists leggur Ignatíus fram „Íhugun um mælikvarðana tvo“ sem 

verja skal góðum tíma í. Þetta er annars vegar mælikvarði „Krists, Drottins vors og 

höfuðleiðtoga en hins vegar Lúsífers, lífshættulegs óvinar mannlegs eðlis okkar.“
207

 

Fólk er fengið til að hugsa um hinn góða veg lærisveinsins og kærleiksfull áform Krists 

og á hinn veginn blekkingar og freistingar hins illa. Hvernig Guðs góðu gjafir eru oft 

misnotaðar svo leiðir til ills. Sérstaklega bendir hann á þessi þrjú þrep sem hinn illi 

leiðir menn eftir inn í alls kyns aðra rangsleitni: „Auð, stöðu og stolt.“
208

  

Íhugun mælikvarðanna tveggja er afar myndrík eins og einkennir Æfingarnar almennt 

og reynt er að virkja ímyndunaraflið. Þrátt fyrir að djúp aldanna skilji okkur frá ritunar-

tíma og menningu höfundar, sem reyndar er sagður fremur miðaldamaður í hugsun en 

að tilheyra endurreisninni,
209

 er röksemdafærsla hans okkur almennt skiljanleg og vísun-

in til mammóns, framagirni og stolts, hittir ekki síður í mark í okkar samtíð. Vissulega 

þarf nútíma lesandi Æfinganna að átta sig á öðru orðfæri en í samtíðinni en þann mun 

reyna þýðendur og túlkendur Æfinganna þó að brúa. Thomas Corbishley S.J. reynir t.d., 

í áðurnefndri þýðingu sinni, að nota ný orð í stað fornhelgra hugtaka íhugunarbók-

mennta sem kunna að hafa glatað tjáningarmætti sínum
210

 og hann þýðir, að því er 

virðist réttilega, hugtakið „greiningu anda“ sem, „að greina að mismunandi andleg 

áhrif.“
211

 Jesúítinn Gerard W. Hughes notar orðalagið „að ráða í geðblæ okkar“
212

 eða 

„að greina á milli uppbyggilegra og niðurbrjótandi geðbrigða og tilfinninga.
213

  

Í ljósi kenninga Sundéns má skilja Æfingarnar sem leið til að endurskoða viðmið sín, 

stig af stigi, í innri sátt og byggja upp sjálfsmynd sína sem félagi Guðs (Guds partner). 

Og eiga möguleika á að sjá að lokum líf sitt í heild, í afar meiningarfullri einingu, sem 

göngu með kærleiksríkum Guði („den generaliserade gudspartnerrollen“).
214

 

Ignatíus lýkur meginhluta Æfinganna með kaflanum (4. viku, greinar 230-237) Íhugun 

(contemplation) um að öðlast kærleika. Hann byrjar með dæmigerðri ábendingu: „Kær-
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leikur ætti að birtast í verkum fremur en orðum.“
215

 Hann heldur svo áfram: „Kærleikur 

felst í að deila með sér gæðum, sá sem elskar lætur af hendi og deilir með þeim sem 

elskan beinist að, gjöfum eða öðru sem hægt er að láta í té og gagnkvæmt. Þannig að ef 

einn hefur þekkingu þá er henni miðlað til þess er hana skortir, sama gildir um heiður 

eða efnisleg gæði og þetta gildir í báðar áttir.“
216

 Kærleikurinn er andstæða syndarinnar 

og ein af meginástæðum til þess, að iðka Æfingarnar, er að komast til vitundar um 

óbrigðulan kærleika Guðs.
217

 Ignatíus sér lögmál vináttunnar einnig gilda í guðssam-

félaginu. Okkar er að taka eftir og kannast við hversu mikils við njótum af gjöfum Guðs 

frá hendi sköpunarinnar, í endurlausninni og af persónulegum gjöfum. Svarið við 

þessari gæsku er að afhenda Guði allt sem við höfum ráð á, líf okkar og lífsmöguleika. 

En þá er líka jafnrökrétt að vænta gjafa af Guði sem elskar okkur og gjöfin sem Ignatíus 

vill að beðið sé um er elska Guðs og náð enda sé það allt sem við þörfnumst (234. gr.). 

En hvernig verður elska Guðs meðtekin og þessu flæði gagnkvæmrar elsku viðhaldið? 

Að minnsta kosti hluti af svarinu kemur í 235. grein:
218

  

Sjáðu Guð búa í sköpuninni:  

 í efni, gefa því tilvist, 

 í jurtum, gefa þeim líf, 

 í dýrum, gefa þeim vitund, 

 í mönnum, gefa þeim skynsemi. 

 Þannig býr hann í mér, gefur mér tilvist, líf, vitund og skynsemi.  

Að læra að undrast og skynja Guð í hinu stóra og smáa er gildur þáttur í Æfingunum og 

allri hugsun Ignatíusar. Þessi náttúrusýn víkkar eða hækkar sjóndeildarhringinn og gefur 

manninum nýja, æðri stöðu (hlutverk) en leysir hann jafnframt undan ýmsum smærri, 

þvingandi hlutverkum. 

Í viðaukanum, Reglur um að greina að mismunandi andleg áhrif sem hefur að undirtitli, 

Svo aðeins þeim góðu verði hleypt að en þeim illu hafnað, koma fyrir grundvallarhug-

tökin consolation (lat. Consolatio/n) og desolation. Ignatíus ljær þeim sérhæfða merk-

ingu en orðstofnarnir ættu að merkja huggun eða hughreystingu og hins vegar eymd eða 

hryggð. T. Corbishley þýðir þetta sem spiritual comfort og spiritual distress en t.d. 

Hughes notar áðurnefndar, enskar útgáfur latnesku orðanna (spænsku orðin munu af 

sama stofni) en þá með góðum skýringum.
219

 Ekki virðist til íslensk hefð um þýðingu 

þessara hugtaka en höfundur þessarar ritgerðar hefur íslenskað þetta sem hugbót og 
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hugraun.
220

 Segja má með einföldum hætti að hugbót sé það, sem eflir trú, von og 

kærleika,
221

 hjá þeim sem hefur þá grundvallarlífsstefnu að vilja fylgja Guði (hjartað er 

opið fyrir Guði – þó svo misjafnlega takist til í atvikum lífsins) en hugraun það, sem 

brýtur niður trú, von og kærleika. Í báðum tilfellum er miðað við varanleg áhrif fremur 

en stundarhughrif − en langtíma-áhrif eða afleiðingar geta verið andstæðar því sem 

geðblær líðandi stundar virðist, tímabundið, vísa til.
222

 Ignatíus er með sínum hætti að 

vinna með hið biblíulega hugtak greiningu anda (sjá t.d. 1Kor 12.10). Litið er á 

greininguna, á mismunandi andlegum áhrifum, sem grundvallaratriði sem fléttast inn í 

ferlið, einkum (í leiðbeiningum varðandi) fyrstu vikuna.
223 

Í kaflanum Andleg fylgd –

hugtök og dæmi hér að framan var komið nokkru nánar inn á hlutverk slíkrar greiningar, 

almennt, í andlegri fylgd en þessi greining er grundvallarþáttur Æfinganna.
224

 

 

Ignatíus Loyola – maðurinn að baki verkunum  

Nú, er saga Ignatíusar Loyola hefur verið rakin í mjög grófum dráttum – síðari árum þó 

að mestu sleppt – verður hugað betur að nokkrum þáttum í mótun hans og lífssýn. 

Sem ungur maður er hann heillaður af rómantískri hetjuímynd sem nærðist af uppruna 

hans og umhverfi, í tengslum við fjölskylduna og Loyolakastala og svo hirðlífi með 

hermennskuþjálfun og rómantískum bókmenntum. Í þessari ímynd eða „hlutverki“ felst 

hégómagirnd en jafnframt áhersla á hugrekki og mikinn viljastyrk. Þessar, að því er 

kunna að virðast andstæðu, hvatir sameinast eftirminnilega í atburðum sjúkdóms-

legunnar. Í áherslu á að líta vel út, sem riddari í níðþröngum tískustígvélum, hikar hann 

ekki við að leggja á sig ógnvænlegar kvalir ódeyfðra læknisaðgerða.
225

 En í riddarahug-

sjóninni, eins og Ignatíus tileinkar sér hana, fólst einnig rík þjónustulund með vilja til að 

leggja til hliðar það sem virtust persónulegir hagsmunir eða áhætta þegar þarfir „hús-

bóndans“ kröfðust þess. Þetta sést glöggt í þjónustu hans við veraldlega drottnara eins 

og t.d. við vörn Pamplona og í dagdraumum sínum vinnur hann hetjudáðir í þjónustu 

„drottningar“ sinnar.
226

 Þótt hégómagirndin viki þá viðhélst hetjulund og viljastyrkur 

eftir afturhvarf og nýja lífsmótun en þjónustulundin beindist að nýjum húsbónda. Það 
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ber að hafa í huga að fyrir Ignatíusi og samtíð hans, ekki síst á Spáni, var það ekkert 

vandræðalegt að nota hernaðarlegt málfar um kirkju og kristni m.a. í ljósi átakanna við 

Mára og ófriðar við múslíma á Miðjarðarhafi og baksviðs krossferðanna.
227

 

Að einhverju leyti má rekja til riddaramótunarinnar og hernaðarreynslu Ignatíusar 

áherslu hans á vináttuna sem fylgdi honum alla tíð og hafði áhrif á framsetningu hug-

mynda hans um trúarlega mótun. Traust, vinátta og gagnkvæmur stuðningur skipti afar 

miklu máli í áðurnefndu samhengi. Menn urðu að geta reitt sig á félaga sína í margvís-

legum hættum og erfiðleikum.
228

 Góður félagsskapur á skólaárunum treysti enn vináttu-

hugsjónina og alla ævi lagði Ignatíus mikið á sig til að halda sambandi við mikinn fjölda 

vina sinna, innan og utan reglunnar og að vera til staðar, þeim til hjálpar, ef hann átti 

þess nokkurn kost. Hann hafði einnig fengið að reyna ómetanlegan stuðning vina sinna 

á undirbúningsárum sínum, kvenna ekki síður en karla. 

Þessi vináttuhugsjón fellur alveg að lærisveinshugtakinu (bæði kynin jafnt) eins og 

Jesús lýsir því. „Þér eruð vinir mínir … Ég kalla yður ekki framar þjóna …“ (Jh 

15.14,15). Ignatíus vildi ekki byggja á valdboði í krafti embættis heldur gagnkvæmri 

vináttu og trausti manna á milli – sem endurspeglaði guðssamfélagið og nærðist af því. 

Hlutverk prestsins var heldur ekki alls kostar fjarri Ignatíusi. Það virtist liggja beinast 

við að hann yrði prestur, einn bræðra hans varð það, og hirðlíf og riddaramennska gat 

endað með kirkjulegri þjónustu. Það liggur líka fyrir að þegar hann, sem ungur maður, 

hafði komið sér í vanda og réttarhöld vofðu yfir honum þá varði hann sig með því að 

vísa til klerklegrar friðhelgi sem bendir til að hann hafi þá þegar náð einhvers konar 

(lægri) prestsdóms stöðu.
229

 Ignatíus varð vissulega prestur en hafnaði með róttækum 

hætti (líkt og hann lagði frá sér vopn riddarans) þeirri prestsímynd sem virtist bíða hans 

í æsku, sem aðalsmanns, þ.e. prestsins sem klifraði valda- og metorðastiga kirkjunnar í 

krafti ýmissa meðala.
230

 Hann var tregur til að taka að sér embætti regluforingja því 

prestsímynd hans eftir afturhvarfið var tengd fátækt umreikandi pílagríms eða trúboða 

sem var háður gæsku þeirra sem hann þjónaði af einlægni og ósérhlífni (ekki í krafti 

embættis) og ræddi hógværlega við um Guð og mannlegt líf, fremur en að predika eða 

fyrirskipa. Innan reglunnar lagði hann áherslu á fátækt og í lokaheiti sínu sverja reglu-
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bræður að sækjast ekki eftir valdastöðum í kirkjunni eða þjóðfélaginu.
231

  

Sem allslaus pílagrímur mótaði Ignatíus líf sitt varanlega og háði sína eyðimerkur-

göngu, með glímu við freistingar auðs og frama og spurninguna um fyrirgefningu fyrri 

synda. Eftirfylgd hans var einlæg og einbeitt. Hann lærði að treysta Guði fyrir lífi sínu 

og lifibrauði, dag frá degi, og að mæta sífelldri óvissu og hindrunum og laga sig að fólki 

og aðstæðum – en halda samt þeirri megináætlun til streitu sem honum fannst Guð hafa 

falið sér. Í þessum aðstæðum var ekki hægt að treysta einvörðungu á einhver fræði eða 

reglur né bænir án mikillar hlustunar eftir bænasvari sem oftast var knýjandi nauðsyn að 

fá fljótt. Dvölin í Manresa og líkar, ótryggar aðstæður, t.d. á ferðalögum, urðu skóli í 

andlegri greiningu, skynjun á vilja Guðs í atvikum daglegs lífs.
232 

Hann lagði til hliðar 

upphaflegar hugmyndir hins reynslulausa, um að endurtaka hætti (hlutverk) uppáhalds-

dýrlinga sinna
233

 eftir lesturinn í Loyolakastala. Sveigjanleiki og að taka tillit til að-

stæðna og frelsið, sem áherslan á persónulega dómgreind á grunni andlegrar greiningar 

hafði í för með sér, einkenndi þær reglur sem Ignatíus mótaði – þrátt fyrir útbreiddar 

hugmyndir um hið gagnstæða.
234

 Pílagrímsförin til Jerúsalem, í beinu framhaldi af 

Manresadvölinni, tók nærri því ár þó að viðdvölin eystra væri stutt. Hrakningarnar á 

leiðunum voru ótrúlega miklar.
235

 Þessi djúpstæða reynsla hefur enn fest í sessi traust 

Ignatíusar á því að fela Guði vanda og vegsemd hvers dags og að þurfa að leita leið-

sagnar hans og vera háður því að skynja þá leiðsögn.  

Þegar það virtist ekki vera vilji Guðs, að Ignatíus settist að í Jerúsalem sem iðrandi 

syndari, tók hann að huga að námi til að getað „hjálpað sálum.“
236

 Hann gaf þó engan 

veginn upp á bátinn hugsunina um að sú hjálp gæti falist í starfi á meðal múslíma. 

Framan af, sem pílagrímur og námsmaður, hafði Ignatíus hugann fyrst og fremst 

bundinn við eigið guðssamfélag og trúarþroska þótt vissulega hjálpaði hann sálum eftir 

því sem þarfir kölluðu að og aðstæður leyfðu. Hann veitti fólki andlegan stuðning og 

hvatningu og jafnframt efnislega hjálp og dæmi hefur verið nefnt um að hann beitti sér 

fyrir félagslegum umbótum en svo var einnig síðar á Ítalíu. Rétt er að hafa í huga, að 

þegar Ignatíus talar um að „hjálpa sálum“, þá á hann við manninn allan
237

 eins og 
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alhliða þjónusta Ignatíusar og félaga við fólk undirstrikar. Öll tvíhyggja efnis og anda 

virðist hafa verið honum fjarri. Hann sér Guð að starfi í sköpuninni og öllu lífi fólks.
238

  

Smám saman víkkar sjóndeildarhringur hans og hann sér fyrir sér að ganga inn í ein-

hvers konar þjónustu fyrir aðra og á vegum annarra. Hann verður fremstur í flokki ungra 

manna sem eru fullir af trúarlegum hugsjónum og kirkjan um víða veröld og þjónusta 

hennar fær meiri athygli. Loks verður Ignatíus foringi blómlegrar trúarreglu sem sendir 

fólk til starfa út um heiminn og stofnar fjölda skóla sem breyta miklu um líf fólks. En 

það að hjálpa einstökum sálum til að vaxa í trú, von og kærleika og að bæta aðferðir til 

að stuðla að trúarþroska fólks – sú hugsjón hverfur aldrei frá honum. Hann hóf að veita 

fólki andlega fylgd á námsárum sínum og raunar enn fyrr
239

 og hætti því aldrei (samtöl 

og bréf). Andlegar æfingar sínar hélt hann áfram að fága fram eftir ævinni.  

Ignatíus virðist almennt hafa verið umhyggjusamur gagnvart þurfandi fólki og hvatt 

félaga sína til líknarstarfa.
240

 Hann var jafnan mildur og skilningsríkur við þá sem 

breyskir voru eins og má sjá í leiðbeiningum Æfinganna og í meðhöndlun hans á reglu-

bræðrum sem mistókst í starfi. Hann var jafnframt höfðingjadjarfur og fastur fyrir.
241

 Sú 

siðbót sem honum var svo hugleikin í lífi einstaklinga, kirkjunni og þjóðfélaginu átti að 

koma innan frá, með því að fólk fengi að skynja kærleika Guðs í lífi sínu og umhverfi. 

Hann hafði ekki trú á að breytingum í lífi fólks yrði komið á með því að þvinga það 

undir strangar reglur. Innri umbreyting yrði að vera drifkrafturinn. Þessi áhersla er skilj-

anleg í ljósi mótunar Ignatíusar sjálfs. Hin gagntakandi og umbreytandi trúarreynsla fór 

á undan aðlögun hans að reglubundnu, öguðu trúarsamfélagi og frekara námi um trúar-

lærdómana. Hann reyndi því að tryggja sem mestan trúarþroska þeirra, sem leituðu eftir 

aðild, áður en gengið væri í regluna. Hann vildi forðast þvinganir í trúarefnum og taldi 

mikilvægt að allar ákvarðanir á því sviði hvíldu á traustum grunni innri sáttar.
242

 Hinn 

djúpi sjálfsskilningur sem andlega fylgdin aflar var honum lykilatriði í þessu samhengi 

– að verða meðvitaður um hið almenna, grundvallandi túlkunarmynstur sitt. Á Spáni var 

reglan sökuð um linkind í trúmálum, að ekki væri gert ráð fyrir nauðsynlegum aga.
243

 

Regla jesúíta braut í bága við klaustrahefðir miðalda, svo mikið var frelsi reglubræðra á 

hverjum stað og að nokkru leyti sem einstaklinga, varðandi skipan trúarlífs og ýmsar 
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ákvarðanir um lífs- og starfshætti.
244

 Ignatíus vildi ekki einu sinni skylda reglumeðlimi 

til að flytja reglulega tíðagerðir hvað þá að syngja þær og jesúítar voru ásakaðir fyrir að 

gera ekki ráð fyrir líkamlegum refsingum eða ögun og að umgangast konur frjálslega.
245

 

Þegar Ignatíus og félagar voru spurðir, á fyrsta tíma sínum á Ítalíu, hverjir þeir væru var 

svarið: Compagnia di Gesù (Jesúfélagið). Þetta ítalska orð, compagnia, hafði á þessum 

tíma og í þessu samhengi alls enga hernaðarlega skírskotun heldur merkti aðeins félag 

enda varð úr þessu latneska samsvörunin, societas. Sú túlkun að compagnia hafi merkt 

herdeild er síðar til komin.
246

 Hernaðarmálfar á páfabréfinu,
247

 sem staðfesti stofnun 

Jesúítareglunnar, tengist líklega því hve hernaðarátök voru stór hluti af veruleika þeirra 

tíma en hefur líklega ýtt undir hernaðarímynd Ignatíusar ásamt fortíð hans á Spáni og 

veldi reglunnar og hörku hennar á sumum sviðum eftir daga Ignatíusar. En sá Ignatíus 

sem skrifaði Andlegar æfingar og stofnaði reglu jesúíta var ekki hernaðarsinni. Sumir 

leiðtogar mótmælenda á 16. öld gætu talist meiri hernaðarsinnar og refsiglaðari en hann 

sbr. herská ummæli Marteins Lúthers í garð gyðinga og uppreisnarbænda.
248

 Þess er líka 

að geta að þeir hernaðarhættir sem Ignatíus kynntist ungur voru ólíkir nútímahernaði. 

Ekki var almennt um að ræða fjölmenna heri með öguðu, hátimbruðu stigveldiskerfi en 

fremur reyndi á tryggð og hugrekki einstaklinga og sannfæringu um ágæti málstaðarins 

og riddaralegar dyggðir voru taldar mikilvægar.
249

 Ignatíus var heldur ekki sá herskái 

baráttumaður gegn mótmælendum sem stundum er látið í veðri vaka. Uppruni reglunnar 

tengist ekki tilvist mótmælenda
250

 og nafn Lúthers kemur ekki fyrir nema tvisvar eða 

þrisvar í hinum umfangsmiklu bréfaskriftum Ignatíusar.
251

 Ekki er heldur annað að sjá 

en hann hafi verið sammála Favre, félaga sínum, um að ekki væri um að kenna rang-

túlkun Ritningarinnar eða falsrökum í predikunum, hve mótmælendatrú breiddist út í 

Þýskalandi – heldur hneykslanlegum lífsmáta klerkastéttarinnar.
252

 

Aðstæður og ytri þrýstingur leiddu til þess að regla jesúíta beitti sér gegn mótmæl-

endum. Þegar Júlíus páfi III. staðfesti endurskoðaða útgáfu af Formúlunni, um miðja 

16. öld, þá bætti hann inn ákvæðinu um ,,vörn trúarinnar“ sem meginmarkmiði 
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reglunnar.
253

 En jafnvel svo seint sem árið 1557 tók Laínez, eftirmaður Ignatíusar, 

þannig til orða í fyrirlestri í Róm er hann vék að trúmálunum í Þýskalandi: 

Ég er ekki fylgismaður Lúthers en ég trúi því að við höfum gefið tilefni til 

þessara vandræða með íburði í sýndarmennsku, nautnalífi, fégirnd, embætta-

sölu og með því að hrifsa undir okkur eignir kirkjunnar. Og hvað nú? Við 

getum nú endurreist það sem við höfum rústað og bætt fyrir hneykslin en 

hvernig gerum við það? Samkvæmt minni skoðun getum við það ekki með 

eintómum fögrum orðum né ráðstefnum og þvílíku án þess að gerðir fylgi 

vegna þess að það var vegna slæmra gerða sem við unnum illt. En nú viljum 

við sem sagt gera betur? Andstæður eru læknaðar með andstæðum. Við 

verðum því að ganga á undan með góðu fordæmi og lifa góðu lífi.
254

 

Þekkt er hve mikla áherslu Marteinn Lúther lagði á „kverin“, að skilgreina grundvallar-

sannindi trúarinnar og koma þeim til almennings á skýru og alþýðlegu máli. Ignatíus 

vildi líka efla trúarlíf almennings en hugaði fremur að því hvernig fólk gæti best til-

einkað sér hin trúarlegu sannindi.
255

 Hvernig fólk í margvíslegri stöðu gæti upplifað 

elsku Guðs og öðlast trúarreynslu sem gerði trúna að lífsafli og skerpti dómgreindina á 

vilja Guðs. Ef við, með nútíma orðfæri, tölum um Lúther sem góðan námsefnishöfund 

þá getum við sagt Ignatíus sterkan á sviði trúarlífssálfræði, trúaruppeldisfræði eða trú-

kennslufræði. Því mætti jafnvel bæta við, að hann hafi aðhyllst einstaklingsmiðað nám. 

Ignatíus og Lúther virðast einnig hafa verið samstíga í því að gera lítið úr mörkum hins 

heilaga og veraldlega. Öll veröldin var þeim vettvangur Guðs. Lúther lagði t.d. áherslu á 

að öll nytsöm störf væru köllun ekki síður en trúrækni presta eða klaustrafólks. Ignatíus 

vildi hjálpa fólki til að skynja lífið og sköpun Guðs sem heilagan veruleika og Æfingar 

hans og skólar voru alls ekki sérstaklega ætluð prestum eða klaustrafólki.
256

 

Marteinn Lúther var gripinn af kjarnaatriðum kenningar Páls postula. Ignatíus hreifst af 

lífsstíl Páls og þrautseigju sem kristniboða er ferðaðist um fjarlægar, hættulegar slóðir 

og vilja Páls til að vera öllum allt til að vinna einhverja fyrir fagnaðarerindið.
257

 Segja 

má að Lúther hafi fært áhersluna frá samstofna guðspjöllunum yfir á Rómverjabréfið en 

þótt Ignatíus hafi hrifist af eldmóði Páls þá hélt hann áherslunni á guðspjöllin.
258

  

Ignatíus hafði, sem spænskur leikmaður, ekki beinan aðgang að Biblíunni og kynntist 

efni hennar löngum brotakennt í gegnum aðrar bækur (helst Vita Christi Lúdólfs og 

Imitatio Christi). Það gerir skiljanlegra hvers vegna kirkjan verður honum fyrst og 
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fremst trygging sannleika trúarkenninga en ekki Ritningin eins og varð hjá Lúther.
259

 

Ignatíus var með sérstökum hætti guðfræðingur reynslunnar og sannfærður um marg-

víslega handleiðslu heilags anda í þessum heimi en hann sótti sér líka mikla menntun og 

gerði sér grein fyrir hættu af einhliða reynsluguðfræði (trúarvingl). Mikilvægi þess, að 

reynslan samræmdist stefnu kirkjunnar, Heilagri ritningu, dyggðunum, réttri skynsemi 

og trúarlegri uppbyggingu, var honum ljóst. Kærleikurinn var honum einnig jafn mikil-

vægur og trúin var Lúther. Í stað orðsins trú finnum við frekar orðið hlýðni og þá fremur 

hlýðni við vilja Guðs en gagnvart fólki.
260

 Helgihald kirkjunnar var honum alltaf kært 

og hann sýndi altarissakramentinu mikla lotningu. 

Ignatíus og Lúther áttu báðir trúarlega kjölfestu sem mótast hafði við trúarreynslu. Þeir 

brugðust jafnframt báðir við þeirri kreppu sem hin stofnanavædda, miðstýrða miðalda-

kirkja var komin í á tímum þjóðfélagsbreytinga sem áhrifamiklir leiðbeinendur mikils 

fjölda fólks. Hliðstæður vandi blasir við kirkjum nútímans í enn örari þjóðfélags-

breytingum – að laga skipulag, starfshætti og andlegt líf í kirkjunni að aðstæðum og 

tilvistarupplifun einstaklinganna
261

 en gleyma sér ekki í viðhaldi stofnunar á kostnað 

hins eiginlega hlutverks og þjónustu kirkjunnar. Áskorunin sem kirkjan stendur frammi 

fyrir á okkar dögum, þegar mjög stórir hópar fólks á Vesturlöndum sjá ekki kirkjuna 

sem farveg trúarlegrar reynslu eða andlegrar leiðsagnar, er síst minni en á 16. öld.  

Með ólíkum áherslum virðast Ignatíus og Lúther geta uppfyllt hvor annan. Þeirrar 

skoðunar er t.d. þýski, lúterski presturinn Wolfgang Dietzfelbinger og að hefðirnar geti 

lært hvor af annarri en hann mælir sérstaklega með Æfingum Ignatíusar.
262

  

Nefnt hefur verið, að áhersla á reynslu og trúarlegt samfélag einstaklingsins við Guð 

(líklega hvort tveggja nokkuð nútímalegt) eigi þátt í því að trúariðkun að hætti Igna-

tíusar falli vel að hugarheimi kvenna.
263

 Áherslu á valdaleysi og að forðast að ráðskast 

með fólk mætti skoða í þessu sambandi en hafa ber í huga að við andlega fylgd hjá 

Ignatíusi og hefð hans er aldrei miðað við hópa fólks eða kynferði heldur einstæða 

einstaklinga. Kynjasjónarmið skipta miklu máli varðandi áhrif valds í samskiptum fólks 

en falla að mestu utan sviðs þessarar ritgerðar.  
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En hver var guðsmynd Ignatíusar? Í Æfingunum er mikil áhersla á þrenninguna 

(einhvers konar þrískipting jafnvel algeng) sem telst hefðbundin og ekki deiluefni í 

trúarátökum 16. aldar. Lotningin gagnvart Guði og lofgjörðin skipa líka háan sess og hjá 

Ignatíusi eiga allir leyndardómar brennipunkt í tignun heilagrar þrenningar.
264

 

Guðsmynd (guðfræði) Ignatíusar er einnig greinilega Kristsmiðlæg. Sterk áhersla er á 

báðar hliðar Kristsmyndarinnar, hinn hátt upp hafna Drottin, Guðs son og hinn mennska 

Krist. Jesús Kristur gerist ekta maður í meðalgönguhlutverki sínu milli Guðs og manna. 

Að ganga í huganum inn í atvik jarðlífs Jesú Krists, skipar veglegan sess í Æfingunum. 

Píslarsagan, upprisan og uppstigningin eru miðlæg. Athyglisverð er áherslan, sem er í 

ætt við kenningar Jóhannesar Duns Scotus,
265

 á þátt sköpunarinnar. Þ.e. að við komumst 

í snertingu við hið guðlega í gegnum sköpunina eins og lærisveinarnir forðum kynntust 

guðsdómi Krists með því að kynnast hinum jarðneska Jesú.
266

 Grundvallaratriði í 

hefðinni frá Ignatíusi er sá skilningur að öll mannleg reynsla sé snertiflötur við Guð.
267

 

Til samanburðar, varðandi þessa lotningarfullu, trúarlegu sýn til náttúrunnar og alls lífs, 

mætti skoða Ólaf Kárason eins og hann birtist í Heimsljósi Halldórs Kiljan Laxness.
268

 

Það einkennir trúarhugsun Ignatíusar, hve þjónustumiðuð hún er. Að starfa fyrir Guð er 

honum allt. Það sem hann ritar eru fyrst og fremst leiðbeiningar um iðkun trúarinnar og 

framkvæmd þjónustu, Guði til dýrðar og mönnum til blessunar. Að „finna vilja Guðs og 

hafa hugrekki til að framkvæma samkvæmt honum“ var Ignatíusi löngum efst í huga.
269

 

Ignatíus Loyola bjó að miklum persónutöfrum og sérstökum gáfum og hæfileikar hans 

nýttust svo vel m.a. vegna þess að hann hafði viljastyrk og skipulagsgáfur til að virkja 

og nýta, sjálfum sér og öðrum til blessunar, ríkt tilfinningalíf
270

 sitt og auðugt ímynd-

unarafl. Upphafið hrifningarástand og margvíslegar sýnir leiddu ekki til trúarvingls 

heldur auðguðu andlegt líf hans og kærleika til Guðs og manna. Gáfur og auðlegð 

andans leiddu ekki til hroka né höfnunar á menntun og reynslu eða þekkingu annarra og 

laginn mun hann hafa verið í mannlegum samskiptum. Honum tókst, með undraverðum 
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hætti, að sameina stefnufestu varðandi grundvallar- og langtímamarkmið ‒ sveigjan-

leika hvað snerti ákvarðanir á líðandi stundu og viðbrögð við atvikum daglegs lífs.  

Hér á eftir verður fjallað um það hvernig arfleifð þessa göfuglynda
271

 manns þróaðist og 

hvernig hún birtist í samtíð okkar. 

 

Hefðin frá Ignatíusi 

Andlegar æfingar (Exercitia Spiritualia) Ignatíusar Loyola gegna miklu hlutverki í 

sögu og iðkun andlegrar fylgdar. Fram hefur komið að kjarni þessa litla rits mótaðist á 

átakamiklum, andlegum reynslutíma hans, í Manresa í Katalóníu á Spáni, sem verður 

ekki skilinn nema í ljósi reynslunnar í sjúkdómslegunni í Loyolakastala. Æfingarnar 

voru ekki teknar saman fyrir Jesúítaregluna, fremur mætti segja að þær hafi leitt til 

stofnunar reglunnar enda innsiglaði það samstöðu þeirra 10 sem stóðu að stofnun 

hennar að hafa farið í gegnum Æfingarnar og styrkti trúarþroska þeirra og staðfestu. 

Ignatíus gerði ráð fyrir að iðkun Æfinganna yrði löguð að alls konar fólki og aðstæð-

um.
272

 Nadal, nánasti samstarfsmaður hans lengi, fullyrti að þær mætti, a.m.k. að vissu 

marki, aðlaga svo að þær hæfðu villutrúarfólki og jafnvel heiðingjum. Þær kenndu 

eiginlega ekki annað en að mannlegum verum bæri „að elska Guð umfram allt annað, 

af öllu hjarta, öllum huga, allri sálu og öllum mætti.“ Raunar eru heimildir til um að á 

árdögum Jesúítareglunnar hafi nokkrir mótmælendur farið í gegnum Æfingarnar.
273

  

Því er ekki þannig varið, eins og ætla mætti, að forðum hafi aðeins verið um að ræða 

iðkun Æfinganna sem þessa u.þ.b. 30 daga heildarverkefnis og alls kyns styttri og ein-

faldaðar útgáfur þeirra séu eingöngu síðari tíma fyrirbæri. 

Áður en Andlegar æfingar Ignatíusar verða til sem þetta viðamikla heildarkerfi sem 

gefið var út sem sérstakt rit, í latneskri þýðingu (1548 – áður aðeins nokkur, ófull-

komin eintök af spænskum handritum í fórum jesúíta), var fólk leitt í gegnum kjarna 

innihaldsins í smærri skömmtum með ýmsum hætti. Fyrst af Ignatíusi sjálfum alveg frá 

því í dvölinni í Manresa og síðar af félögum hans. Aðlögun að ólíku fólki og mismun-

andi aðstæðum fylgdi framgangsmátanum frá upphafi.
274

 Um og uppúr miðri 16. öld 

leiddu jesúítar fólk í gegnum Æfingarnar með ýmsu móti, allt frá einfaldri, „léttri“ 
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útgáfu, sbr. 18. greinina, þar sem m.a. var tekið tillit til takmarkana varðandi menntun 

og hæfileika fólks – og upp í óstytta útgáfu, þrjátíu daga dvalar eða meira, í einangrun 

og kyrrð og með markvissum samtölum við fylgdarmann. Milli þessara „öfga“ voru 

margar millileiðir sniðnar að þörfum einstaklinga til fá dálitla fræðslu um bæn og 

trúarlíf og frumatriði trúkenningarinnar og öðlast nokkurn sálarfrið.
275

 Nadal gat þess 

að mismunandi hlutar Æfinganna mættu mismunandi þörfum mismunandi fólks.
276

   

Frá dögum Ignatíusar finnast dæmi um að fólk hafi verið leitt í hóp, í gegnum efni úr 

Æfingunum, væntanlega í einföldu formi. Þá hafa tækifæri til einkasamtala verið tak-

mörkuð. Það þekktist jafnvel að slíkt fólk, karlar og konur, fengi leiðbeiningar um 

hvernig það gæti svo leitt aðra, sem það var í sambandi við, í gegnum sama efni.
277

 

Möguleikar, til að draga sig algerlega út úr hversdagslífinu voru takmarkaðir á þeim 

tímum. Það var fyrst árið 1553 sem jesúítar komu sér upp sérstöku húsnæði (Alcalá) 

fyrir þá sem færu í gegnum Æfingarnar en fleiri byggingar fyrir kyrrðardvalir risu 

síðar en stundum fengu menn inni í klaustrum í þessum tilgangi eða sóttu einhverja 

þjónustu þangað. Fáir hafa haft efni á slíkri dvöl og ýmsir vel efnaðir gátu ekki leyft 

sér að yfirgefa sína sýslan vikum saman. Slíkir menn eru einmitt nefndir í 19. greininni 

og þekkt er frá umræddum tíma að menn væru leiddir í gegnum Æfingarnar með því 

að verja einhverjum tímum daglega í bæn og íhugun en ganga annars til sinna daglegu 

starfa. Þarna var þó oft aðeins farið í gegnum efni „fyrstu vikunnar“.
278

 

Andlegi fylgdarmaðurinn gegndi þrenns konar hlutverki: Vissri kennslu um einhver 

grundvallaratriði trúarinnar en þó löngum frekar sem leiðbeinandi um bæn og trúarlíf 

útfrá aðstæðum og upplagi þess sem fylgdar leitaði. Hann kom af stað samtölum með 

djúpri hlustun þar sem leitast var við að skynja hvað nærði andlegt líf viðkomandi og 

hvað bryti það niður (hugbót og hugraun – consolation, desolation). Síðan kom hann 

með einfaldar tillögur um bæn og íhugun (efni og að einhverju leyti aðferðir). Varað 

var við að álykta útfrá eigin reynslu um að það sem gæfist einum vel hlyti að gagnast 

öðrum og jafnframt var áhersla á að leyfa fólki að uppgötva sem mest sjálft.
279

 

Jesúítar lærðu hver af öðrum að leiða fólk í gegnum Æfingarnar og þekkt er að 

Ignatíus sjálfur „handleiddi“ félaga sína í Róm með því að hitta þá á kvöldin og fara 
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með þeim yfir viðbrögð þeirra við því sem upp kom í fylgdinni fyrr um daginn. Einnig 

eru dæmi um að þeir nutu sjálfir fylgdar jafnframt því að veita öðrum hana.
280

  

Ignatíus skildi, við dauða sinn árið 1556, aðeins eftir sig ófullkomnar ábendingar um 

framkvæmd Æfinganna þrátt fyrir að hafa verið bent á þörf fyrir ítarlegar reglur. Og þó 

að allsherjarþing jesúíta undirstrikaði þessa þörf árið 1558, komu „Reglurnar“ (Direc-

torium) ekki fyrr en 1599 og þær voru ekki endurskoðaðar eða dregnar til baka síðar. 

Þessi dráttur mun hafa tengst því, að eftir dauða Ignatíusar urðu til tvær, að sumu leyti 

andstæðar, hefðir varðandi túlkun og framkvæmd Æfinganna. Hefðin frá Polanco, 

ritara og nánum aðstoðarmanni Ignatíusar, lagði áherslu á að laga sig að einstakl-

ingnum og aðstæðum og á „rök hjartans“. Hin hefðin, tengd Diego Miró, lagði áherslu 

á bókstaflega framkvæmd einstakra atriða textans og gekk út frá fastri kenningu um 

andlega færni. „The Directory“ árið 1599 var tilraun til málamiðlunar.
281

  

Hnignun hefðarinnar frá Ignatíusi 

O´Malley nefnir sérstaklega tvennt um hnignun hefðarinnar eftir dauða Ignatíusar. Hið 

fyrra er að konum sem fóru í gegnum Æfingarnar fækkaði mjög. Almenn þróun varð í 

þá átt að gera samskipti við konur í vaxandi mæli að vandamáli og þar með komu 

strangar reglur um þau samskipti. Í öðru lagi hrakaði andlegum fylgdarmönnum þótt 

reynt væri að vanda val þeirra því að bestu jesúítarnir höfnuðu fremur í stjórnunar-

stöðum reglunnar eða við kennslu í skólum þeirra. Með minna vald á efni og aðferð 

hneigðust menn til að verða vélrænni í vinnulagi og bundnari við bókstafinn.
282

  

Við lok 16. aldar hafði þeim sem vildu fara í gegnum Æfingarnar fjölgað meira en svo 

að fjöldi þeirra, sem tiltækir voru til að leiða fólk í gegnum þær, réði við. Því fóru 

„predikaðar“ kyrrðardvalir, fyrir hópa fólks, að taka við af þeim einstaklingsbundnu. 

Upphafleg aðlögun að þiggjanda og sveigjanleikinn glötuðust um aldir.
283

 

Fleira hefur þó komið til en skortur á nægum og hæfum mannafla. Einstaklingsbundin 

trúariðkun sætti oft tortryggni á svæðum kaþólsku kirkjunnar á 16. öld (og lengur)
284

 

eins og Ignatíus fékk sjálfur ítrekað að kenna á. Að hugsa útfrá þörfum einstaklingsins 

en ekki „kerfisins“ hefur líka verið mörgum framandi á þeim tímum. Jesúítar urðu 

einnig skólahreyfing svo hópkennsla hefur verið nærtækt fyrirkomulag. En ljóst er að 
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lykilatriði í hugmyndafræði og verklagi Ignatíusar brenglast eða glatast, þar á meðal 

skilningur á mikilvægi andlegrar greiningar.
285

 Enn eitt, sem mun hafa stuðlað að þess-

ari þróun, var að bækur voru sjaldgæfar og lestrarkunnáttu fólks oft áfátt. Því þurfti sá, 

sem leiddi fólk í gegnum Æfingarnar, oft að lesa upphátt og jafnvel endurtaka textann 

sem íhuga átti. Það virðist eðlileg hagræðing að slíkur lestur fari fram yfir hópi fólks 

og þá ekki svo stórt skref yfir í það að verða hópkennsla. Að öðru leyti urðu Æfingar-

nar, í samskiptum jesúíta við einstaklinga, fyrst og fremst efni til að nota við skriftir.
286

  

Þröngsýni jókst hjá jesúítum eftir daga stofnandans miðað við áherslu hans á sveigjan-

leika. Sérstaklega var mikill ósveigjanleiki og bókstafstúlkun á Æfingunum á 19. 

öld.
287

 Ætla má að til þess tímabils megi að nokkru leyti rekja þá einstrengingslegu 

mynd af Ignatíusi og Andlegum æfingum hans sem víða má sjá í íslenskum skrifum. 

Almennt mun hafa gætt íhaldssemi hjá kaþólsku kirkjunni á 19. öld og lengur, í tilraun 

til viðspyrnu gegn ýmsu sem óæskilegt var talið í framvindu nútímans. Kirkjan var í 

varnarstöðu og í stjórnmálaátökum 18. aldar hafði páfi neyðst til að leggja Jesúíta-

regluna niður árið 1773. Niðurlagningin kom þó aldrei til framkvæmda í Rússneska 

keisaradæminu né í Prússlandi og reglan var endurreist árið 1814.
288

  

Endurnýjun hefðarinnar frá Ignatíusi 

Hefð andlegrar fylgdar virðist enn hnigna á 18. og 19. öld
289

 en geta verður þess að 

iðkun Æfinganna breiddist út frá því um miðja 19. öld og er Hollands sérstaklega getið 

(þar voru sérstaklega mörg „æfingahús“) frá því um 1925 sem þungamiðju hreyfingar 

er útbreiddi Æfingarnar í Evrópu og Bandaríkjunum. Páfar á 20. öld og ýmsir biskupar 

lögðu líka áherslu á að a.m.k. prestar og „reglufólk“ iðkaði Æfingarnar.
290

  

Um miðja 20. öld tekur atburðarásin nýja stefnu í kjölfar útgáfu verka Ignatíusar. Árið 

1814 höfðu t.d. aðeins tvö bréf Ignatíusar verið gefin út – nú fylla þau 12 stór bindi. 

Takmarkaðar heimildir gáfu oft einhliða og stundum rangfærða mynd af Ignatíusi. 

Spænskir jesúítar leiddu mikla útgáfu á gögnum Ignatíusar á 19. öld en þessi starfsemi 

var flutt til Rómar árið 1929.
291

 Á 6. og 7. áratugnum fara fram miklar rannsóknir á 
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grunni þessara margvíslegu heimilda um Ignatíus, samtíð hans og eftirmenn og 

fræðimönnum verður ljós áhersla Ignatíusar á persónulega, andlega fylgd. Að hann 

hugsaði sér ‒ og vann jafnan þannig ‒ að fylgdarmaður hitti „pílagríminn“ í mörg 

skipti og hlýddi á hvað viðkomandi hafði upplifað frá því síðast og spurði sérstaklega 

um reynslu af bænalífi (í víðri merkingu) og reyndi að aðstoða hann eða hana gætilega 

(með spurningum) við að skilja og hagnýta þessa reynslu.
292

 

Endurnýjun ignatiusarhefðarinnar á síðari hluta 20. aldar er margbrotin saga sem 

líklega hefur enn ekki að fullu verið tekin saman.
293

 Gerard W. Hughes lýsir í minn-

ingum sínum hvernig farið var í gegnum Æfingar Ignatíusar með, þá hefðbundnum 

hætti, fjórum, löngum fyrirlestrum á dag
294

 til að útskýra hvernig ætti að biðja og íhuga 

í hverjum þætti þessa 30 daga ferlis. Sami háttur var hafður á þegar Æfingunum var 

þjappað saman í 8 daga yfirferð. Þetta var á síðasta undirbúningsári hans (tertianship), 

í St Beuno´s í Norður-Wales sem hófst í september 1959.
295

 Árið 1962-63 er sami 

leiðtogi, jesúítinn Peter Paul Kennedy frá Dublin, enn að leiða lokaársmenn í gegnum 

Æfingarnar í St Beuno´s. Hann hafði verið að rannsaka upphaflega iðkun Æfinganna 

og nú var aðeins einn stuttur fyrirlestur á dag til innleiðslu en annars beitt persónulegri, 

andlegri fylgd (annan hvern dag). Bandarískir, kanadískir og ástralskir jesúítar lærðu af 

honum fyrr en breskir um hina upphaflegu, andlegu fylgd að hætti Ignatíusar.
296

 

Auk almennra hræringa 7. áratugarins hafði Jóhannes páfi 23. (1958-63) áhrif á þessa 

sögu og kirkjuþingið sem hann kallaði saman (2. Vatíkanþingið, 1962-65). Í þing-

skjölum var m.a. lögð áhersla á trúarlega uppbyggingu leikfólks og myndugri þátttöku 

þess í starfi kirkjunnar. Að takmörkuðu leyti nálgaðist þingið skilning mótmælenda á 

almennum prestsdómi. Áhersla á stöðu og þátt leikfólks í kirkjunni ýtti enn undir 

mikilvægi persónulegrar, andlegrar fylgdar.
297

 Í skjali þingsins nr. 47, Perfectae 
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Caritatis, um endurnýjun trúarlífsins, er m.a. lögð áhersla á að leita til frumgagna 

kristindómsins og trúarstofnana (reglna).
298

 Yfirlýsing Perfectae Caritatis, um frum-

gögnin og að leita upphaflegs innblásturs „stofnunarinnar“, kom á milli setutímabila 

31. allsherjarþings jesúíta (GC 31, 1965 og 1966) og styrkti möguleika á að bregðast 

við gagnrýni á hvernig staðið væri að andlegri mótun ungra jesúíta.
299

 

Dominic Maruca, sem hafði farið í gegnum Æfingarnar með persónulegri fylgd í Dub-

lin 1961, var meðal brautryðjanda í einstaklingsbundinni fylgd í N-Ameríku (ásamt 

Peter Paul Kennedy og David Asselin).
300

 Þræðirnir virðast helst liggja til Dublinar 

þegar leitað er upphafs slíkrar fylgdar innan ignatiusarhefðarinnar á 20. öld. Þróunin 

virðist þó hafa orðið hröðust í N-Ameríku.
301

 The Jesuit Center for Spiritual Growth, 

(George Schemel) í Wernersville í Pennsylvaníu lagði snemma mikið af mörkum við 

að sinna persónulegri, andlegri fylgd og útbreiða endurnýjaða hefð Ignatíusar.
302

 

Við að festa í sessi og útbreiða enduruppgötvaða og endurmótaða hefð andlegrar 

fylgdar gegndi miðstöð jesúíta í Guelph (nú Ignatius Jesuit Centre of Guelph), nálægt 

Toronto, merku hlutverki. John J. English S.J. (1924-2004) hóf þar, sumarið 1969, að 

leiða fólk í gegnum Æfingarnar í persónulegri, andlegri fylgd á námskeiðinu „Insti-

tute on Practical Asceticism“ (Námskeið um hagnýta trúrækni) við „Guelph Centre of 

Spirituality“. Og allt til æviloka leiddi hann „Spirituality Workshops“ (sem veita 

innsýn í hvernig staðið er að andlegri fylgd) og þjálfunarnámskeið þar og víða í 

Kanada, Bandaríkjunum, Bretlandi, Írlandi, Spáni, Indlandi og Japan.
303

 Bók hans: 

„Spiritual Freedom: from an experience of the Ignatian Exercises to the art of spiritual 

guidance“, frá 1973, er mikilvæg heimild um endurnýjun hefðarinnar frá Ignatíusi.
304

  

Sumarið 1969 var stór hópur fólks í Guelph í fyrsta sinn, leiddur af teymi, á 30 dögum, í 

gegnum Æfingar Ignatíusar, í kyrrð og þögn kyrrðarseturs, með skipulagðri persónu-

legri, andlegri fylgd. Þarna var innlifun og ímyndunarafl þátttakenda virkjað í anda 
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Ignatíusar en sú áhersla hafði vikið fyrir einhliða áherslu á hið talaða og ritaða orð. 

Athyglisvert er að allir 39 þátttakendurnir voru konur með mikinn áhuga á markvissri 

andlegri mótun sinni. Prestar þáðu ekki slíka andlega fylgd þarna fyrr en tveimur árum 

síðar.
305

 Auk 30 daga kyrrðardvalarinnar fóru 8 daga dvalir með persónulegri, andlegri 

fylgd að tíðkast fyrir almenning en ignatiskar helgarkyrrðardvalir létu undan síga. Hjá 

John J. English og samstarfsfólki hans urðu miklar umræður um hugmyndir og aðferða-

fræði Æfinganna og heimfærslu þeirra inn í nútímann. Af þessu spratt m. a. það sem 

hann nefndi „Communal Spirituality“ (samfélagslegt, andlegt líf) með tilliti til félags-

legs samhengis og sjónarmiða félagslegs réttlætis, femínisma og umhverfismála.
306

 

Yfirlýsing 32. allsherjarþings Jesúíta (General Congregation, 1974), um að réttlæti 

væri óaðskiljanlegur þáttur trúarinnar, hafði sitt að segja um slíkar áherslur og 

hvatningin um að vinna meðal hinna fátæku og afskiptu.
307

 Félags- og stjórnmálalegrar 

áherslu gætir einnig mjög í bókum Gerard W. Hughes sem, ásamt Michael Ivens, tók 

við umsjón með lokaársþjálfun (tertianship) jesúíta í St Beuno´s í N-Wales, haustið 

1976.
308

 Þeir tóku m.a. að bjóða almenningi (án tillits til kirkjudeilda) 8 daga kyrrðar-

dvalir, með persónulegri andlegri fylgd, sumarið 1977. Ekki leyfðist að hafa þessar 

dvalir í hinum veglegu húsakynnum St Beuno´s fyrstu tvö sumurin en haustið 1978 var 

Hughes falið að þróa St Beuno´s sem andlega miðstöð, öllum opna.
309

  

Þegar þýski presturinn Johannes Albani, gaf út „evangeliska útgáfu Æfinganna“ árið 

1914, ríkti hatur og fordómar gagnvart Ignatíusi
310

 en lútherskir guðfræðingar hafa 

fyrir löngu endurskoðað afstöðuna til hans. Í grundvallarriti um kristna trúrækni lýsir 

Silke Harms þróun Æfinganna í Þýskalandi sem fram á miðjan 6. áratuginn voru jafn-

an í fyrirlestrarformi. Þá var mikilvægi iðkunar einstaklingsins uppgötvað og að hvatn-

ing og fræðsla dygðu skammt við trúarlega uppbyggingu án trúarreynslu. Smátt og 

smátt var svo farið að skilja Æfingarnar sem vegferð fólks og loks eftir að kom fram 
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um miðjan 7. áratuginn uppgötvaðist persónulega fylgdin sem kom í stað fyrirlestra.
311

  

Ignatiska hefðin berst til Íslands 

Í ágústmánuði árið 2005 heimsótti ritgerðarhöfundur ásamt konu sinni, Ástríði Kristins-

dóttur, hið veglega kyrrðarsetur Lia Gård, nálægt Koppang í Austurdal í Noregi. Þar 

stóð þá yfir „Spirituality Workshop“ af því tagi sem getið er hér að framan. Ingeborg 

Bø, sem á og rekur þetta setur ásamt Sigmund manni sínum, var svo vinsamleg að 

kynna okkur fyrir séra Lister Tonge, leiðtoga enska teymisins sem sá um námskeiðið. 

Þetta leiddi til þess að við hjónin sóttum átta daga ignatiska kyrrðardvöl með daglegri, 

persónulegri fylgd þarna sumarið 2006. 

Sankti Jósefssystur í Ósló buðu fyrstar kyrrðardvalir með persónulegri, andlegri fylgd í 

Noregi árið 1988, en í febrúar 2000 leiddi enskt teymi í fyrsta sinn slíka dvöl á Lia 

Gård en þær urðu svo reglulegar þar. Í því teymi voru, auk anglikanans Tonge, 

kaþólikkinn Madeleine Prendergast og meþódistinn Yvonne Walker. Fleiri kyrrðar-

setur í Noregi bjóða áþekkar dvalir og Prestafélagið norska hefur boðið eftir-

menntunarnámskeið um andlega fylgd, í samvinnu við Menighetsfakultetet í Ósló.
312

 

Eftir hvatningu frá Lister Tonge leitaði ritgerðarhöfundur eftir aðila til að halda slíka 8 

daga kyrrðardvöl hérlendis sumarið 2007 (Tonge var bundinn yfir veturinn) án árangurs. 

Úr varð að standa sjálfur fyrir dvölinni með dyggum stuðningi Ástríðar Kristinsdóttur, 

Sigríðar Halldórsdóttur og Margrétar Eggertsdóttur. Sú dvöl varð á Friðarsetrinu í Holti 

í Önundarfirði 1.-10. júlí. Fullbókað var, þ.e. 12 þátttakendur, en ekki er gert ráð fyrir 

nema 6 á hvern fylgdarmann sem voru Lister Tonge og Irene Vickers frá Englandi og 

sáu þau einnig um alla skipulagningu dagskrár. Samsvarandi dvöl var á Löngumýri 

sumarið 2008 en þá bættist Valfrid Botnen frá Noregi í hóp andlegs fylgdarfólks. Loks 

tók Skálholtsskóli að sér að halda ignatiska kyrrðardvöl haustið 2009 en ferðamanna-

straumur hindrar kyrrðardvalir þar yfir sumarið. Slík kyrrðardvöl vorið 2010 var 

afboðuð vegna þátttökuleysis og enn hefur ekki getað orðið af slíkri dvöl aftur. Þar hefur 

erfitt efnahagsástand haft sitt að segja en jafnframt að mjög takmarkaður fjöldi fólks 

hefur sýnt áhuga á andlegri fylgd hérlendis hvað sem hlutfallslegum samanburði líður. 
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4 Hlutverkakenning Sundéns og Ignatíus og verk hans í ljósi 

hennar 

 

Hjalmar Sundén og hlutverkakenning hans 

Svíinn Hjalmar Sundén (1908-1993) stundaði sálfræðinám í París þar sem hann hafði 

m.a. einhver kynni af Henri Bergson sem hann ritaði um doktorsritgerð eftir að hafa lært 

guðfræði í Uppsalaháskóla. Sundén gaf, árið 1959, út bókina Religionen och rollerna og 

segja má að sú bók hafi leitt til þess að hann varð, árið 1967, fyrsti prófessor í trúarlífs-

sálfræði á Norðurlöndum (Uppsala).
313

 

Sundén vann áratugum saman með spurninguna um það hvernig „veröld“ hinnar trúar-

legu upplifunar sé möguleg frá sálfræðilegu sjónarhorni skoðað. Bók hans er svarið við 

þessari spurningu.
314

 Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að það að sýna fram á sam-

hengi á milli trúarlegrar upplifunar og t.d. fyrri reynslu viðkomandi – það úrskurðar 

ekki um gildi upplifunarinnar eða hvort hún birti einhvern æðri sannleika.
315

 

Sundén er greinilega undir áhrifum frá hlutverkakenningu félagssálfræðinnar
316

 en það 

segir ekki alla söguna að tala um „hlutverkakenningu“ hans. Sundén er ekki aðeins að 

fjalla um sálfræðihugtakið „hlutverk“ í þessu sambandi heldur ekki síður um skynjunar-

ferli en skynjunarsálfræðin er annar augljós áhrifavaldur hjá Sundén.
317

 Skynjunar-

sálfræðin hefur fyrir löngu sýnt fram á að skoðun hinnar gömlu, einföldu raunhyggju, að 

augað sé eins og myndvél sem fangi með hlutlægum hætti það sem sjónin beinist að, sé 

röng. Sjónskynjun er margbrotið ferli eins og önnur skynjun og felur í sér túlkun á því 

sem skynjað er. Þessi túlkun er háð þroska viðkomandi og fyrri reynslu og vissulega 

aðstæðum þegar hið skynjaða á sér stað eða því er mætt. Ólíkur framburður vitna, sem 

sáu sama atburðinn, er gott dæmi um mismunandi túlkun skynjunar. Það hverju hver og 

einn býst við eða álítur líklegt að geti gerst, orkar sterkt á túlkun skynjunar. Uppsöfnuð 

reynsla, að mestu ómeðvituð, skiptir miklu máli við túlkun á því sem fyrir einhvern ber 

eða hugurinn glímir við. Sálfræðin sýnir fram á að í taugakerfi okkar byggjast upp 
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túlkunarmynstur sem við virkjum til að túlka það sem við skynjum. Þetta getur þýtt að 

ef við skynjum einhver atriði sem við getum fellt að tilteknu túlkunarmynstri þá er hætta 

á að við skellum þessari skynjun (í heild) inn í þetta mynstur jafnvel þótt það hafi í för 

með sér að við hlaupum yfir einhver atriði í skynjuninni eða breytum þeim eitthvað eða 

fyllum inn í myndina.
318

 Það mætti að vissu leyti halda því fram að áður en einhver 

skynjar eitthvað hafi viðkomandi þegar byggt upp mynd af því í huga sér. Sá sem skynj-

ar er ekki hlutlaus og óvirkur „skrásetjari“ atvika og túlkun skynjunar fylgja gjarnan 

einhver viðbrögð eða afstaða.
319

 

Túlkun skynjunar á sér oftast stað á stundinni en stundum eftir á eða yfir lengri tíma og 

það hendir líka að mismunandi túlkun takist á í huganum. Nýjar aðstæður kalla á að ný 

þekking sé á einhvern hátt meðtekin sem kann að leiða til þess að ný túlkunarmynstur 

verði til eða eldri mynstrum sé eitthvað breytt.
320

 Einstök túlkunarmynstur má svo að 

meira eða minna leyti skoða sem hluta af einhvers konar „heildar“- eða yfirmynstrum 

sem eru áhrifamikil í lífi viðkomandi svo sem tengd starfi, stöðu eða grundvallar-

lífsmótun.
321

  

Sundén hagnýtir félagssálfræðilega hugtakið „hlutverk“ með því að halda því fram að 

túlkunarmynstur (eða hvað sem það er nefnt) geti verið slíkt hlutverk. Hann tengir 

saman þetta félagssálfræðilega hugtak, hlutverk, og vitneskjuna sem skynjunarsálfræðin 

hefur aflað um túlkunarmynstur. Hlutverk, þó einstaklingsbundin séu, mótast að nokkru 

af víxlverkun við annað eða önnur hlutverk (móðir/barn, lögga/bófi).
322

 Í síðari skrifum 

sínum skilgreinir Sundén hugtakið hlutverk (roll) útfrá skilgreiningu Anne Marie 

Rocheblave-Spenlés: „Hlutverk er hegðunarmynstur sem tengist sérstakri stöðu, sem 

einstaklingurinn fær í víxlverkandi hópi (kerfi).“
323

 Sundén yfirfærir hugtök almennu 

sálfræðinnar, bæði varðandi túlkunarmynstur skynjunar og hlutverk, yfir á trúarreynslu 

og túlkun hennar, þ.e. viðfangsefni trúarlífssálfræðinnar. Trúarbókmenntir af ýmsu tagi, 

hvort sem um er að ræða goðsagnir trúarbragða Indlands eða frásagnir Biblíunnar, 

leggja til margs konar hlutverk sem einstaklingurinn getur samsamað sig.
324

  

Sundén leggur áherslu á mikilvægi sambands móður og barns og það, að barnið spegli 
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sig í móðurhlutverkinu og setji sig, í einhverjum skilningi, inn í hlutverk móðurinnar, sé 

meginforsenda þess að skilningur barnsins á hlutverkum þroskist þannig að það geti 

síðar sett sig inn í eða yfirtekið önnur hlutverk.
325

 

Þegar einhver yfirtekur eða tileinkar sér eitthvert hlutverk þá fylgir í vissum skilningi 

með það hlutverk sem er í víxlverkun við það. Viðkomandi hlutverk skilgreinist að 

nokkru leyti útfrá öðru, jafnvel andstæðu hlutverki, sbr. lögregluþjón og afbrotamann. 

Túlkunar- eða viðbragðamynstur lögregluþjóns, sem er að eltast við afbrotamann, 

mótast t.d. af hugmyndum hans um þennan afbrotamann og við hverju megi búast af 

honum.
326 

Hlutverk, sem félagssálfræðileg hugtök, eru margbrotin fyrirbæri. Einu 

hlutverki er kannski hægt að skipta í fleiri undirhlutverk og svo er sami maður í 

mörgum hlutverkum í einu. Einn og sami maðurinn getur verið samtímis smiður, 

eiginmaður, faðir, bróðir, áhugatónlistarmaður o.s.frv.
327

 Og eftir atvikum er það 

breytilegt hvaða hlutverk er mest afgerandi (virk staða, „status“) sem túlkunarmynstur 

og ýmis hlutverk hljóta að vera háð æviskeiðum. Smiðurinn getur t.d. orðið atvinnulaus 

eða farið á eftirlaun. En væntanlega varir oft að einhverju leyti mótun hlutverks þó að 

því kunni formlega að vera lokið (þegar hægt er að tala um formlegt hlutverk).
328

  

Fleiri hlutverk geta því komið við sögu við túlkun einhverrar skynjunar og fyrir kemur 

að skipt er um túlkunarmynstur, það sem Sundén kallar fasväxling og felur í sér að 

trúarlegur túlkunarrammi er yfirgefinn fyrir veraldlegan eða öfugt.
329

  

Sundén notar einnig hugtakið „dual rollsituation“, hlutverkatengsl eða tvíhliða hlut-

verka kringumstæður, þar sem um er að ræða að tvö hlutverk tengist en slík hlutverka-

tengsl eru áberandi innan trúarhefða, þar sem goðsagnir og helgisiðir fjalla um alls kyns 

gagnvirk hlutverkaknippi af gerðinni Guð-maður, guðir-maður, andar-maður o.s.frv. 

Þessi hlutverk gefa fólki möguleika á samsömun við hlutverk goðsögu (eða biblíufrá-

sagnar). Skilningurinn á hlutverki „mótaðilans“, sálfræðilega séð, hefur áhrif á hvernig 

ýmsir atburðir eru túlkaðir. Samsömun við trúarlegt hlutverk fylgja áhrif af túlkun á 

hinum helmingi hlutverkaknippisins. Sá, sem í gegnum biblíulestur samsamar sig fram-

gangsmáta persónu í textanum út frá eigin aðstæðum og upplagi, er um leið að ganga 

inn í þann biblíulega mannskilning sem birtist í aðstæðum biblíufrásagnarinnar. Jafn-

framt verður sú guðsmynd, sem aðstæður og atvik biblíufrásagnarinnar birta, að 
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skynjunarmynstri viðkomandi sem tekur þá að sjá sig í nýju ljósi, útfrá þessari guðs-

mynd. Þetta vill Sundén meina að fólk upplifi sem verk Guðs, að Guð grípi inn í, og 

leiði stundum til skynjunar á sérstakri návist Guðs og veru á helgum stað.
330

 

Í ljósi framansagðs skilst skilgreining Sundéns á trúarbrögðum (trú): „Religion är en 

dialogens relation till tilvaron som totalitet, men denna relation struktureras gennom 

roller och utan roller försvinnar den.“ Þetta mætti þýða sem svo: Trúin er tengsla-

fyrirbæri, reynsla og afstaða sem verður til í samræðu andspænis tilverunni sem heild en 

þessi tengsl eru formgerð í hlutverkum og án hlutverka hverfa þau.
331

  

Í Biblíunni, bæði Gamla og Nýja testamentinu, býðst ríkulegt úrval hlutverka og við 

bætist hinn kristni arfur aldanna með frásögnum af fólki sem skaraði framúr í lífi og trú 

og tókst á við margvíslegar aðstæður í krafti trúar sinnar. Sá sem þekkir til trúarhefðar-

innar getur, í tilteknum aðstæðum, samsamað sig mannlegu hlutverki úr þessari hefð ef 

hlutverkið samsvarar lífsaðstæðum eða þörfum. En samkvæmt þessari kenningu þá 

fylgir slíkri samsömunarreynslu að guðshlutverkið er einnig yfirtekið, „hlutverkið Guð“ 

eða „hlutverkið Kristur“, sem verður skynjunar- eða túlkunarmynstur. 

Að ganga inn í slíkt hlutverk hefur í för með sér vitsmunalegar (kognitiv) formgerðar-

breytingar. Upplifað er að Guð mæti viðkomandi með líkum hætti og hann mætti þeim 

sem samsömunin nær til. Eigi slík samsvörun sér ítrekað stað þá leiðir það til þess að 

hin trúarlegu mynstur verði varanlegur þáttur persónuleikans.
332

 

Sundén álítur að ítrekuð samsömun við hlutverk úr trúarhefðinni myndi smám saman 

almennan mannskilning eða „mannshlutverk“ – „Guds partner“ – eins konar félaga 

(mótleikara) Guðs. Til þessa guðsfélaga-hlutverks svarar almenn guðsmynd.
333

  

Samkvæmt þessari kenningu er forsenda þess að gengið sé inn í slík hlutverk, að við-

komandi þekki til trúarhefðarinnar. Án biblíulestrar og einhverrar þekkingar á efni 

Biblíunnar og hinnar kristnu hefðar sé ekki um neina kristna trúarreynslu að ræða. Geels 

og Wikström benda þó á að, séð frá sjónarmiði sálfræðinnar, megi gera ráð fyrir að aðrir 

þættir geti miðlað trúarreynslu svo sem flutningur trúarlegs efnis, bæn og einhvers 

konar trúarleg íhugun. Trúarhátíðir bjóða fólki einnig að ganga inn í trúarleg hlutverk 
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sem hjálpa því til trúarlegrar tilverutúlkunar.
334

 

 

Andlegar æfingar Ignatíusar skoðaðar í ljósi hlutverkakenningar Sundéns og nýrri 

hugmynda 

Til að geta skoðað Æfingar Ignatíusar og hugmyndir um trúarlega upplifun og upp-

byggingu sem á þeim byggja, í slíku samhengi, er nauðsynlegt að athuga betur grund-

vallarþætti þessara hugmynda eða aðferðafræði.  

Ljóst er, af því sem fram hefur komið um ævi og mótun Ignatíusar, að trúarleg reynsla 

skipti sköpum í lífi hans. En þá má spyrja, hvers vegna eða hvernig túlkaði hann þessa 

reynslu sem trúarlega? Hann fékk vissulega eitthvert trúarlegt uppeldi og kristin trú og 

kirkja sýnist hafa notið virðingar bæði á æskuheimili hans og hjá því hirðfólki sem hann 

dvaldist á meðal sem unglingur og ungur maður. En kristin trú eða trúarlíf virðist ekki 

hafa staðið djúpum rótum hjá honum né verið honum veigamikið túlkunarmynstur, sbr. 

hans eigin orð í upphafi Minninganna (hann talar í þriðju persónu): „Fram til tuttugasta 

og sjötta aldursárs snérist líf hans um hégóma heimsins og hann hafði sérstaka ánægju 

af að æfa vopnaburð í mikilli og fánýtri þrá eftir að ávinna sér heiður.“
335

  

Þrekraunin, sem fylgdi líkamstjóninu í Pamplona og sjúkdómslegunni í Loyolakastala 

með þjáningum og einsemd, skapar aðstæður fyrir róttækt uppgjör og straumhvörf í lífi 

hans. Einhverja trúarþekkingu hefur hann úr bernsku og frá yngri árum en sá sjóður sem 

hann sækir fyrst og fremst til trúarlegar frásagnir og hlutverk eru fyrrnefndar bækur um 

ævi Krists og safn af ævisögum dýrlinga. Úr þessu söguefni meðtók hann ekki 

frásagnirnar fyrst og sótti svo síðar í þetta efni heldur virðist þetta gerast nokkurn 

veginn jafnóðum. Þ.e. að hann les og sökkvir sér niður í dagdrauma út frá efninu.  

Ákveðinn hugmyndaramma virðist hann fylla nýju innihaldi. Hann er áfram, a.m.k. um 

sinn, þessi hugumstóri, ævintýragjarni riddari sem er félögum sínum trúr til hinstu 

stundar og hikar ekki við að leggja líf sitt í sölurnar fyrir konunga þá og drottningar sem 

hann þjónar. En það er Kristur sem verður hans nýi konungur og e.t.v. tekur María, 

himnadrottningin, í einhverjum skilningi sæti hinnar jarðnesku drottningarímyndar úr 

dagdraumum Ignatíusar. Hetjulundin og viljinn til að bjóða hættum og þjáningu birginn 

viðhelst en hin nýja riddaramennska tekur á sig form dýrlinga sem halda ótrauðir út í 
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eyðimörkina eða hætta sér einsamlir inn í tjald grimmlynds múslímasoldáns. Bræðra-

lagið tekur líka að færast út, frá vopnabræðrum, vinum og ættmennum yfir í mannkynið 

allt. Hann ætlar að stríða fyrir ríki Krists og hjálpa því fólki sem á vegi hans verður. Og 

ofureflið virðist enn freista hans líkt og óvígar sveitir Frakka við Pamplona ‒ hann tekur 

stefnuna þangað sem hann veit ógn og trúarlegt myrkur mest, inn í veröld múslíma.  

Sé þetta dæmi Ignatíusar skoðað í ljósi hlutverkakenningar Sundéns, þá má segja að 

Ignatíus hafi, sérstaklega í nefndum ritum sem hann las og íhugaði í sjúkdómslegu sinni, 

fundið hlutverk sem féllu að aðstæðum hans og þörfum og jafnframt voru ekki fjarri því 

túlkunarmynstri sem hann hafði áður þróað með sér. Hann þurfti að einhverju leyti, 

a.m.k. um sinn, að beina riddarahugsjón sinni í annan farveg ‒ hélt þó lengi í hégóma-

lega riddaraímynd, sbr. kvalafullar aðgerðir til að halda útliti fótar. Líka mætti álykta 

sem svo að sjúkleiki hans og kvalir og að einhverju leyti brostnar vonir hafi knúið mjög 

á um meiningarfulla túlkun þjáningarinnar. Í þjáningu Krists og riddara hans, dýrling-

anna, fann hann nýja túlkun á því að þjáning geti haft jákvæða merkingu og áunnið 

eitthvað sem skipti meira máli en kvölin. Dæmi Krists og dýrlinganna umtúlkar og 

dýpkar hughreystingu hermannsins sem reynir að sjá mikilvægi málstaðarins og heiður 

hetjunnar sem réttlætingu hættu, sára og jafnvel dauða. 

Merkilegt er, um þetta dæmi Ignatíusar, að hann lifir ekki aðeins þessa átakamiklu 

atburðarás heldur skoðar hana einnig, eins og utanfrá, til að læra af fyrir sjálfan sig og 

aðra, hvernig samspil ytri aðstæðna og hugsana geti orðið til góðs. Hann rannsakar 

andlegt ferli sitt. Það voru ytri atvik sem sköpuðu Ignatíusi þetta sérstaka tóm til að gera 

upp líf sitt og þröngvuðu honum til að spyrja svo djúpt og krefjandi um markmið lífsins 

og hvernig hægt sé að stuðla að því að lífið leiðist í átt til þess markmiðs.  

Sjúkdómslegan í Loyolakastala varð Ignatíusi kyrrðardvöl og sérstaka kyrrðar- og 

reynsludvöl skapaði hann sér að eigin vali í framhaldi af legunni. Mikilvægi þess fyrir 

andlegan þroska, að draga sig út úr skarkalanum um tíma, helst í nokkrar vikur, til að 

íhuga líf sitt í ljósi guðsríkisins ‒ það varð honum hugfast. Kyrrð og friður varð hinn 

æskilegi rammi íhugunar til trúarþroska.  

Athugun Ignatíusar á áhrifum mismunandi dagdrauma varð þó lykillinn að því vinnulagi 

sem hann þróar og kynnir með Æfingum sínum. Þessa dagdrauma mætti samkvæmt 

hlutverkakenningu Sundén kalla sviðsettan, upphugsaðan hlutverkaleik. Æfingarnar eru 

þó býsna margþættar og byggðar upp útfrá skilningi á að trúarþroski sé ákveðið ferli. 

Markmiðin eru að skynja elsku Guðs og návist hans í öllu og öðlast í gegnum þessa 
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reynslu kærleika til Guðs og manna og löngun til að þjóna Guði, mönnum til blessunar. 

Virkjun ímyndunaraflsins í þessu samhengi er Ignatíusi mikilvæg. Hann tengir saman 

bæn og íhugun með því að leiðbeina fólki um að lifa sig inn í frásagnir Biblíunnar. Þessi 

leiðbeining kennir fólki að finna hvað það er sem talar inn í aðstæður eða stöðu þess á 

líðandi stundu ‒ orð, setning, mynd, persóna o.s.frv. og dvelja svo lengur við þessi 

atriði. Ignatíus útfærir markvisst eldri íhugunaraðferðir og bætir við þær þessari innri 

greiningu, með aðstoð andlegrar fylgdar, á áhrifum sem eru virk í sálarlífinu. Úr þessu 

verður ákveðin, meðvituð gagnvirkni milli texta og mannshuga og aukið næmi á sam-

spil tilfinninga, vilja og umhverfis. Þannig byggir Ignatíus sveigjanleika inn í allar leið-

beiningar sínar og eflir traust fólks á því að Guð sé að starfi í eigin lífi og lífsaðstæðum 

en ekki fyrst og fremst í lífi einhverra fyrri tíma dýrlinga. Þetta var meðal þess sem hann 

lærði af dýrkeyptum mistökum sínum í Manresa.
336

  

Þetta vinnulag er auðvelt að bera saman við hlutverkakenningu Sundéns sem álítur, að 

sá sem þekki til trúarhefðarinnar „geti, í tilteknum aðstæðum, samsamað sig mannlegu 

hlutverki úr þessari hefð, ef hlutverkið samsvarar lífsaðstæðum eða þörfum.“
337

 Sam-

kvæmt aðferðum Ignatíusar er meðvitað leitað eftir þessari samsömun þótt kannski sé 

ekki í öllum tilfellum hægt að tala nákvæmlega um „hlutverk“ í skilning Sundéns, nema 

þá að það sé brotið niður í smærri þætti, þótt svipuð grundvallarhugsun sé þarna að baki. 

Samkvæmt Ignatíusi eru það jafnan einhver atriði í textanum sem tala inn í aðstæður 

þess sem les og íhugar hann. Þótt athyglinni sé, samkvæmt Æfingunum, beint fyrst og 

fremst að ritningartextum, þá eru Ignatíus og hefðin frá honum opin fyrir trúarlegri 

skynjun útfrá margvíslegu efni. Lokatakmarkið varðandi þessa skynjun eða túlkunar-

mynstur (svo notað sé sálfræðilegt orðalag) er einmitt, að það verði viðkomandi eðlilegt 

að túlka atvik og lífið og tilveruna í heild út frá forsendum trúarinnar.
338

  

Við samanburð virðast þau atriði sem sjónum er beint að við íhugun trúartexta, sam-

kvæmt Ignatíusi, oft fremur smærri og hafa tímabundnari skírskotun (tengjast áfanga 

eða tímaskeiði í trúarþroska) en samkvæmt hlutverkakenningu Sundéns. Hér virðist þó 

fremur vera um að ræða stigsmun heldur en eðlismun. Rétt er þó að geta þess, eins og 

áður hefur komið fram, að Æfingar Ignatíusar stefna meðvitað að því að byggja, smám 

saman, upp eins konar „yfirtúlkunarmynstur“. Því mynstri má líkja við það sem Nýja 

testamentið kallar „að gera að lærisveinum“ og sem vissulega er varanlegt „hlutverk“, 
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byggt upp í mörgum minni áföngum. Þetta allt umlykjandi túlkunarmynstur birtist í 23. 

grein Æfinganna
339

 en það felur sérstaklega í sér „viðmiðið“ að maðurinn sé „skapaður 

til að lofa og heiðra Guð,“ og að auðnast að skynja Guð í sköpun hans.
340

  

Um biblíulestrar- og íhugunaraðferð Ignatíusar, þar sem áhersla er á því að lifa sig inn í 

textann eins og verið sé á vettvangi atburðarins,
341

 má segja að Ignatíus sé að leiða fólk 

inn í „hlutverkaleik“. Til að ganga inn í slíka frásögn eða atburðarás þarf að taka sér 

stöðu á vettvangi, samsama sig einhverri persónu í biblíufrásögninni eða ganga inn í 

einhvern hóp þar, verða t.d. einn í hópi lærisveina eða gerast áhorfandi (jákvæður, 

spyrjandi). Sé hlutverkið ‒ sem má um leið skoða sem visst sjónarhorn til atburða ‒ 

mjög óljóst eða valið án umhugsunar eða innri tilfinningar, er þess að vænta að það 

skýrist eða breytist ef innlifun í frásögnina tekst. Sú innlifun sýnist þá nokkur vitnis-

burður um að hafa í reynd samsamað sig hlutverki. Þessi samsömun, eða stundum öllu 

heldur skýr vitund um í hverju samsömunin er fólgin, gerist að verulegu leyti í gegnum 

andlegu fylgdina sem fyrir Ignatíusi var nauðsynlegur hluti þessa ferlis.
342

 

Hans Urs von Balthasar (Svisslendingur, 1905-´88) áleit að túlka bæri Æfingar 

Ignatíusar sem „drama“ fremur en sem „mýstiskan“ texta eða „ascetical“-æfingakerfi. 

Íhugun (contemplation) um að öðlast kærleika ætti t.d. að túlka sem texta um mannlegar 

verur í (heims)sögunni sem býðst að leika sín hlutverk í hinu guðlega „leikverki.“
343

  

Hin sérstöku hlutverkatengsl, sem Sundén nefnir „dual rollsituation“, sýnist auðvelt að 

tengja Æfingum Ignatíusar. Samsvörunin í biblíutextanum varpar ljósi á stöðu einstakl-

ingsins á líðandi stundu ‒ hvað brennur á innst inni. Þetta er um leið skilið sem eitthvað 

sem Guð er að vinna með eða vill vinna með í lífi viðkomandi. Þessum sjálfsskilningi 

fylgir því vitund um Guð að starfi, Guð sem er náinn og persónulegur og lætur sig varða 

andlegan þroska einstaklingsins og heill hans í smáu og stóru. Tiltekin guðsmynd eða 

guðshlutverk fylgir (eða a.m.k. styrkist) í kjölfar eða samhliða spegluninni í textanum. 

Við skoðun á hlutverkatengslum í framsetningu Ignatíusar er áhugavert að draga fram, 

eins og áður er getið, hvernig hann heldur fram bæði mynd hins himneska og mennska 

Krists. Í hlutverki Krists sem meðalgangara Guðs og manna, guðssonarins sem gerist 
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maður, má segja að felist „dual rollsituation“, hlutverkatengsl af því tagi sem Sundén 

fjallar um. Ekki er hægt að tengjast öðrum þætti kristmyndarinnar nema hinn fylgi 

einnig með og áhersla á að varðveita báða þessa þætti er einkar skýr hjá Ignatíusi.
344

  

Þess er að geta að áhrifamáttur biblíutexta, eins og margra annarra texta eða munnlegra 

frásagna, er fólginn í fleiru en þeim hlutverkum sem þeir miðla. Það er t.d. ekki aðeins 

boðskapur dæmisagna Jesú, eða einhver hlutverk sem persónur þeirra miðla, sem máli 

skipta. Orð og myndir sem brugðið er upp og frásagnarsnilldin varða miklu og gera það 

að verkum að sagan lifir í hugskoti þess sem les eða hlýðir á og orkar á ímyndunarafl og 

tilfinningar með margvíslegum hætti og varðveitist til síðari úrvinnslu. Þessi frásagnar-

snilld gerir það einnig að verkum að þessar dæmisögur lifa um aldir og tala að einhverju 

leyti með nýjum hætti til nýrra kynslóða. Geels og Wikström telja (þeir vitna til Belzen) 

að hlutverkakenning Sundéns sé, í ljósi frásagnarsálfræðinnar, full niðurnjörvuð og að 

frásögnin sem heild (með myndum, fléttu og hlutverkum) hafi hin sálfræðilegu áhrif.
345

  

Það er einmitt sjónarmið hollenska sálfræðingsins J. A. Belzen, að það liggi beint við að 

fella frásagnarsálfræðina (narrative psychology) að hlutverkakenningu Sundéns.  

Varðandi þátt frásagnarinnar verður að geta þess að í ignatiusarhefðinni er þetta eins og 

hringur. Fólk dvelur við texta (frásögn) í bæn og íhugun og greinir svo frá því hvað í 

„frásögninni“ talaði til viðkomandi. Þessi frásögn nr. 2, sem svo mætti kalla og er eins 

og persónubundin speglun „frumfrásagnarinnar“ skýrir upplifunina og oft ljúkast ný, 

persónubundin sannindi upp þegar reynt er að færa upplifun í orð. Og sem þiggjandi 

andlegrar fylgdar fær viðkomandi ábendingar um texta útfrá upplifun og túlkun sinni á 

fyrsta textanum og þannig verður til keðja texta og persónulegra túlkana eða upplifana.  

Belzen og fleiri leggja einnig áherslu á áhrif menningarinnar á túlkunarmynstur fólks og 

er menning þá skilgreind sem „kerfi merkja, reglna, tákna og verka sem annars vegar 

mótar form athafna og gerða manna og á hinn veginn er (um)formað og breytt af 

mannlegum gerðum og athöfnum.“
346

  

Nils G. Holm er einn þeirra sem hefur unnið áfram með hlutverkakenningu Sundéns en 

gerir það með hjálp djúpsálfræðinnar. Holms telur að útvíkka þurfi hlutverkakenning-

una. Túlkunarmynstur mannsins stjórnast af svo fjölþættu ferli þar sem alls kyns innri 

og ytri tákn koma við sögu. Allur maðurinn mætir öllu umhverfinu og sem umhverfi er 
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menningin með öllum sínum táknum og siðum afgerandi þáttur. Í trúarlegu samhengi er 

um að ræða mikinn fjölda tákna (symbol) en alls kyns athafnir og siðir skipta einnig 

miklu máli í sambandi við túlkunarmynstur. Guðsþjónustur, helgisiðir og bænaiðja 

mega ekki gleymast þegar fjallað er um mótun trúarlegra túlkunarmynstra. Trúarlegum 

táknum er líka miðlað í gegnum bókmenntir, sálma, ljóð, leikhús, kvikmyndir o.s.frv.
347

   

Samnorræn könnun á hlutverki sálma í trúarlífi og samfélaginu almennt var gerð árið 

1994.
348

 Sálmar miðla t.d. trúarlegri þekkingu og reynslu og skapa samfélag og gegna 

mikilvægu hlutverki við að tengja saman hið opinbera helgihald og einkatrúarlíf.
349

 

Könnunin leiðir í ljós sérstaka íslenska sálmahefð með ríkulegra hlutverki þeirra á 

heimilum og í sambandi við trúaruppeldi (bænavers, sálmalærdómur og lestur) en 

annars staðar á Norðurlöndum. Ætla má að þessi hefð tengist sterkri stöðu Passíu-

sálmanna og mikilvægum þætti heimilisguðrækninnar í trúarhefð þjóðarinnar.
350

 

Helgiathafnir (rites) eru áhrifameiri en margir ætla en máttur þeirra og hlutverk hafa 

orðið fræðimönnum ljósari á síðari tímum. Helgiathafnir miðla m.a. upplifun af að 

tilheyra samfélagi sínu, raunar að upplifa sterkari mannleg tengsl en hið raunverulega 

samfélag getur boðið. Jafnframt fylgir helgiathöfnum oft skynjun á hlutdeild í æðri 

einingu tilverunnar. Driver telur að þjóðfélög Vesturlanda, eftir upplýsingartímann og 

ekki síst hinir velmegandi, hafi glutrað niður þætti helgiathafna sem, í því samhengi 

(eða samhengisleysi) sem þeir birtast, hafi orðið að meiningarlitlum siðvenjum í stað 

þess að þjóna sem farvegur persónulegar og félagslegrar umbreytingar. Hin sterka 

einingar- og tengslavitund sem virk þátttaka í helgiathöfnum getur miðlað er raunar talin 

ná fremur til þjóðfélagshópa sem síður njóta góðs af ríkjandi þjóðfélagskerfi. 

Sérhagsmunafólki kunni jafnvel að stafa ógn af djúpri einingarvitund sem minnti þá á 

einingu við hina afskiptu eða arðrændu.
351

 

Hlutverkakenning Sundéns, sem hann tengir skynjunar- eða túlkunarmynstrum, fellur að 

einhverju leyti undir þekkingarfræði (epistemology) eða þekkingarsálfræðilegt sjónar-

horn.
352

 Þekkingarfræðin „fjallar um eðli, grundvöll og takmörk mannlegrar þekking-
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ar“,
353

 það hvernig þekking verður til og hvernig hún skal metin, sambandið milli þess 

sem skynjar og þess sem er skynjað o.s.frv. Þekkingarfræðin sem heimspekilegt við-

fangsefni og sálfræðin snertast greinilega. Tileinkun þekkingar, sem hjá Sundén er 

myndun trúarlegra túlkunarmynstra við það að yfirtaka hlutverk úr trúarlegum texta, 

tengist fyrst og fremst huglægri starfsemi þótt gengið sé útfrá því að áður hafi trúarlegt 

efni verið lesið eða á það hlýtt. En við mótun túlkunarmynstursins virðist virkni við-

komandi bundin við einhvers konar íhugun, meðvitaðar og ómeðvitaðar vangaveltur um 

efnið, á grunni fyrri upplýsinga (trúartexta) reynslu, mótunar og persónugerðar. Hér 

sýnist mega bæta við hinum virka þætti trúarreynslunnar sem gengur lengra en lestur og 

íhugun. Hér er fyrst og fremst átt við bænina í ýmsum myndum. Bæn sem oft felur í sér 

eins konar prófun á túlkunarmynstrinu. Tengist mótun trúarlegs túlkunarmynsturs ekki 

einnig aðgerðum til að þreifa sig áfram varðandi áreiðanleika þessa túlkunarmynsturs? 

Sundén nefnir reyndar að væntingarnar, sem hinu trúarlega hlutverki fylgja, krefjist 

prófunar, hlutverkið þurfi að standast dóm reynslunnar.
354

  

Hér er freistandi að kalla til sögunnar svissneska þroskasálfræðinginn og heimspeking-

inn Jean Piaget (1896-1980 – upphaflega líffræðingur). Piaget, sem varð frægur fyrir 

rannsóknir sínar á þroskaferli barna, taldi sig sýna fram á að túlkun þeirra á umhverfinu 

mótaðist ekki einvörðungu af því að virða fyrir sér það sem barnið skynjar og að hug-

leiða það og reyna að tengja í eitthvert rökrétt samhengi. Piaget rökstuddi með rann-

sóknum, að börn, eftir að þau hafa náð nokkrum þroska, byggja ekki hugmyndir sínar 

um fyrirbæri eins og orsakasamhengi á tómum heilabrotum um það sem þau hafa 

skynjað (ítrekað) sem áhorfendur. Þau prófa hugmyndir sínar, láta reyna á hvort það 

gerist ævinlega sem ætla má að gerist, eftir því sem athuganir áhorfanda benda til.
355

 

Þessar athuganir Piaget á tileinkun þekkingar, við getum sagt tileinkun á tilteknum 

túlkunarmynstrum, styðja þá hugmynd, að við mótun trúarlegra túlkunarmynstra (eins 

og annarra túlkunarmynstra) skipti virk prófun máli. Svo vikið sé að Ignatíusi, þá 

athugaði hann ekki aðeins hvernig áhrif mismunandi íhugunarefni skildu eftir í sálarlífi 

hans. Hann lét með margvíslegum hætti reyna á það nýja túlkunarmynstur sem hann 

hafði tileinkað sér í sjúkdómslegunni. Raunar má færa rök fyrir því að það mótist að 

einhverju leyti á fyrstu stigum, í gegnum slíka prófun, þegar Ignatíus heitir á postulann 
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sér til lífs á ögurstundu og dauðaógninni svifar frá. Og svo horft sé til hins sérstaka 

mótunartíma í Manresa og Jórsalaförinni – tímans þegar hin nýja lífstúlkun var að rót-

festast – þá virðist bænalífið hafa skipt afar miklu máli. Ignatíus reyndi þetta, sem hin 

nýja róttæka lífstúlkun sagði honum, að sem einlægur fylgjandi Krists sem lifði í iðrun 

og trú og ræktaði kærleika sinn til Guðs og manna, þá gæti hann vænst þess að honum 

yrði gefið sitt daglega viðurværi og að hann nyti verndar í margvíslegum háska a.m.k. 

svo lengi sem hann hefði ekki lokið því hlutverki sem Guð kallaði hann til.  

Spyrja má hvort „eyðimerkurdvölin“ – sem á sér svo traustan sess í kristnum trúarbók-

menntun, frá Biblíunni og í gegnum aldirnar, sem forsenda trúarhetja sem flytja mikil-

vægan boðskap eða gegna öðru köllunarstarfi af mikilli þrautseigju – sé ekki einmitt 

slíkur reynslutími þar sem fólk kallar yfir sig aðstæður (eða ytri atvik kalla yfir fólk) til 

að álagsprófa og festa traustlega í sessi trúarlega lífstúlkun sem þaðan í frá a.m.k. gegn-

sýrir allt líf viðkomandi.
356

 

Í sambandi við heimfærslu hlutverkakenningar Sundéns að framsetningu Ignatíusar skal 

hér getið skrifa skoska jesúítans Gerard W. Hughes (nú aldraður maður í Englandi). 

Hughes leggur m.a. áherslu á dýpt og margbreytni mannshugans, við heimfærslu 

Æfinganna til nútímans, sem byggðan upp af mörgum vitundarlögum og, eins og 

djúpsálfræðin hefur staðfest, hve undirmeðvitundin ráði miklu um hugarástand okkar og 

atferli. Beiting ímyndunaraflsins, að hætti Æfinga Ignatíusar, komi okkur smám saman í 

tengsl við dýpri og dýpri vitundarlög og gefi möguleika á úrvinnslu undirmeðvitaðra 

spennuvalda og þroskahindrana og þá ekki síst með því að trúin (Guð) fái að komast að 

þessum dýpri vitundarlögum. Allt þetta ferli stuðli að því að eyða innri, niðurbrjótandi 

átökum en hjálpi til við að byggja upp heilsteyptari og sáttari persónuleika.  

Huges ritar einnig, líkt og Sundén (sérstaklega ef tekið er tillit til viðbóta Belzen), um 

hve mikilvægar sögur séu fyrir þroskaferli fólks, bæði almennt og varðandi trúarþroska. 

„Það verður að hlaða sögum inn í minni barns, fjölskyldusögunni og sögu svæðisins.“
357

  

Auðvelt er að fella þessar skilgreiningar Hughes að því, að hann sé að fjalla um upp-

byggingu túlkunarmynstra og niðurhleðslu á sögum úr umhverfi og trúarhefð sem „hrá-

efni“ til slíkrar uppbyggingar. Einnig er athyglisverð áhersla hans á hvern þátt innri átök 

– oft að miklu leyti ómeðvituð ‒ eigi í ýmiss konar vansælu eða jafnvel sjúkdómum. 

Innri átökin sem Hughes lýsir virðast vera mismunandi túlkunarmynstur er ráði á mis-
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munandi sviðum vitundar okkar og þá oft þannig að í undirmeðvitund okkar (misdjúpt) 

búi annað túlkunarmynstur en það sem ráði einhverjum ákvörðunum okkar og gerðum á 

líðandi stundu. Sérlega áhugaverð í þessu sambandi er sú þunga áhersla sem Hughes 

leggur á vandann sem fylgi því sem hann kallar „split spirituality“ en hann ritar t.d.:   

Í stuttu máli sagt er vandinn að andlegt líf (spirituality) er klofið, við höfum 

aðskilið Guð frá lífinu. Við höfum áhyggjur af fækkun í söfnuðum og 

kirkjum sem eru að tæmast. Við ásökum heimslegan hugsunarhátt og eftir-

látssemi tíðarandans en fjölgun safnaðarfólks og troðfullar kirkjur leysti ekki 

endilega vandann. E.t.v. er fækkun meðlima blessun ef hún fær okkur til að 

íhuga hvers vegna svo margt gott, örlátt og gáfað fólk gefur upp á bátinn 

þátttöku í formlegri guðsdýrkun.
358

  

Það sem Hughes á við og útskýrir nánar er að fólk noti önnur viðmið eða mælikvarða á 

trúarlífið en hið veraldlega líf. Líf þess sé klofið í trúarlegt svið sem hafi með að gera 

trúarlegar samverur og iðkun sem tengist oft ákveðnum stöðum og stundum vikunnar 

eða ársins. Hins vegar sé hið veraldlega svið, t.d. viðskiptalífs og stjórnmála. Fólki 

finnist það beita trúarlegum mælikvörðum á allt líf sitt en oft sé þar um blekkingu að 

ræða. Ýmsum lífsþáttum sé haldið svo rækilega aðskildum og blekkingin felist m.a. í 

því að velja aðeins einhver tiltekin siðferðileg gildi, en þá jafnan gildi sem ekki snerta 

lífsstíl viðkomandi á óþægilegan hátt. Sem dæmi gætum við tekið harða baráttu gegn 

fóstureyðingum (sem kann að vera mikilvæg) án þess að fengist sé um þjóðfélagslegt 

réttlæti eða í samskiptum þjóða eða að viðkomandi þurfi í flestum tilfellum að fórna 

nokkru í þessari baráttu. Við gætum einnig búið til dæmi af umhverfismálum, sem afar 

knýjandi málefni. Hægt væri að hrópa hátt um verndun hvala án þess að þurfa á nokk-

urn hátt að breyta mengandi og sóandi lífsvenjum sínum. Þennan klofning eða þver-

stæðu, sem Hughes kallar „split spirituality“, telur hann valda stöðnun í trúarþroska og 

væntanlega þroska almennt og þetta eigi jafnt við um einstaklinga, söfnuði og kirkjuna í 

heild, jafnvel heilar þjóðir. Trúarþroskanum verði (ósjálfrátt) að halda í skefjum og 

innan marka tíma og sviða, annars yrði óbærileg spenna og viðkomandi yrði að hafna 

þáttum trúarinnar eða knúinn til endurskoðunar á ýmsum hugmyndum og lífsháttum 

sem virðist „kosta“ of mikið. Sama gildir um söfnuði og auk þess fælir þessi klofningur 

skynugt fólk oft frá því að það sér þetta trúarlíf, eðlilega, að einhverju leyti sem hræsni. 

Þetta klofna, andlega líf, „split spirituality“, sýnist mega túlka sem það, að andstæð 

túlkunarmynstur séu samtímis virk í lífi einstaklings eða hóps af fólki. Útlegging 

Hughes á iðrun eða sinnaskiptum (metanoia) fellur líka vel að því sem sálfræðin nefnir 
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að skipta um túlkunarmynstur eða Sundén kallar fasväxling, nánar til tekið þeirri gerð 

þar sem trúarlegur túlkunarrammi tekur við af veraldlegum. Hughes, í anda ignatiusar-

hefðarinnar, lítur á viðhorfabreytingu (sinnaskipti) sem nánast sístætt ferli (sbr. áherslu 

Lúthers á daglegt afturhvarf). Sinnaskiptin nái smám saman til dýpri laga vitundarinnar 

ef rétt framvinda á sér stað þó að hann geri ráð fyrir að þetta gangi oft skrykkjótt. Jafn-

framt gangi þessar breytingar á viðmiðum út yfir fleiri og fleiri svið og hugmyndir 

einstaklingsins og vaxandi innbyrðis samræmis gæti. Hann gerir einnig ráð fyrir að 

kirkjur og þjóðir þurfi að „iðrast“ í þessum skilningi. 

Þegar hér er komið sögu er freistandi að nefna annað biblíulegt hugtak, náskylt 

iðruninni (metanoia), þ.e. synd (hamartia). Eins og guðfræðingar, t.d. Lúther eða 

Hughes, leggja áherslu á er syndin ekki það sama og afbrot eða misgerðir þótt það sé 

sífelld freisting og meginforsenda hins klofna, andlega lífs að skilgreina hana sem 

tiltekin afbrot sbr. gagnrýni Jesú á faríseana.  

Sinnaskipti (iðrun) eru að taka þessu boði [um að trúa fagnaðarerindinu], 

syndin er að neita að þiggja það. Í frásögn Jóhannesar, af síðustu kvöld-

máltíðinni, heitir Jesús lærisveinum sínum að eftir dauða sinn komi andinn: 

„Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað er synd. Syndin er að 

þeir trúðu ekki á mig (Jh 16.8-9).“
359

  

Sé syndahugtakið skoðað í þessu ljósi, sem grundvallarafstaða en ekki tiltekin verk (sbr. 

einnig t.d. dæmisögu Jesú um faríseann og tollheimtumanninn, Lk 18.10-14) þá virðist 

ekki fjarri að líta á syndina sem rangt túlkunarmynstur, svo tekið sé mið af kenningum 

Sundéns og sporgöngumanna hans. 
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5 Íslensk heimfærsla – dæmi um trúarlega mótun 

 

Skyggnst um á heimaslóðum 

Þegar fjallað er um trúarlega leiðsögn og kristið trúarlíf í ljósi hennar er eðlilegt að 

spyrja um hefðir hérlendis á þessu sviði. Athyglin beinist fyrst að sr. Hallgrími Péturs-

syni og Passíusálmum hans. Í þeim birtist innilegt, Kristsmiðlægt, persónulegt trúarlíf. 

Áhersla er jafnframt á að þetta trúarlíf beri ávöxt í mannlegum samskiptum og þjóð-

félagslegu réttlæti. Hallgrímur veitir því lesendum (sem lærðu sálmana, sungu þá og 

gerðu að bæn sinni) almenna, andlega fylgd. Á það hefur verið bent að í Passíusálmun-

um birtist trúarlífshefð sem á rætur til djúphyglishefða miðalda sem t.d. bók Þjóðverjans 

Martin Moller, Eintal sálarinnar (Soliloquia, 1587) átti þátt í að miðla til hins svo-

kallaða lútherska rétttrúnaðar. Sú bók kom út á íslensku árið 1599 (en á dönsku ekki fyrr 

en 1647).
360

 Passíusálmarnir virðast ortir sem íhugunarefni einstaklinga fremur en að 

vera ætlaðir til kirkjusöngs.
361

  

Sigurbjörn Einarsson biskup (1911-2008) notaði Passíusálmana sem uppbyggingarefni í 

kyrrðardvölum og þeir eru áreiðanlega gildur strengur í trúarlífshefð hans. Sigurbjörn er 

dæmi um mann sem tengdi saman mikla reynslu af göngu með Guði (reglubundinni 

trúariðkun) og mikla þekkingu á hinum trúarlega arfi, innlendum og alþjóðlegum. Hjá 

honum gætti þessa mikilvæga jafnvægis milli andlegrar iðkunar og áherslu á þjóðfélags-

legt réttlæti. Sigurbjörn veitti þjóðinni mikilvæga trúarlega leiðsögn og leiðbeindi um 

bænalíf með ýmsum hætti. Heimildir eru líka um árangursríka sálgæslu hans þar sem 

trúarleg leiðsögn er miðlæg.
362

 Hann kenndi fyrstur trúarlífssálfræði við guðfræðideild 

HÍ og hann ritaði um trúarlífssálfræði.
363

 Hann þýddi bókina Stengrunden eftir sænska 

biskupinn Bo Giertz
364

 en eitt af meginviðfangsefnum bókarinnar er trúarleg leiðsögn í 

ætt við andlega fylgd og þá hve skortur á henni og það að greina rangt trúarlega stöðu 

fólks, sérstaklega í tengslum við í trúarleg umbrot getur haft slæmar afleiðingar.  

Sigurbjörn var menntaður í Svíþjóð þar sem er kunn kyrrðarsetrahefð. Hann kynnti sér 
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einnig kyrrðarstarf í Pleshey í Essex í Englandi á sjötta áratugnum og dvaldi þar síðar. 

Þar hafði Evelyn Underhill lagt mikið til uppbyggingarinnar.
365

 Sigurbjörn var braut-

ryðjandi við að kynna kyrrðarstarf hérlendis þótt undirtektir væru dræmar framanaf.
366

  

Sé blaðað í gegnum Sálmabókina vekur athygli, að flestir sálmar sem fjalla um skynjun 

á nálægð Guðs í hversdagslífinu og umhverfinu en ekki fyrst og fremst á átaka- eða 

úrslitastundum lífsins, virðast hafa farið um hendur Sigurbjörns. Nærtækast er að benda 

á þýdda sálma hans eins og: Þú, mikli Guð, ert með oss á jörðu eða Eigi stjörnum ofar 

(báðir eftir Frostenson, nr. 22 og 367). Í hinum vinsæla sálmi, Dag í senn, … (712, Lina 

Sandel-Berg), í afar fallegri þýðingu Sigurbjörns, eru kjarnastef andlegrar fylgdar 

áberandi – að fanga augnablikið og að feta í gegnum lífið í vitund um handleiðslu 

Guðs.
367

 Sonur Sigurbjörns, Karl biskup, hefur einnig lagt mikla áherslu á að leiðbeina 

við bænalíf og hvetja til þess og m.a. tekið saman tvær allstórar bænabækur. 

Meðal stórmenna í kirkjunni á 20. öld er sr. Friðrik Friðriksson (1868-1961), stofnandi 

KFUM og K (1899). Að vísa fólki trúarveginn, einkum drengjum, var ævistarf hans. 

Það gerði hann ekki aðeins með predikunum, kennslu, bréfaskiptum, sálmum sínum og 

skrifum heldur mikið í persónulegum samtölum við ýmsar aðstæður, ekki síst í sumar-

búðastarfinu. Sr. Friðrik var búinn fjölþættum gáfum og reynslu, stóð föstum fótum í 

þjóðlegum hefðum en var jafnframt heimsborgari og átti jafn auðvelt með að umgangast 

háa sem lága. Það auðgaði trúarlega miðlun hans, hve opinn hann var fyrir hinu ljóð-

ræna og fagra, í bókmenntum, náttúrunni og listum. Hann leitaðist við auðga andlegt líf 

fólks en var einnig áhugamaður um menningu, íþróttir og útilíf.
368

  

Lýsingin á sr. Magnúsi Runólfssyni, sem vinir hans gefa, bendir til að hann hafi verið 

dæmi um góða leiðsagnarhefð innan KFUM og K.
369

 Hann hafi hlustað vel og leiðbeint 

á ýmsan hátt, með áherslu á náð Guðs, án þess að leitast við að drottna yfir fólki. 

Það má hins vegar spyrja hvort ekki hafi verið tilhneiging innan KFUM og K til að 

leggja nokkuð einhliða áherslu á þátt viljans í trúarefnum (sérstaklega á tilteknu árabili) 

og viljaákvörðun um fylgd við Jesú Krist en sérleika einstaklinga verið gefinn minni 

                                                 
365

 Rannveig Sigurbjörnsdóttir, bls.7.  
366

 Rannveig Sigurbjörnsdóttir, bls. 7, 8. Rannveig getur þess að orðið „kyrrðardagar“ fyrir retreat sé frá 

sr. Bernharði Guðmundssyni komið, sbr. umfjöllun Víðförla 1982. Athygli vekur að þáttur Sigurbjörns 

í kyrrðarstarfi virðist ekki nefndur í ævisögu hans. 
367

 Sálmabók íslensku kirkjunnar, Skálholtsútgáfan, Reykjavík 2001. Sjá einnig t.d. Guð faðir, nr. 701. 
368

 Margt hefur verið skrifað um sr. Friðrik en hann ritaði m.a. Undirbúningsárin og Starfsárin, 

upphaflega greinar í Óðni, og hann hélt slíkum greinaskrifum um starfsævi sína áfram í tímaritið 

Akranes og eitthvert framhald þeirra las hann inn á segulband sem hefur verið vélritað og sett á 

stafrænt form (Þórarinn Björnsson, 19/4 2012). 
369

 Síra Magnús Runólfsson – Nokkrar prédikanir og ljóð auk minningargreina fáeinna vina, Lilja 1990. 



 72 

gaumur.
370

 Og að fyrsta grein trúarjátningarinnar hafi orðið útundan að einhverju leyti 

(og jafnvel sú þriðja). Þetta á þó varla við um hinn skáldlega náttúruunnanda, sr. Friðrik, 

með sinn mystiska streng. Sterkur lifunarþáttur tengist vissulega sumarbúðastarfinu og 

ekki má gleyma sönghefðinni (sr. Friðrik, Bjarni Eyjólfsson, sr. Magnús Runólfsson, 

systurnar Lilja og Hugrún (Filippía) Kristjánsdætur o.fl. textahöfundar) þar sem Guð er 

ávarpaður mjög persónulega og jafnan sungið af innlifun.
371

 Einnig hefur verið efast um 

skilning þessarar leikmannahreyfingar á mikilvægi þjóðfélagslegs réttlætis þótt áhersla 

hafi verið á að styðja unga menn til að koma sér áfram í lífinu, sbr. Kvöldskóla KFUM 

sem reyndist mörgum fátækum námsmönnum dýrmætur.  

Hreyfingar eins og 12-spora hreyfingin sem á sér kirkjulegan bakgrunn(Oxfordhópar) 

eða Lúthersk hjónahelgi (Marriage Encounter) og Náttúruleg safnaðaruppbygging 

(Natürliche Gemeindeentwicklung, Natural Church Development) má allar á einhvern 

hátt tengja hefð andlegrar fylgdar. „Trúnaðarmaður“ (sponsor) AA-hreyfingarinnar er 

t.d. sérútgáfa af andlegum fylgdarmanni. Hér er þó hvorki svigrúm til að skoða þessar 

merku hreyfingar nánar né stöðu þeirra hérlendis. 

 

Fjögur íslensk dæmi um trúarlega mótun og stuðning við hana skoðuð í ljósi 

hlutverkakenningarinnar og Ignatíusar  

Góðar heimildir eru til um trúarlega mótun þeirra fjögurra sem hér verður fjallað nánar 

um. Einhvers konar trúarleg reynsla kemur mjög við sögu í mótun þessa fólks og öll 

skila þau trúarlegri mótun sinni og kjölfestu til annarra með árangursríkum og gefandi 

hætti jafnan á hógværan máta. Því sýnist áhugavert að skoða nánar trúarlega mótun 

þeirra í ljósi hlutverkakenningar Hjalmars Sundén og með ævi Ignatíusar Loyola í huga.  

 

Ólafía Jóhannsdóttir    

Ólafía (1863-1924) var kunn trúkona sem átti merkilegt og fjölþætt ævistarf þrátt fyrir 

mikið heilsuleysi síðari æviár. Um trúarlega mótun hennar eru til góðar heimildir.  

„[Guð] leitaði mín í elsku sinni, meðan jeg var óvinur hans og gekk á vegum dauðans,“ 

ritar Ólafía í minningum sínum en hún man fyrst eftir sér í Viðey, sem hún kallar 
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fegursta stað á Suðurlandi, en þangað kom hún á öðru ári. Foreldrar hennar fluttu með 

mörg ung börn, frá Neðra-Mosfelli í Mosfellssveit, austur í Meðalland og það átti að 

vera til bráðabirgða er henni var þá komið fyrir hjá Stephensenshjónunum í Viðey.
372

  

Í Viðey var jeg á fjórða ár. Þau liðu eins og björtu, ljúfu vormorgnarnir okkar. 

Leiksystkinin voru mörg elskuleg ... Mjer finst altaf hafa verið sólskin, 

meðan jeg var í Viðey, og man ekki nema eftir einum rigningardegi, deginum 

sem jeg fór þaðan. 

Allra vænst þótti mjer um frú Sigríði. Hana kallaði jeg „frúna mína“, en hún 

kallaði mig „Lóu sína“ og ljek við mig á allan hátt. Hefir enginn haft meira 

eftirlæti á mjer en hún.   

„Einhvern veginn gerði alt þetta eftirlæti mig auðsveipa henni.“
373

 Þessi reynsla benti 

henni síðar á, að við ættum að forðast að biðja Guð um eitthvað sem hryggði hann að 

veita eins og elska hennar til „frúar sinnar“ gerða hana næma á að biðja ekki um eitt-

hvað sem henni kynni að vera óþægilegt að veita og hlyti að þurfa að neita.   

Eitt sinn voru hún og uppáhaldsleiksystirin að leik í „Litlu stofu“ þar sem rúm voru með 

veggjum, „þegar við alt í einu ósjálfrátt hentum okkur upp í rúmin, og í sama bili hrundi 

stórt múrstykki úr loftinu og skall í mola á gólfinu, þar sem við höfðum staðið. Allir 

þökkuðu það undursamlegri varðveislu Guðs, að við hefðum ekki báðar rotast.“
374

    

Ólafía var komin langt á fimmta árið þegar móðir hennar kom loks að sækja hana. 

Henni var mikil raun að horfast í augu við að þurfa að yfirgefa „frúna sína“, sem sýndi 

henni svo mikla umhyggju og skilning, og eyjuna kæru.
375

  

Móðirin tók hana þó ekki til sín heldur fór með hana til Þorbjargar Sveinsdóttur systur 

sinnar, ljósmóður í Reykjavík og sáust þær mæðgur ekki næstu 15 árin. Þarna á Skóla-

vörðustíg 11 var og amma Ólafíu, Kristín Jónsdóttir, en ekki fleiri þetta sumar. Ólafía 

laðaðist að þessari öldruðu konu. Það hafði verið að ráði hennar að Þorbjörg dóttir 

hennar tók Ólafíu í fóstur en hún hafði áður, þegar fjölskyldan flutti austur, ráðið frá því 

að systir Ólafíu, þá fimm ára, færi til Þorbjargar.
376

  

Úr herbergi ömmunnar, uppi á lofti, mændi Ólafía löngum yfir til Viðeyjar en segir full-

orðin að þetta hafi kennt sér að unna engum stað svo mjög að sér yrði um megn að 

skilja við hann. Ólafía hlýtur sem barn að finna til höfnunar. Mamma hennar, sem hún 

þekkir raunar ekki neitt, rífur hana úr vistinni í Viðey þar sem hún hafði notið lífsins í 
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sérstakri umhyggju. Auk heldur er móðirin ekki að taka hana til sín heldur ráðstafa 

henni annað og síðan er eins og hún skipti þessa móður engu máli. Það má spyrja hvort 

ekki hafi hvarflað að barninu á fyrstu misserunum í Reykjavík hvort þetta væri örugg-

lega varanlegt fóstur eða hvort til þess gæti komið að móðirin birtist á ný og ráðstafaði 

henni á nýjan stað eða jafnvel að hún fengi að fara aftur til Viðeyjar en þangað fékk hún 

þó að fara um tíma á hverju sumri.
377

 

Ólafía var umkringd sterkum, áhrifamiklum og sjálfstæðum en umhyggjusömum og 

hlustandi konum í uppvextinum. Hana virðist hins vegar skorta föðurímynd, hvaða áhrif 

sem það kann að hafa haft á lífsmótun hennar. Mótandi uppeldisþáttur er greinilega að 

þurfa ekki að hlýða í blindni heldur að hlustað sé með skilningi á rök og að kærleiks-

samband knýi til tillitssemi og góðrar breytni en ekki valdboð. Þetta kemur glöggt fram 

í samskiptum hennar, bæði við „frúna hennar“ í Viðey og Þorbjörgu fóstru hennar og 

ömmuna sbr. uppreisn Ólafíu í Kvennaskólanum sem síðar verður sagt frá. Hér verður 

einnig hugsað til Ignatíusar og áherslu hans á gagnkvæma vináttu fólks og einnig Guðs 

og manna og mikilvægi hlustunar og innri sáttar að baki öllum gerðum. 

Ólafía var mest með ömmu sinni, alla vega þetta fyrsta sumar í Reykjavík og fór þá ekki 

ein út fyrir lóðina né lék sér við önnur börn. Amma hennar var henni góð og umhyggju-

söm og kenndi henni m.a.:  

[U]ndurfalleg vers og bænir eftir Hallgrím Pétursson. Fyrsta versið, sem jeg 

lærði, kendi „Tanta“ mjer samt og ætlaði jeg aldrei að geta lært það, en nú er 

það mjer hjartfólgið. Það var þetta vers: 

        Allt á sá Jesúm ástvin á o.s.frv.
378

  

„Tanta“ var Þorbjörg frænka hennar sem hún virðist hafa haft minna af að segja vegna 

þess hve hún var störfum hlaðin og mikið að heiman. Hún hrósar henni þó mikið fyrir 

hve mikil hugsjónakona hún hafi verið, dugleg, vandvirk og ósérhlífin. Í mynd Þor-

bjargar kynnist Ólafía fórnfúsri umhyggju sem er ekkert mannlegt óviðkomandi. „Hlut-

verk“ Þorbjargar virðist móta Ólafíu mikið. Umhyggjan og óskipt athygli sem Ólafía 

naut í uppvexti virðist einnig skýra hve þáttur umhyggjunnar verður afar stór í lífi 

hinnar fullorðnu trúkonu – mikilvægi þess að sinna þeim sem ekki nutu umhyggju og 

jákvæðrar athygli. Það virðist sem umhyggjan sem Ólafía naut í æsku hafi yfirunnið 

afleiðingarnar af að vera hrifin frá Viðey. Hún þakkaði Guði síðar „fyrir allan unaðinn, 

sem jeg naut við samveru okkar [frúarinnar] og æskuvinina mína alla í Viðey, og líka 
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fyrir söknuðinn, sem það vakti mjer að fara þaðan. Það varð mjer alt að kjölfestu í litla 

lífsbátnum mínum ...“
379

 En áfram með Reykjavíkurdvölina: 

„Um haustið kom Guðlaug móðursystir mín, og fleira af vetrarsetufólki var vetrarlangt 

eða lengur.“ Þorbjörg frænka tók hana eitt sinn með í hús bestu vina sinna, til Jens yfir-

dómara.  

Elinborg, dóttir þeirra hjónanna, var því sem næst jafnaldra mín og urðum við 

undir eins mestu mátar, og ljekum okkur saman seint og snemma upp frá því. 

Hún var inndæl og elskuleg, trygg og mild og prúð að öllu, og nú þakka jeg 

Guði, að hann valdi mjer hana að leiksystur og æskuvinu.
380

  

Amman kenndi henni að lesa um veturinn. 

Þegar jeg var búin með stafrófskverið, fór jeg að lesa í biblíusögunum og 

hefir amma líklega sagt mjer eitthvað um, að alt, sem í þeim stæði, væri satt.  

Í öllu falli tók jeg það svo, og heimfærði það beint upp á lífið, þegar svo stóð 

á.  Jeg man eftir því, að einn vetur voru hlýviðri og hlákur fram undir jól, en 

jeg þráði snjó og svell til að renna mjer á.  Þá huggaði jeg mig við það, að 

Guð hefði sagt við Nóa, að hvorki skyldi linna frost nje hiti, svo það gæti 

ekki brugðist, að svellin kæmu.  Öllu, sem amma sagði mjer um Jesúm, trúði 

jeg.  Jeg var viss um, að hann væri ætíð nálægt mjer og heyrði alt, sem jeg 

bæði hann um, og gæti hjálpað mjer.  Jeg talaði við hann sem nálægan vin, 

hvenær sem jeg var í einhverjum vandræðum eða langaði mikið til einhvers, 

og hlaut oft áþreifanlega og undursamlega bænheyrslu.
381

   

Bein trúarleg mótun virðist varla hefjast að ráði, a.m.k. ekki markviss miðlun trúarlegs 

efnis, fyrr en á Skólavörðustígnum en dvölin í Viðey hefur stutt skjótan og öruggan 

þroska og ýtt undir auðugt og skapandi  ímyndunarafl og sýn á fegurð náttúrunnar. Fólk 

þakkaði þó „undursamlegri varðveislu Guðs“ er stúlkurnar sluppu ómeiddar frá bráðri 

hættu. Trúarlegur blær er einnig á orðum „frúarinnar“, um að Guð hafi gefið fuglunum 

vængi en þá fengjum við ekki hérna á jörðinni, – eftir að Ólafía eys mjöli yfir sig til að 

gera sig hvíta en hún ímyndaði sér að sá litur gerði fuglunum kleift að fljúga. Fyrir þetta 

tiltæki fékk Ólafía ekki skammir „frúar sinnar“ heldur var leitað skýringa á hegðun 

hennar
382

– líkt og gert hefði verið í máli munks samkvæmt agahefð Benediktsreglunnar. 

Trúarleg innlifun og nokkur trúarþroski virðist koma fljótt eftir að hún kynnist trúar-

arfinum og sem barn á hún merkilega einingarsýn sem spannar líf og dauða: 

Tungslbirtan skein inn í herbergið ... Kirkjugarðurinn lá við suðvestur, þakinn 

skínandi demantsstirndri fannbreiðu, og mjer fannst jeg heyra ljósbylgjurnar 

óma hljótt í næturkyrrðinni.  Það var eins og fegurð himins og jarðar, lífs og 
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dauða, rynni saman í þeim og bæri hugann inn í endalausa samhljómun.
383

 

Jesús er Ólafíu snemma félagi og hvernig hún túlkar frásagnir Biblíunnar inn í daglegt 

líf sitt sýnir mikinn þroska. Hún fer greinilega snemma að tileinka sér biblíuleg 

„hlutverk“. Amman réði því að hún fór snemma í barnaskóla og var þar þrjá vetur sem 

Ólafía telur að hafi ekki nýst sér mjög vel, skriftinni hrakaði t.d. „En annað misti jeg við 

skólanám mitt, sem meiri eftirsjá var í, og það var barnstrúin mín.“
384

 

Ólafía á mikla trúarþekkingu og ríkt bænalíf frá 6-7 ára aldri en segist ekki hafa reynt að 

skilja leyndardóma trúarinnar með röklegum hætti ekki fremur en hún reyndi að skilja 

eftir hvaða lögmáli vermandi geislar sólarinnar bærust til hennar um geiminn.  

En þegar jeg kom í skólann, fjekk jeg góðan vitnisburð fyrir að spreyta mig á 

að svara vel út úr kverinu.  Innihald kversins varð mjer smásaman að við-

fangsefni fyrir skilning minn og einhvern veginn vakti þetta hjá mjer þá 

hugsun, að Guð væri ekki óendanlega mikill, fyrst jeg gæti gert svona grein 

fyrir honum með skilningi mínum.  Lotningin fyrir Guði, sem lítið var af í 

eðli mínu, smáhvarf með öllu og jeg var nú komin inn á þá braut að láta 

skilning minn gera  út um, hverju jeg tryði, þá braut, sem jeg svo með 

árunum hjelt áfram inn í algera afneitun og vantrú.  Jeg fór hægt fyrst um 

sinn, en stefnan var þegar afmörkuð.
385

  

Mikill vitsmunaþroski kemur mjög snemma fram enda ber fólki síðar saman um að 

Ólafía hafi verið sérlega gáfuð kona. Í barnaskóla verður slagsíða á trúarþroskanum. 

Vitsmunalegur, röklegur þáttur
386

 yfirgnæfir lifunarþátt trúarinnar. Skólinn hefur þarna 

tekið að sér trúfræðslu án tengsla við trúariðkun sem getur gert trúna óhlutstæða og fyrir 

svo gáfuðu barni að röklegum heilabrotum sem missa tenginguna við Jesú sem vin og 

fylgdarmann í gleði og amstri daganna. Sem barn tekst hún á við spurningar sem frekar 

tilheyra unglingsárum (sbr. flokkun Hughes) og raunar má ætla að margt fólk leggist 

aldrei svo djúpt í þekkingarfræðileg rök varðandi guðsmyndina og möguleika og vanda-

mál skilnings á Guði eins og Ólafía sem barn. Þessi, nánast árátta Ólafíu að greina 

fremur en að njóta, eyðilagði síðar, á trúleysistímabilinu, ánægju hennar af að dansa.
387

 

Ólafía nefnir skólavinu í barnaskóla, Stefaníu Jónsdóttur Melsted frá Þingvöllum. „Hún 

var framúrskarandi skyldurækið og hreinskilið barn, og líklega hefir hún verið trú-

hneigð.“ Ólafía vonar að góð kverkunnátta Stefaníu hafi fallið í góðan jarðveg og borið 
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góðan ávöxt.
388

  

Elínborgu vinkonu sína hélt hún góðu sambandi við og þær bollalögðu mikið um að 

verða fermdar saman þótt þær væru ekki á sama árinu. Af því varð þó ekki því Elínborg 

var fermd norður í landi hjá systur sinni, prestsfrúnni í Viðvík, þó á sama ári. Ólafía 

greinir frá trúarlegri reynslu sem þær stöllur upplifðu er þær villtust á þrettándakvöldi: 

„Og við stóðum við á frosnu snjóbreiðunni og báðum Jesúm báðar að finna veginn fyrir 

okkur, og hann gerði það, við komumst heim fyrir miðnættið, ...“
389

  

Fermingarundirbúning Ólafíu annaðist dómkirkjupresturinn, Hallgrímur Sveinsson, 

síðar biskup, sem hún telur að hafi gert það samviskusamlega en „mjer varð ekkert af 

því minnisstætt, mjer þótti gaman að svara út úr, kverið var mjer einskonar skilnings-

skeiðvöllur, útskýringa efni.“ Henni var þó vel til prestsins og upplifði ferminguna sem 

merka stund „en engin sjerstök  ábyrgð vakti fyrir mjer í sambandi við þessa athöfn – að 

jeg held,“ – trúarlegi þátturinn eða grundvallandi játning risti ekki djúpt.
390

  

Meiri trúarleg reynsla, þótt neikvæð væri, var fyrsta altarisgangan sunnudaginn eftir 

fermingu. Út frá lærdómi sínum upplifir Ólafía það sterkt að hún væri að drýgja beina 

synd. „Jeg fann alveg skýrt, að jeg trúði ekki á Jesúm eins og ritningin talaði um að trúa 

á hann. Jeg fann jeg átti ekki að fara inn að altarinu, mig langaði til að komast hjá því.“ 

En við hlið hennar situr fóstra hennar og Ólafía vill ekki verða henni til minnkunnar og 

sér fyrir sér að hún gæti heldur aldrei skilið sig í þessum efnum.
391

 

Þarna takast á, heiðarleiki og trúarlærdómur Ólafíu og hins vegar tillitssemi við ástvini 

og trúarmenningu samfélagsins sem hún, fullorðin eftir trúarumskipti, sér í andstöðu við 

kristindóm sem leggur þunga áherslu á trúarsannfæringu og játningu einstaklingsins.  

Eftir fermingu tekur við nám í Kvennaskólanum. „Fyrri veturinn var frú Melsted mjer 

einstakt góð og fór þá vel á með okkur, en síðari veturinn gerðust úfar með okkur.“ Hún 

telur síðar að báðum hafi nokkuð skjátlast en þær skildu ekki hvor aðra og hvorug vildi 

vægja. Ólafía sagði sig úr skóla áður en seinni vetrinum lauk og frú Melsted til furðu þá 

neita fóstran og amman að skipa Ólafíu að fara aftur í skólann.
392

  

Á 16. ári missir Ólafía ömmuna kæru en telur þó að Þorbjörg fóstra hennar hafi saknað 

hennar enn sárar. Hún hafði varast að tjá þessari trúræknu, guðhræddu konu trúleysi sitt 
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sem var henni auðveldara fyrir það að „fólk talaði þá lítið um trúmál, ...“
393

 

Þorbjörg var einstaklega mikil baráttukona og sérstök baráttu- eða bardagagleði kemur 

fram hjá Ólafíu er hún lýsir því hvernig hún gleymdi sér stundum sem barn við Steinku-

dys, á leið með matinn til mótekjufólks, og fylkti því í huganum í andstæðar bardaga-

fylkingar samkvæmt einhverri Íslendingasögu eða sem Íslendinga og Dani.
394

 „Hlut-

verkið“ að skipa sér í fylkingu og berjast af ósérhlífni fyrir réttlátum málstað virðist 

henni eiginlegt, sbr. Ignatíus, en sýnist helst sótt til baráttukonunnar Þorbjargar en sækir 

væntanlega einnig til þjóðlegs arfs í ljósi sjálfstæðisbaráttunnar og til biblíufrásagna. 

Ólafía er áfram á heimili fóstru sinnar eftir kvennaskólatímann. Trúleysið festi sig í 

sessi en Ólafía hefur líklega um sinn haldið þeim vana að lesa bænirnar sínar, sem 

amman hafði kennt henni, kvöld og morgna. En hún þrætti við ýmsa um trúmál á þess-

um árum. Þó ekki við trúaða systur sína (Helgu) sem virðist hafa haft áhrif á hana þegar 

til lengdar lét. Jólin misstu smám saman merkingu sína en páskarnir urðu henni kærasta 

hátíðin, tengd vorinu og líklega því hve hugsun um dauðann stóð henni löngum nærri.
395

 

Sumarið 1882 heimsækir Ólafía loks foreldra sína sem var mikið ferðalag. Fyrst með 

skipi til Seyðisfjarðar þar sem móðursystir hennar bjó. Hún dáist að Sveinbjörgu, elstu 

systur sinn, nýgiftri, á Mjóafirði og þeim verður vel til vina. Svo var farið á hestum 

suður um, yfir öll óbrúuðu fljótin á leið að Kálfafellsstað og síðar þaðan til Reykjavíkur. 

Þær móðir hennar fundu báðar „þessa undarlega sterku einingu barns og móður.“ Ólafía 

minnir fólk á Jóhann bróður hennar sem þá var dáinn fyrir rúmu ári. Hún dvelur til 

hausts og langar til að geta gengið móður sinni í sonarstað en móðirin sagði: „Þorbjörg 

hefir fóstrað þig og haft alt fyrir þjer og hún á að njóta þín, það er útrætt mál.“
396

  

Þorbjörg fóstra Ólafíu veiktist á útmánuðum árið eftir og var heilsulaus árum saman. 

Um sumarið eru þær austur á Mjóafirði hjá ættingjum og Ólafía lendir í miklum veik-

indum og ferðaraun í villu og hrapi á fjöllum. Hún undrast fullorðin að hafa ekki hugsað 

til Guðs á þessum tíma en eins og hún segir: „Þegar jeg hætti að trúa ritningunni, hætti 

jeg að treysta á hann. Með mínu eðli hlaut jeg að trúa honum alveg eða segja alveg 

skilið við hann, og það hafði jeg gert.“ 
397

 

Á meðan fóstran var erlendis til lækninga dvaldi Ólafía einn vetur á Bíldudal og fór svo 
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í sumarvist í Engey sem úr varð nærri þriggja ára dvöl og líkaði vel hinn mikli rausnar-

skapur og regla þar en jafnframt nærgætni og hjálpsemi og áhersla á sjálfræði allra. Enn 

sér hún í kringum sig „hlutverk“ sem ýta undir það sem oft virðast andstæður. En líf 

Ólafíu verður að spanna ríka einstaklingshyggju og knýjandi þörf fyrir að hjálpa öðrum 

sem hafa farið á mis við gæði hinna lánssömu – hörku og reglu (gagnvart sjálfri sér) 

annars vegar en jafnframt skilning og mildi. Þetta minnir á þætti í lífi Ignatíusar. 

Eftir að Þorbjörg fóstra hennar kom heim með bætta heilsu fór Ólafía aftur til hennar og 

taldi að heilbrigðar trúarskoðanir fóstrunnar hafi enn dýpkað, „trúnaðartraust hennar og 

lotning fyrir Guði hafði styrkst og aukist í hinum sára sjúkdómi hennar.“
398

  

„Þegar frænka hafði verið eitt ár heima, afrjeð jeg að lesa skólalærdóm og ljúka prófi í 

Latínuskólanum. Það var Einar Benediktsson, frændi minn, sem taldi frænku á að láta 

mig nota tímann til þess.“ Ólafía hafði þó ekkert skýrt markmið um nám eða starf. 

Stúlkum var þá ekki heimilt að sitja í kennslustundum án sérstakrar undanþágu. „Í 

fyrstu var ráðgert, að jeg tæki fjórðabekkjarpróf í þeim greinum einum, sem þar var 

lokið að kenna ... en mjer var synjað um það ... og varð þess vegna að fresta próftöku 

um eitt ár, til þess að lesa það sem á vantaði.“
399

 Það gerði hún sem heimiliskennari í 

Flatey á Breiðafirði. Þar leið henni vel en fannst óþægilegt, sem „fríþenkjara“ að kenna 

börnum kristindóm. Um vorið (1890) lagði hún hart að sér við að ljúka fjórðabekkjar 

prófi þrátt fyrir veikindi en áköf inflúensa geisaði í bænum. Veturinn eftir var hún áfram 

í Flatey og ætlaði að lesa undir stúdentspróf en var neitað um leyfi til að flýta því. 

Þegar mjer barst þetta svar, fór jeg að hugsa um það nánara, hvaða gagn mjer 

væri að þessum prófum.  Ef jeg ætlaði að halda áfram námi, varð jeg auðvitað 

að taka stúdentspróf.  En í raun og veru var mjer enginn hagur að stúdents-

prófi, ef jeg hætti námi að því loknu.
400

 

Hún taldi nóg af embættismannaefnum og að hún gæti orðið að meira liði á öðrum vett-

vangi sem ekki þyrfti háskólapróf til og hætti við stúdentsprófið og fór að kenna í barna-

skóla Reykjavíkur eftir síðari veturinn í Flatey.
401

 Hugsjónir um að vinna að göfgi, hlý-

hug og metnaði á íslenskum heimilum skýrðust fyrir Ólafíu. „Þjóðin átti að komast til 

vegs og gengis fyrir baráttu göfugra, starfsamra, íslenskra kvenna, og jeg sá í huganum 

kvennaskóla, sem áttu að geta unnið að þessu.“
402

 Störf Þorbjargar í þágu kvenna og 

hugsjónir hennar og aðrar sterkar kvenímyndir móta sýn þessa „hlutverks“. 
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Áhugaleysi Ólafíu á embætti kann að tengjast vitund hennar um föður sinn sem átti við 

áfengisvanda að stríða en um hann segir hún síðar: „Annars var það svo um hann sem 

marga aðra er í prestsstöðu hafa staðið, að þeir sýnast hafa verið kallaðir þangað af 

mönnum og sjálfum sjer, en ekki af Guði.“
403

 

Til að kynnast betur skólamálum fór Ólafía til Danmerkur og var þar við nám á lýð-

háskóla í fjóra mánuði. Hún kynntist þá m.a. Martin Anderson Nexö. Trúarlegt 

andrúmsloft var í skólanum og stærðfræði- og eðlisfræðikennarinn, La Cour, predikaði í 

kirkjunni og kom Guði að í fjölbreyttasta samhengi. Starfsgleði og föðurlandsást 

Grundtvigsmanna hreif hana en annars getur hún ekki um afgerandi trúaráhrif.
404

  

Hún dvaldi svo áfram á heimilum og kynnti sér heimils- og bústörf. Hún hugðist svo 

dvelja árlangt á enskum búgarði en úr varð að skreppa fyrst til Noregs. Þar var henni 

ráðlagt að búa í „Herberget for unge Kvinder“. Hún batt fljótt vináttu við hina hjálp-

sömu og fórnfúsu frú Lorens sem þar réði ríkjum. Þarna voru haldnir trúboðsfundnir 

mánaðarlega og einnig bindindisfundir. Það dróst að fá stað í Englandi og Ólafía heill-

aðist af Noregi og dvaldi þar á nokkrum stöðum mánuðum saman. Henni býðst svo að 

ferðast um á vegum lífsábyrgðarfélagsins „Star“ og afla því viðskiptavina á Íslandi og í 

Færeyjum. Í þessu sá hún ýmis tækifæri og hana langaði heim svo hún tók boðinu.
405

 

Einni í klefa í lestinni, á leið suður í gegnum Svíþjóð, gefst Ólafíu góður tími til að 

íhuga utanferðina og almennt æviferðalagið. Hún er orðin býsna þroskuð og lífsreynd 

kona þótt aldurinn sé ekki hár. Hún hefur orðið fyrir margvíslegum áhrifum þessi þrjú 

misseri erlendis og áður á merkum heimilum hérlendis. Ólafía minnist margra sem hafa 

tekið henni opnum örmum og allstaðar er eins og búið hafi verið að skipuleggja dvöl 

hennar áður en slíkt kom til tals. „Jeg var snortin þakklætistilfinningu til Guðs. Mjer var 

það fyllilega ljóst, að þetta var alt Guðs handleiðsla; sjálf hafði jeg ekkert til þess 

unnið.“
406

 Hún hlakkar til möguleika á að láta hugsjónir rætast innan skamms. 

„Alt í einu flaug mjer í hug, það sem frú Lorens og sumar aðrar höfðu 

margsinnis talað um í „Herberginu“, að eilíft líf öðluðust aðeins sanntrúaðir. 

... En ef það væri satt, að skilyrðið til þess væri trú á frelsarann, þá gæti jeg 

ekki erft það, því jeg hafði hrundið honum frá mjer. ... Skynsemin sagði mjer, 

að jeg mætti ekki ganga í óvissu um framtíðarlíf sálar minnar.“
407

   

Þarna er sem almenn guðstrú sé vöknuð á ný. Einhver, kannski henni oftast óljós, 
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trúarleg leit hefur átt sér stað a.m.k. frá því hún lýsir sér, tæpra 19 ára, á ferð í Öræfum  

í endalausri hátignarfegurð, og alt í einu greip ein einasta tilfinning með-

vitund mína og fylti hana alla.  Ef Guð væri til og hefði gert alt þetta, hlyti 

hann að vera óumræðilega dýrðlegur, jeg yrði að fá að þekkja hann, ef hann 

væri til.  Tíminn og rúmið hvarf mjer, alt nema þessi eina, brennandi þrá að fá 

að sjá Guð, ef hann væri til.  Hún gagntók mig svo algerlega, að jeg veit ekki, 

hvort jeg lifði í henni mínútur eða klukkustundir, en ósjálfrátt varð hún að 

bæn, fyrstu bæninni, sem jeg hafði beðið um andleg gæði.  Jeg sagði: „Guð, 

ef þú ert til, þá kenndu mjer að þekkja þig.  Láttu það verða, hvað mikið sem 

það verður að kosta mig.“  Sjálf gleymdi jeg þessari bæn.
408

 

Síðustu árin hefur reynsla af mikilhæfu og oft hámenntuðu fólki, sem tjáir trú sína með 

ýmsu móti, sbr. eðlisfræðikennarann, verið Ólafíu nærtækari heldur en glíma við skil-

greiningar á guðdómnum. Utanferðin með margvíslegri nýrri reynslu gerir hana líka 

opnari fyrir nýjum viðhorfum. „Hlutverk“ fræðimannsins sem trúir á Guð hefur síast inn 

í huga hennar en líf Ólafíu er fullt af andstæðum. Trúin er henni ekki einhver þægileg 

hugmyndaniðurstaða. Það sem er dýrmætt tengist harðri baráttu. Hún hleypur ekki eftir 

sjónarmiðum annarra en verður sjálf að sannfærast. Og þarna í járnbrautarvagninum 

brýtur hún odd af oflæti sínu og gengur inn í það trúarmynstur sem hún hafði verið að 

kynnast: „Jeg fjell á knje við trjebekkinn í vagninum, og bað Guð að Jesús mætti vera 

frelsari minn, syndir mínar hreinsaðar burtu, og jeg mætti „eiga Soninn“ [sbr. Jh 3.36] 

og með honum hið eilífa líf.“
409

 Eftir bænina skynjar hún gleði og trúarvissu.  

Ætla má að innra með henni hafi smám saman tengst saman „hlutverk“ starfssamra, 

umhyggjusamra kvenna og trúkonunnar og þar með trúarinnar á Guð sem er virkur í lífi 

þeirra og þjónustu. Jafnframt má spyrja hvort þakkarskuldin valdi ekki vissum innri 

þrýstingi til að þóknast því góða fólki sem hefur margvíslega greitt götu hennar. Hið 

röklega skynsemisviðhorf, sem hafði eyðilagt trú hennar, er heldur ekki horfið. Ég dró 

þá ályktun, ritar Ólafía, „að jeg ætti ekkert á hættu, þó jeg tryði, en ef jeg tryði engu, 

gæti jeg átt mikið á hættu.“
410

 Áhrif þakkarskuldarinnar og skynsemisviðhorfið draga úr 

dýpt þessa trúarafturhvarfs þótt einlægnin sé ekki dregin í efa. 

Ferðin gengur mjög vel og Ólafía vitnar, um tíma, fagnandi um trú sína og spyr: „Hvers 

vegna fjell þessi birta um mig, þar sem aðrir ráfuðu í myrkri?“ Hún talar stundum á 

fundum um bindindis- og fræðslumál og kvenréttindi og kemur að starfi Kvenrjettinda-

fjelags Íslands sem fóstra hennar hafði stofnað veturinn áður.
411

 Ólafía hafði áður 
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gengið í „Goodtemplararegluna“ og síðar í Hvítabandið þegar hún var í Noregi og á 

fundi í Kvenrjettindafjelaginu árið 1895 stofnar hún Hvítabandsdeild. Árið 1896 fékk 

hún styrk frá Hvítabandinu í Bandaríkjunum til að ferðast um Ísland. Ári síðar var henni 

boðið til Bandaríkjanna á fund Hvítabandsins sem raunar var haldinn í Kanada.
412

 

Um trú sína á árunum eftir Noregsdvölina fjallar Ólafía í minningum sínum, að hún 

hafði tileinkað sér kenninguna og eignast Jesú að vini eins og þegar hún var barn en 

ekki verið endurfædd né sótt samkomur trúaðra eða beðið nema þegar henni lá eitthvað 

þungt á hjarta. „En jeg trúði því sjálf, að jeg væri trúuð, og þegar jeg talaði eins og 

trúaðir, þá var það engin hræsni, því jeg vissi ekki betur.“
413

 

Í sex vikna dvöl í Pennsylvaniu, fyrir Hvítabandsþingið, býðst Ólafíu að hlýða á Moody 

sem reynist ekki fyrirmannlegur í fasi en orð hans áhrifamikil: „Aldrei á ævi minni hefi 

jeg sjeð nokkurn mann jafn gagntekinn sem hann af kærleika Guðs til syndugra manna, 

og þaðan hefir honum vafalaust komið það vald, sem hann hafði yfir hugum manna.“ 

Moody lagði áherslu á áreiðanleika Biblíunnar allrar og áritaði bók sína fyrir Ólafíu. 

Hún ritaði þó síðar að enginn Vestanhafs hafi haft gagnger trúaráhrif á sig.
414

 

Í lestinni á leið til Manitoba, þar sem Helga systir Ólafíu bjó, lánar fyrrum trúboði henni 

bók eftir Spurgeon. Bókinni, Hyggja holdsins ... fjandskapur gegn Guði (Róm 8.7) skil-

aði hún fljótt aftur, ósátt við fullyrðingu um „að mannseðlið væri fjandsamlegt Guði.“
415

 

Um veturinn vann hún að bindindismálum bæði í Kanada og Bandaríkjunum.
416

 

Enn ritar Ólafía um trúarlega stöðu sína eftir Ameríkuförina, með viðkomu í Bretlandi 

og á Norðurlöndum, og segir að nú hafi það ekki verið skynsemi hennar eða umhugsun 

sem hamlaði trúnni heldur hafi hugsunarleysi og óbeit á allri hlýðnisskyldu hindrað að 

hún gengi Kristi undanbragðalaust á hönd. Hún telur sig einnig hafa skort synda-

vitund.
417

 Greinilega verða átök í lífi Ólafíu á milli áherslu á sjálfstæði og sjálfsbirtingu 

einstaklingsins og þess að beygja sig fyrir Guði í auðmýkt og viðurkenna hinn mannlega 

brest og þörf á fyrirgefningu og hjálpræði Guðs. 

Síðari hluta árs, 1900, dvaldi Ólafía í Bretlandi þar sem hún sótti bindindisþing og taldi 

sig verða fyrir nokkrum trúaráhrifum. Henni var m.a. gefin Biblía og bókin „Daglegt 
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ljós“ á ensku en hún inniheldur eingöngu ritningargreinar. Þarna var hún ráðin til að fara 

að starfa í Noregi og las þar daglega í Daglegu ljósi eins og hún taldi sér nánast skylt. 

Trúaráhrifin leiddu til óvissu og heilabrota um hvort hún ætti hina réttu trú.
418

 

Ólafía kemur frá Noregi á öðru sumri, þreytt og heilsuveil. Þetta sumar kom forvígis-

maður félagsins „Christian Endeavour“ (kristileg viðleitni) til Íslands og Ólafía tekur 

þátt í stofnun félagsdeildar á Íslandi. Í því sambandi getur hún þó um andúð sína á tali 

um „frelsun fyrir blóð Jesú“. „Alt sem laut að friðþægingunni, eða kenningunni um 

syndasekt mannkyns, sem henni er óhjákvæmilega samfara, hratt mjer ósjálfrátt frá sjer, 

...“ Ólafía tók þátt í trúmálafundum og bindindisstarfi af djarfleika, með Sigurbirni Á. 

Gíslasyni og sr. Friðriki Friðrikssyni frá haustinu 1901. Hún var þá að byrja að lesa 

stundum í Biblíunni en það skelfdi hana þó að eiga að tala á sunnudagsfundi og vitna 

um trú sína. Hún bað Guð í sálarangist að sýna sér hvað hún ætti að gera og eftir bænina 

blaðaði hún í Biblíunni og staðnæmdist við hvatningarorð Jeremía spámanns (1.17), 

talaðu „til þeirra alt, sem jeg býð þjer. Vertu ekki hræddur við þá.“ Að finna sig knúna til 

að biðja fyrir sjúkum manni var henni einnig mikilvægt skref í bænalífi og einnig var 

vinátta við Signýju, trúaða þjónustustúlku, mikilvæg.
419

  

Að sinna þeim sem höfðu orðið áfengisböli að bráð eða á annan hátt misst fótanna í 

lífinu stóð Ólafíu alltaf mjög nærri. Hún hafði fyrirmyndir um óeigingjarnt líknarstarf 

frá Þorbjörgu frænku sinni og fleirum. Svo má velta því fyrir sér hvort „hlutverk“ 

föðurins komi ekki einnig hér við sögu – að hún leitist við að ganga inn í hlutverk hans 

og þá standa sig betur en hann gat, með brennandi boðun og siðprúðu lífi, og þá ósjálf-

rátt einnig að takast á við áfengisvanda hans í þurfandi drykkjufólki.
420

  

Í starfi Ólafíu meðal drykkjumanna í Reykjavík sá hún hve djúpstæður mannlegur vandi 

getur verið og að þeir þörfnuðust frelsunar. Hún vissi að Jesús var „mannkyns-frelsarinn 

... en í hverju var frelsunin fólgin? ... Þeim ... varð ekki hjálpað með mannlegum mætti, 

...“ Þetta verður hennar glíma. Úr biblíulestri hjá Sigurbirni Á. Gíslasyni urðu henni orð 

Jesú í Jóh 7.17 hugstæð: „Ef sá er nokkur, sem vill gera vilja hans, hann mun komast að 

raun um, hvort kenningin er frá Guði, eða jeg tala af sjálfum mjer.“ Veikindi og dauði 

Þorbjargar frænku hennar reyndu á og Ólafíu finnst síðar að þau hefðu átt að kenna sér 

„að ekkert friðar samviskuna nema trúin á friðþægingu Jesú.“
421
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Ólafía fer til Genfar á heimsþing Hvítabandsins og síðan, eftir dvöl í Englandi, til 

Noregs að starfa fyrir Hvítabandið en finnur fyrir þrekleysi eða mikilli þreytu sem 

hvíldir virðast ekki sigrast þá.
422

  

Í Noregi verður hún samferða presti sem hún spyr um orðalagið „blóð Jesú“.  

Hann svaraði mjer með því að segja mjer frá skýringum Aselms og Abelards 

á friðþægingarkenningunni, og kallaði hann Anslems skýringuna siðfræði-

lega, en hina fagurfræðilega.  Jeg fann að jeg fylgdi Abelard að málum, eða 

var með öðrum orðum nýguðfræðingur, sem svo er nú kallað.
423

 

Spyrja má hvers vegna Ólafía láti sér ekki nægja sína nýguðfræði sem einmitt var að 

ryðja sér til rúms um aldamótin á Íslandi (aldamótaguðfræði) og ekki síðar erlendis, 

einkum meðal menntafólks. Nýguðfræðin lagði áherslu á að sætta trúna við skynsemina 

en Ólafía hafði reynslu af því hve mikil rökleg þekkingarumfjöllun um Guð gat verið 

hættuleg trúnni. Málamiðlanir hentuðu eðli hennar og mótun auk þess illa. Hún var 

bardagamanneskja líkt og Ignatíus. Biblían hlaut að vera sönn eða ósönn en slíkt viðhorf 

samræmdist ekki nýguðfræðinni með áherslu á textarýni, sögulega gagnrýni á Biblíunni. 

Fyrirmyndir hennar (hlutverk) voru auk þess síður embættismenn sem urðu að sætta 

margs kyns sjónarmið (meðalmennska) heldur mjög afgerandi hugsjónafólk, sérstaklega 

kvenhetjur – fólk sem ekki beygði sig fyrir gagnrýni eða tíðaranda en tíðarandinn var 

mikilvægt viðmið nýguðfræðinnar. Þetta fólk starfaði gjarnan „til hliðar við kerfið“, líkt 

og séra Friðrik og Sigurbjörn Á Gíslason, sem Ólafía starfaði með, að ógleymdum 

kvenskörungum sem leiddu bindindisbaráttu eða líknarstörf í erfiðum aðstæðum en flest 

þetta fólk var mjög afgerandi í trúmálum t.d. frú Lorens í Ósló. Það var brotinn og blóð-

ugur Kristur sem hin brotnu voru leidd til, ekki fágaður siðakennari nýguðfræðinnar. Og 

til að tengjast hinum niðurlægða, krossfesta Kristi varð lærisveinninn að niðurlægja 

sjálfan sig og játa syndir sínar og vonleysi manna án friðþægjandi frelsara. En þessi 

vegur lítillækkunar var Ólafíu, sem gáfaðri, menntaðri og fágaðri heldri konu, fjarri því 

auðveldur en kostaði margra ára baráttu. Að vissu leyti má telja að sjálfstæðis- og 

uppreisnartilhneiging Ólafíu leiði hana gegn hinum guðfræðilega straumi um aldamótin.  

Eftir samtalið við norska prestinn og margra daga dvöl í Niðarósi liggur leið Ólafíu til 

Ytterö (haustið 1903)
424

 á vegum Hvítabandsins. 

Þar mun það hafa verið, að jeg varð fyrir þeirri reynslu, sem varla verður með 

orðum lýst að heilagur andi sannfærði mig „um synd og um rjettlæti og um 

dóm“ (Jh 16.8).  Það var ekki svo að skilja, að jeg hefði þá framið nokkra 
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sjerstaka synd.  Mjer skildist síðar, að Guð hefði, eftir langa og margvíslega 

reynslu, búið mig undir að geta skilið synd mína.
425

 

Þessi syndavitund var sár en upp í hugann kom skyndilega setning úr bók eftir Spurgeon 

sem hún hafði flett í fyrra skiptið sem hún var í Noregi: „Jesús er mikill frelsari mikilla 

syndara.“ Og svo var líkt og hvíslað væri að henni ritningargrein eins og útleggingu 

þessara orða: „Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar af allri synd.“
426

 

Og þá var eins og tvær uppsprettur kæmu upp í sálu minni.  Úr annarri 

streymdu syndir, – óþrjótandi syndir, – en úr hinni streymdi blóð Jesú og bar 

þær burtu ... Nú átti jeg soninn, nú hafði jeg fengið að sjá Guðs dýrð. Frið-

þægingin var lykill að biblíunni.
427

  

Ekki löngu síðar taka við alvarleg veikindi sem Ólafía nær sér aldrei að fullu af. Þarna í 

Ytterö gekk hún í gegnum mikið þjáningartímabil. „Jeg var magnlaus, gat ekki hugsað, 

ekki beðið eða heyrt aðra biðja ... En í öllum þessum þjáningum, naut jeg þess Guðs 

friðar, sem er æðri öllum skilningi.“ Hún skynjar vaxandi andlegt heilbrigði og þrótt 

samfara því að líkamlegri heilsu hrakar. Sextán árum síðar vitnar hún um að „hellubjarg 

friðþægingar Krists hefir staðið stöðugt“ í öllum þeim erfiðleikum og raunum sem hafa 

mætt henni. Hin trúarlega kjölfesta er orðin óhagganleg.
428

 

Í „eyðimerkurreynslunni“ fær Ólafía að reyna að Guð gengur með henni í gegnum þján-

ingarnar – honum verður treyst í blíðu og stríðu. Þetta er ekki reynsla sem Ólafía kallar 

meðvitað yfir sig líkt og Ignatíus að hluta til né stafar af siðferðisbresti eða áhættu-

líferni. Hún eignast djúpa trúarlega reynslu, nánast dulúðuga (mystiska) sem einkennist 

af þverstæðum. Andi Guðs er yfir henni í niðurbrjótandi kvölinni, líkt og hann sveif yfir 

vötnum (óreiðuöflunum) í sköpunarsögunni eða Ignatíus lifir kvöl og sælu í Manresa.  

Í Ytterö þýðir Ólafía sína kæru bók, Daglegt ljós.
429

 Á þessari fögru eyju virðist köllun 

hennar til starfanna í Ósló mótast.
430

 Í Noregi starfar Ólafía um árabil, þrátt fyrir tæpa 

heilsu (ólæknandi magaveiki) og verður fræg fyrir fórnfúst starf sitt á meðal vændis-

kvenna og annarra þurfandi í Ósló (frá 1909
431

). Að ráðast á garðinn þar sem hann var 

hæstur var henni eðlilegt (sbr. Ignatíus) og að lúta sem lægst í þjónustu Krists svo hinar 

„aumustu allra“ í erlendri stórborg urðu henni meiri áskorun en göfugu, íslensku 

konurnar sem áður áttu hug hennar allan. Stærilæti gagnvart þeim sem höfðu orðið 
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undir í lífinu átti hún ekki til. Heilsuleysi hennar undirstrikaði líka að hún vann ekki í 

valdi né krafti heldur af þeirri auðmýkt sem þiggur allt af Drottni sbr. skrif Lathrops.   

Eyjaþemað er merkilegt í lífi Ólafíu. Eyjan er paradís sáttar og umhyggju þótt innri 

átaka hafi gætt í Flatey og þjáningar í Ytterö en ekki í Viðey sem var hennar upphaflega 

Eden né í Engey. Eyjan er henni fyrirmynd og „hlutverk“ sem vitnar um ósamræmið, 

brestinn, syndina í heiminum en gefur jafnframt fyrirmynd og kraft til að mæta örbirgð 

og misrétti. Í Ósló byggir Ólafía friðarskjól eins konar Edensey hinna umkomulausu. 

Hún er þar í sameinuðu hlutverki „frúar sinnar“, Þorbjargar og frú Lorens og áhrifa 

gætir frá mildri, trúaðri ömmunni og innri hvatningar til að sinna ótrauð því hirðis-

hlutverki sem faðirinn megnaði ekki. Og vissulega gætir erlendra trúarstrauma einnig. 

Til Íslands kemur hún sárveik sumarið 1920 og dvaldist hérlendis þar til hún hélt til 

Noregs árið 1924 til að deyja þar. Hér hélt hún eitthvað samkomur en Sveinbjörg systir 

hennar ritar: „Starf hennar held jeg þó, að hafi engu síður verið fólgið í því, að hjálpa 

einstaklingum, sem leituðu hennar í ýmiskonar vandræðum eða erfiðleikum, og er mjer 

óhætt að segja, að enginn varð þar fyrir vonbrigðum.“ 
432

 

Spurgeon, baptistapredikarinn sem hún hafði áður hafnað, varð hennar uppáhalds-

höfundur og á síðari árum tók hún niðurdýfingarskírn þótt varla hvetti hún aðra til 

slíks.
433

 Þessi skírn hefur fallið að ströngum (þröngum) biblíuskilningi Ólafíu og áherslu 

á sjálfstæði og ábyrgð einstaklingsins.  

 

Séra Friðrik Friðriksson 

Friðrik fæddist á Hálsi í Fnjóskadal en fluttist með foreldrum sínum í Svarfaðardal 

tveggja ára gamall og ólst þar upp til fimm ára aldurs
434

 og svo frá sjö ára aldri í Skaga-

firði, síðar í Húnavatnssýslu, alltaf í sveit. Móðirin virðist sjá að mestu um uppeldið en 

faðirinn var mikið að heiman og dó þegar Friðrik var 11 ára. Guðrún Pálsdóttir, móðir 

Friðriks, var einlæg trúkona og elur þennan frumburð sinn upp við bænalíf og segir 

honum sögur af Jesú Kristi. Trúin virðist skipta hann miklu máli strax í bernsku og hann 

fór upphátt með bænir á kvöldin og sá fyrir sér herbergi þar sem bænir og blessanir 
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höfðu sinn stað. Einnig lék hann úti í tóftarbroti að hann væri að messa.
435

    

Trúarlífið virðist hafa yfir sér ljúfan blæ í vitund Friðriks í bernsku þótt Píslarsagan og 

Passíusálmarnir á föstunni flyttu honum átakanlegan veruleika. Jólin heima og í 

kirkjunni höfðu mjög sterk og trúarleg áhrif á hann.
436

 Hann var hrifnæmur og lá við 

gráti sjö ára undir fallegu tóni prestsins en á því ári byrjaði hann að lesa í Biblíunni sem 

hann hafði fengið í tannfé. Athyglisvert er að sr. Friðrik sagði sjálfur að það tímabil ævi 

sinnar sem „hann teldi frásagnarverðast og merkilegast … vera fyrstu árin, sem hann 

man eftir sér og fram til 10 ára aldurs.“
437

 Um biblíulestur bernskunnar ritaði hann síðar: 

„Já, jeg býst við að þar hafi verið lagður aðalgrundvöllurinn undir framtíðarhamingju 

mína.“
438

 Mótun bernskunnar telur hann afgerandi. Friðrik hrífst snemma af fagurri 

náttúru og minnist fegurðarinnar í Svarfaðardal:  

Þessi sjón, tignarleg og mild í einu, blasti við sjónum mínum, er jeg var að 

dunda úti að leikjum, og býst jeg við að frá því stafi það, að ávalt síðan hefur 

mér fundist fegurst í fjalladölum … Í þessum yndisfagra dal átti jeg heima, 

þangað til jeg var 5 ára, …
439

 

Samskiptin við föðurinn voru takmörkuð, eins og áður getur, og hann skipti sér lítið af 

Friðriki þegar hann var heima við
440

 og virðist ekki hafa haft mikið álit á syni sínum:  

Hann sagði, að ég yrði alltaf ónytjungur, af því að ég lá alltaf í bókum, en gat 

ekki tálgað óskakkan hrífutind. Þegar ég var tíu ára, kunni ég skil á öllu, sem 

nokkuð kveður að í Gamla testamentinu og talsvert í ættartölum.  Þetta var 

ekki talinn dugnaður …
441

  

Friðrik var líka sólginn í alls kyns sögur, ævintýri og kveðskap. Hann átti snemma mjög 

auðugt ímyndunarafl og afar myndræna hugsun og naut sín vel einn við dagdrauma sem 

hann taldi síðar að hefðu haft nokkra þýðingu fyrir þroska sinn.
442

 Um ímyndunarafl og 

dagdrauma væri auðvelt að vitna til Ignatíusar. 

Gott orð fer af prestum í kringum Friðrik. Sr. Páll Jónsson, sálmaskáldið góðkunna, 

staðfestir skírn hans og fleiri presta getur hann að góðu í minningum sínum frá bernsku. 

Hann segir t.d. um sr. Zophonias Halldórsson: „Heyrði jeg alla dást að honum og varð 

hann í mínum augum sem æðri vera.“
443

 Hvað trú og trúariðkun snertir er því samfella á 
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milli þess sem Friðrik upplifir heima fyrir og við guðsþjónustur og fræðslu í kirkjunni. 

Samskipti við presta verða honum einnig mikill vegsauki í bernsku því í hinu kirkjulega 

samhengi fær hann ungur mikið hrós fyrir biblíu- og kverkunnáttu
444

 sem hefur verið 

kærkomin uppbót fyrir að vera heima talinn klaufi til verka og áhugalítill um nytsama 

iðju. Um „próf“ í kirkjunni og viðbrögðin við frammistöðunni ritar Friðrik: „Mjer hefur 

aldrei fundist meira til um nokkurn dag á ævi minni en þenna.“
445

 

Faðirinn hættir alveg að búa, vorið 1875 þegar Friðrik er 8 ára, og fæst einvörðungu við 

smíðar þau þrjú ár sem hann þá átti ólifuð.
446

 Þar sem faðirinn er svo fjarlægur og 

afskiptalítill getur hann varla orðið fyrirmynd. Smiðshendur hafði Friðrik heldur ekki og 

varla var hann bóndaefni. Ástúð fékk hann óskipta frá móður sinni og móðurbróðir 

hans, Þórður, var honum ástúðlegur (og almennt sú fjölskylda) þann tíma sem fjöl-

skyldan var í nábýli við hann, þegar Friðrik er 8-10 ára. Húsbóndi hans í vistinni á 

Svínavatni (13-15 ára) var honum einnig viss föðurímynd.
447

 

Eftir dauða föðurins, þegar Friðrik er 11 ára, reynir móðirin að halda heimilinu saman 

en það leysist upp vorið sem hann er 13 ára en þá höfðu langvarandi veikindi lagst á 

hana. Þetta var raunatími og hann kveið því að fara til „vandalausra“ en það orð hafði 

stundum verið notað sem hálfgerð grýla á hann.
448

 

Vistin hjá vandalausum varð þó góð og Friðrik fékk að hafa bæði prjóna og Goðafræði 

Grikkja og Rómverja með sér í hjásetuna. Inn í þennan guðaheim fornaldar lifði hann 

sig svo 
449

 að hann virðist alla ævi hafa átt þar innangengt. Skyldur sínar í hjásetunni 

vanrækti hann þó ekki – það hefði kostað bókarleyfið. Í vetrartómstundum leggst hann 

djúpt í bóklestri og skáldlegu eða heimspekilegu hugarflugi svo sem í fylgd Ilionskviðu 

eða Njólu Björns Gunnlaugssonar. Hann las einnig bækur um náttúrufræði og virðist 

glíma mikið við tilveruna sem meiningarfullt undur. Þetta er að nokkru á sama tíma og 

hann er að ljúka við að læra „Kverið“ utanað.
450

 Trúarlærdómarnir virðast hafa tengst 

víðtækri upplifun á undrum veraldar og allt sýnist umvafið skapandi ímyndunarafli.  

Eftir ferminguna, í snjó um hvítasunnu, lendir Friðrik í andlegri kreppu. Þá voru 

skelfingartímar með hafís, hallæri og skæðum mislingum, sem hann þó slapp við. Þung-
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lyndið tengdist þó fremur kvíða fyrir framtíðinni og vonleysi um nám sem hugurinn var 

svo bundinn. Hann sá sig lokast inni í fábreytni og basli sveitalífsins við störf sem hann 

fann hvorki áhuga né getu til að sinna svo sómi væri að. Um trúarlega þáttinn segir 

hann: „Mjer fanst jeg hafa gengið undir svo mikla skuldbindingu og fann hve ófær jeg 

var til að geta gert skyldu mína við guð og menn.“
451

 

Í lífi sveitafólksins var skylduþátturinn ríkur. Allir urðu að standa sig og vinna sín störf 

af alúð og án möglunar sem skylduga þjónustu við Guð og menn. Þetta var vissulega í 

takt við lúterska köllunarguðfræði. Skylduvitundin fléttaðist saman við trúna með 

mikilli áherslu á Guð sem þjáist og deyr fyrir synd manna. Hinn þjáði Guð var fyrir-

ferðarmikill og ekki langt í þá hugsun að hluti af lífi manna væri að taka þátt í þeirri 

þjáningu með striti sínu og þolgæði í mótlæti. Ljóst er að Friðrik leggst ungur djúpt í 

föstuþema trúarinnar. Trúarritin sem hann sekkur sér niður í eru mörg býsna þung og 

með miklu alvörubragði alla vega miðað við aldur hans. 

Tilfinning hans fyrir því að standast ekki kröfur Guðs og manna hljóta þó að tengjast 

dómi sveitamenningarinnar og þá einkum föður hans. Karlmaður í sveit sem ekki hafði 

áhuga á búskap og hæfileika til að sinna honum vel, hann stóðst ekki kröfur, mátti 

kallast ónytjungur. Kröfur manna færast að einhverju leyti yfir á Guð. Hlaut Friðrik ekki 

að taka möglunarlaust við, úr hendi Guðs, því hlutskipti sem virtist blasa við honum og 

rækja hlutverkið með sæmd – það gat hann ekki.  

Athyglisvert er að það er eins og honum líði heldur skár þær þrjár vikur sem næstum allt 

heimilisfólkið lá í mislingum. Þá verður hann að sjá um búskapinn og annast um fólkið. 

Hann segist hafa gleymt sjálfum sér
452

 en væntanlega kemur hér einnig til vitundin um 

að standast kröfur Guðs og manna þegar mest reyndi á. Örmögnunin eftir áreynsluna 

magnar svo hugsýkina. 

Straumhvörfum veldur að honum er síðar um sumarið komið til dvalar á Heiði í Göngu-

skörðum hjá frænda sínum Stefáni bónda þar. Þar var þá við sláttinn latínuskólapiltur-

inn Stefán yngri, síðar skólameistari og víðkunnur náttúrfræðingur. Friðrik kemst þarna 

inn í annað andrúmsloft þar sem fræðin eru í hávegum höfð og þeir frændur, Stefán 

yngri, ná vel saman um að ræða ýmsan fróðleik. Náttúrufræðiáhugi Friðriks og 

fegurðarskyn fær viðurkenningu og útrás í grasfræðifræðslu Stefáns. En auk skemmti-

legra samvista og vináttu um hríð opnaðist einnig rifa á glugga inn til bjartrar framtíðar. 
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„Gamli Stefán gaf sig líka mjög að mjer, og áður en við skildum, bauð hann mjer að 

kom til sín næsta vor og mundi hann greiða mjer veg til nokkurrar mentunar.“ Allt 

þunglyndið hvarf af Friðriki og hann „varð aftur kátur og fagnaðarsæll.“
453

   

Næsta vetur virðist Friðrik lesa meira af náttúrufræði og almennu efni auk Mynsters-

hugleiðinga sem voru yngra og væntanlega almennara (bjartara) trúarrit en mörg þeirra 

sem hann hafði áður lesið. Trúaráhugi hans fékk einnig skapandi útrás er hann ritaði 16 

blaðsíðna hugleiðingu útfrá Jesaja 55.6-9 og afhenti presti sínum um vorið, 15 ára 

gamall. Fyrir þetta verk fékk hann hrós og það reyndist honum til framdráttar síðar.
454

 

Við sjáum Friðrik þarna styrkja nýja sjálfsmynd sem maður á hinni viðurkenndu 

lærdómsbraut og ok hinnar brotnu bóndaímyndar þjakar hann ekki lengur.  

Stefán yngri kennir Friðriki ýmislegt um náttúrufræði og málfræði við sláttinn næsta 

sumar og svo vetrarpart dönsku og íslensku og Friðrik les ljóð og verk sem tilheyra 

heimsbókmenntunum. Erfiður efnahagur gerði Stefáni „gamla“ erfitt fyrir að styðja 

Friðrik en honum bauðst vetrardvöl við skólaundirbúning hjá hinum ágæta presti sr. 

Zophoniasi Halldórssyni í Goðdölum sem hann þekkti frá bernsku. Áfram reynir Frið-

rik að basla með sjálfsnám og stopula tilsögn og gleypir í sig bókmenntaverk þar sem til 

þeirra næst. Hann ritar t.d. um hve mikil áhrif Manfred eftir Byron lávarð hafi haft á sig. 

Þessi lærdómur var þó ekki talinn nægja til að Friðrik kæmist inn í 2. bekk Lærða 

skólans sem var skilyrði hóps frænda og vina fyrir stuðningi við latínuskólanám.
455

 

Á örlagakrossgötum vill Friðrik suður til að reyna við inntökupróf í 2. bekk en missir 

allan stuðning geri hann það. Telur jafnvel, síðar, að stuðningsmönnunum hafi verið 

ósárt um að hann brygðist og þeir losnuðu við erfiðar skuldbindingar á harðindatímum. 

Friðrik lætur slag standa og hálfpartinn laumast suður, þvert á ráð frænda og vina.
456

  

Hann hafði hvorki fé né samastað syðra og lá úti í kirkjugarðinum aðra nóttina í Reykja-

vík. Draumórakennda von hafði hann um að Þórhallur frændi hans Bjarnarson, sem þá 

var orðinn kennari við Prestaskólann, myndi hjálpa sér. En Þórhallur getur ekki hjálpað 

honum að sinni og ekkert nema eymd og niðurlæging blasa við. Hann reyndi jafnvel að 

útveg sér skipsrúm sem vikapiltur á norsku skipi svo hann þyrfti ekki snúa aftur til átt-

hagana ef hann næði ekki prófinu.
457
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Þetta var, mannlega talað, vonlaus áætlun en Friðrik reynir sérstaka handleiðslu Guðs. 

Rektorshjónin taka honum afar vel og söguna sem rektor ætlar að staðfesta með kunn-

áttuleysi Friðriks í latínu, þá sögu hafði Friðrik lært utanað á leiðinni suður. Kennararnir 

eru honum mildir og svo kemur hann hvað eftir annað upp í efni sem hann kann langt-

um betur en flest annað í viðkomandi grein. Hann er eins og leiddur í gegnum prófin og 

gegn öllum líkum metinn hæfur til náms í 2. bekk.
458

  

Þetta verður Friðriki allt nánast yfirþyrmandi reynsla. „Jeg … þaut svo út og alla leið 

upp fyrir skólavörðu; jeg fleygði mjer þar niður og grjet af gleði og hinni óvæntu 

hamingju. Jeg þakkaði Guði, því jeg fann að þetta ómögulega var orðið mögulegt með 

hans hjálp.
459

 Svo mikið traust virðist Friðrik öðlast á því að það sé í áætlun Guðs að 

hann setjist á skólabekk að hann tekur enn síður mannlegum rökum en áður og með-

tekur ekki neitun væntanlegs fjárhaldsmanns en sleppir honum ekki fyrr en hann hefur 

gengist inn á áætlunina óraunhæfu. Ýmsir greiða svo götu hans.
460

 

Reynsla af handleiðslu Guðs verður áhrifamikil í lífi Friðriks og glíman við að höndla 

eða skynja leiðsögn hans. Stundum virðist einhvers konar innri skynjun á þessari hand-

leiðslu gera honum kleift að taka ákvarðanir þvert á það sem almennt virðist skynsam-

legt og að fylgja þeim ákvörðunum í gegnum, stundum, næstum hrikalegt andstreymi. 

Fyrsta messan sem hann sótti í Dómkirkjunni í skrúðgöngu skólapilta hafði djúp áhrif á 

Friðrik og hann hellti sér út í námið af miklum áhuga, lotningu og þakklæti fyrir kennsl-

una. Hann tók líka fullan þátt í skólalífinu og naut sín vel.
461

    

Friðrik naut fæðis hjá rektorshjónum (ókeypis um tíma) og mjög góðs atlætis en þar 

voru í fæði tveir synir Lárusar sýslumanns á Kornsá og við þá batt Friðrik vináttu, sér-

staklega við Björn og annaðist hann t.d. í alvarlegum veikindum.
462

 Þessi kynni tengja 

Friðrik síðar Kornsárheimilinu
463

 með örlagríkum hætti. 

Friðrik getur fleiri atvika þar sem hann verður heillaður úti í náttúrunni en upplifunin er 

jafnframt tengd sögu eða bókmenntum, eins og þegar hann gengur með Indriða Einars-

syni í Öskjuhlíðinni og þeir ræða leikrit sem Indriði hefur í smíðum eða þegar Friðrik 

reikar á júlínóttu um á Þingvöllum og sér „í anda skrautklæddar hetjur og skörulegar 
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konur svífa yfir vellina.
464

 Alls kyns hetjur og kappar koma oft fyrir í minningum sr. 

Friðriks. Hetjuskapur og glæsimennska eru honum mikilvægar fyrirmyndir. Að líkind-

um er að einhverju leyti um að ræða tilhneigingu til að vega á móti skertri karlmennsku-

ímynd bernskunnar sem tengdist afskiptaleysi og neikvæðum dómum föðurins. 

Þrátt fyrir að Friðrik yndi vel í skólanum lendir hann í einhverri kreppu annan veturinn 

syðra. Hann á mjög erfitt með svefn og verður að fá læknishjálp. Einhverjar áhyggjur 

hljóta að eiga þátt í þessu, líklega tengdar ótryggri framtíð fátæks nemanda með móður 

sína rúmliggjandi norður í landi.
465

   

Kunn er sú saga að Friðrik hafi orðið ástfanginn af Sigríði Blöndal á Kornsá, síðar 

prestsfrú á Siglufirði, en ekki fylgt þeim málum eftir og talið vonlaust um hjónaband 

þeirra vegna fátæktar, stéttamunar og ótryggrar stöðu sinnar. Um þessa æskuást fjallar 

hann þegar hann segir frá sumardvöl á Kornsá og ritar m.a.:  

Jeg var mjög sæll og lifði í djúpri draumsælu, því fyrir utan alt annað yndi, 

var runnin upp fyrir mjer morgunroði nýrrar kendar, sem lagði bjartan og 

hreinan morgunbjarma á alla dagdrauma og framtíðarvonir. … [Vonin] var 

sæl meðan engin var vissa, brann hrein og ein og heit og heið inn á við, 

efldist við aðdáun á skini fjarlægrar stjörnu, endurnærð við misskilin bros og 

vinaþel, og gaf efni í dýrðlega drauma og viðkvæm ljóð; og ljet sjer nægja 

það um stund.  En svo kom sú stund, að það varð öðru vísi.
466

  

Fjarlæga stjarnan er sýslumannsdóttirin. Þetta skýrir Friðrik svo nánar, nokkru síðar í 

frásögn sinni: „Á þessu sumri dóu út á einni stund draumar æskuástar minnar. Sú, sem 

var innihald hennar, trúði mjer fyrir því að hún væri trúlofuð öðrum; það var sorg að 

vísu, en það var engin beiskjurót í henni. Og hið ytra merktist ekki að neitt vantaði á 

gleði mína.“
467

 Vorið eftir ýfist þessi ástarkreppa upp aftur þegar Sigríður dvelur á 

Sauðárkróki og sá misskilningur kemur upp að slitnað hafi uppúr trúlofun hennar.
468

  

Þann vetur hafði Friðrik lesið utan skóla norður í Skagafirði og flutt ræður við aftan-

söngva á Sauðárkróki og í kirkjunni á Hólum. Honum finnst eftir á að þarna hafi sýndar-

mennskan verið meiri en trúareinlægnin „en um eiginlegt trúarlíf var ekki að tala. Alt 

það nýja, sem jeg lifði í, bókmentir, skáldskapur og önnur fræði, ásamt skólalífinu, alt 

þetta hertók huga minn og útrýmdi smám saman innileikanum í trúnni. … Jeg var 

hættur að biðja, nema þá stundum við próf.“
469

 Virðing fyrir kirkju og kristni var þó enn 
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til staðar og ekki efi um kenninguna. Það er eins og Friðriki takist ekki að láta trú 

bernskunnar og sveitarinnar og sína persónulegu trúariðkun fylgja sér eftir, á þessum 

þroska- og umbrotaárum, og aðlagast bæjar- og menntalífinu. „Kristindómurinn var 

mjer fræði, en í hann vantaði alt persónulegt líf.“ Þó hugsaði hann sér að verða 

prestur.
470

 Sú hugmynd mun hafa búið með honum frá bernsku og var það „hlutverk“ 

menntamannsins sem honum var tiltækast. 

Síðla sumars fer Friðrik suður til að búa sig undir skóla og 10. ágúst hrynur tilvera hans 

er hann fréttir að endanlega er úti um sambandið við æskuástina. Hann finnur að þessi 

ást hefur rist dýpra en hann hafði áttað sig á og sjálfsvirðing og lífsvonir gufa upp.
471

  

Leiðin liggur niður á við – ekkert skiptir lengur máli. Hann sem bindindismaður og 

stúkufélagi byrjar á því að drekka sig fullan. Þarna hófst „för mín um hinn myrka eyði-

merkurkafla ævi minnar, …“ Skólanám og regla fóru að mestu í handaskolum og öll 

markmið týndust um tíma. 
472

  

Kreppan varð meira en ástarsorg því það, að komast á menntabrautina, leysti Friðrik 

ekki undan þeirri ímynd að karlmaður sem teljast átti maður með mönnum var heimilis-

faðir. Þetta átti ekki síst við um hlutverk og ímynd prestsins. Prestsembættinu fylgdi 

rekstur á fyrirmyndarheimili í sveit sem varla var hægt að sjá fyrir sér án húsfreyjunnar.  

Leið Friðriks var nú „langur og leiðinlegur vegur til gersamlegrar eyðileggingar, og 

[hann] fór að hugsa um, hvort ekki væri fljótari og þrautaminni leið til að ná því 

marki.“
473

 Hvatning dugði ekki en jólakvöld hjá Helga Hálfdánarsyni varð Friðriki þó 

sterk áminning og óþægilegur samanburður við slarkið og jók á sjálfsfyrirlitninguna.
474

 

Friðrik sökkti sér niður í Manfred og Leiden des jungen Werters og sjálfsvígshugsanir. 

Hann gat þó ekki hugsað sér að leggja slíkar byrðar á konuna sem hann unni eða móður 

sína, að lifa við það að hann hefði fyrirfarið sér. Honum kom þá loks til hugar að láta sig 

hverfa af skipi í vetrarstormi þannig að dauði hans yrði túlkaður sem slys. Hann ráð-

stafaði svo kennslu sinni og gekk frá öðrum málum t.d. varðandi móður sína svo brott-

förin raskaði sem minnstu fyrir aðra – sagðist ætla að reyna að freista gæfunnar í útlönd-

um og koma sér á réttan kjöl. Engum utan heimilisins sagði hann þó frá utanförinni. Við 

bekkjarbróður sinn sem rakst á hann á leið til skips sagði Friðrik: „Jeg ætla lengra en til 
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Vestmannaeyja og styttra en til Færeyja!“ Að þessu hló félaginn sem gríni.
475

   

Er skipið bíður af sér óveður í Hafnarfirði kemur samferðamaður sem ekkert hafði gefið 

sig að öðrum og kallar Friðrik á eintal. Þessi vesturfari játar, grátandi, að hann sé að 

flýja drýgðan glæp. Friðrik verður að útskýra synd og iðrun og náð Guðs til að hugga og 

leiða þessa hrelldu sál. Þetta samtal kom Friðriki í nýtt uppnám og hann sá líf sitt í nýju 

ljósi. Hann, sem þekkti veg Guðs bæði af fræðunum og sem reynslu af handleiðslu hans, 

var án afsökunar. Í sálarbaráttu um nóttina sér hann handleiðslu Guðs í að senda sér 

þennan mann. Hugarstríðið knúði hann loks til bænar og ákvörðunar um „að leggja alt á 

guðs vald og lifa eins lengi og hann vildi.“
476

 Það má segja að Friðrik hafi þarna verið 

knúinn til að skipta um hlutverk og gerast hinum hrjáða manni Kristur (félagi Guðs) en 

þessi hlutverkaskipti hafa varanleg áhrif á hann – hann hlýtur að heyra eigin boðun. 

Friðrik þarf hjálp góðra skipsfélaga til að geta að fullu greitt fyrir ferðina til Færeyja, en 

það hafði hann ekki gert fyrirfram og skipið kom ekki við í Vestmannaeyjum. Í Þórs-

höfn ráfar hann um götur í hryssingslegu veðri en man loks eftir því að hann þekki 

trúboða „Babtista“ (Plymouth Brethren), Skotann William Sloan, frá því er hann hafði 

leiðbeint honum um íslensku í Reykjavík. Ölmusumaður, sem Friðrik gefur sinn síðasta 

eyri, vísar honum á Sloan sem tekur hann með sér á samkomu. Þar fær Friðrik áfram-

haldandi styrkingu og staðfestingu á kalli Guðs, frá því á skipinu. Sálmasöngurinn og 

ræðan – allt er eins og sérstaklega talað til hans um hvílíkan vin hann eigi í Jesú og um 

náð Guðs. Útfrá Jesaja 55 var talað um svölun fyrir hinn þyrsta og korn boðið án silfurs 

og lesið: „Hneigið eyru yðar og komið til mín, heyrið svo að sálir yðar megi lifna við! 

Og jeg vil gera við yður eilífan sáttmála, Davíðs órjúfanlega náðarsáttmála.“ Þessum 

náðarsáttmála tók Friðrik við og staðfesti að vilja tilheyra Drottni allt sitt líf. Út í óviss-

una gekk hann svo sæll og glaður og viss um að allt færi vel.
477

 Friðrik kynntist góðu 

fólki í Færeyjum og farnaðist vel miðað við aðstæður. Ekki varð hann fyrir áhrifum af 

sérkenningum „Babtistanna“ þótt hann sækti eitthvað samkomur þeirra en þó ekki síður 

lúthersku kirkjuna. Ekki er að sjá að trúarskoðanir Friðriks breytist í neinum grund-

vallaratriðum frá því sem var áður en trúarlífið endurnýjast. Hann öðlast endurnýjaða 

fullvissu um handleiðslu Guðs í gegnum þykkt og þunnt og vissu þess að þrátt fyrir það 

sem á undan var gengið sé ástæða til að horfa björtum augum fram á veginn. Ekki 

virðist um þröngan, menningarfjandsamlegan píetisma að ræða. Hann heldur áfram að 
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senda skólafélögum heima ljóð og setur saman rómantíska sögu á dönsku.
478

 

Hlutverkið sem beið Friðriks krafðist þess að hann væri kallaður og mótaður sem tvíhert 

stál. Trúarraunin við inngönguna í Lærða skólann dugar ekki ein sér enda máðist trúar-

reynsla þess tíma í umróti skóla- og bæjarlífsins og enn frekar við ástarraunirnar. Það er 

eins og Friðrik þurfi að kanna djúp niðurlægingar og deyðingar sjálfsins enn frekar. 

Saga hans minnir á sögu Jónasar spámanns sem flýr köllun sína á haf út og endar í gini 

ókindar undirdjúpanna áður en hann er reistur upp, hæfur til að boða, einsamall, heilli 

borg afturhvarf. Friðrik flýr land á vit dauðans út á ólgandi haf um hávetur en þar verður 

hann að sálusorga sakamann á ystu nöf lífs síns. Og í þeirri sálgæslu og trúarleiðsögn er 

sem Guð taki að draga Friðrik upp úr djúpinu og leiða hann á köllunarbrautina.   

Eftir þessa reynslu og hjá babtistum í Færeyjum sigrast Friðrik á hverri raun og reynir 

margt sem hann hlýtur að skilja sem sérstaka handleiðslu Guð. Hann verður nokkuð 

happasæll sjómaður á Austfjörðum um sumarið og alls staðar mannasættir, jafnvel svo 

mjög á sjóferðinni til Reykjavíkur að honum er endurgreitt fargjaldið.
479

 Veturinn eftir 

fæst hann við kennslu, les bókmenntir og yrkir ljóð og er mjög virkur í skólalífinu þótt 

utan skóla sé og lítið verði úr námi en hann minnist þessa tíma með ánægju. Hann rýkur 

svo í að lesa undir próf upp í 6. bekk um vorið og þá er eins og gamla lánið endurtaki 

sig og hann slampast ótrúlega vel í gegnum prófið. Fyrsta sumarið í Reykjavík nýtur 

hann lífsins sem verslunarstarfsmaður en „borgarumhverfið“ heillar greinilega
480

 enda 

var hann einstaklega félagslyndur og nánast háður margmenni og tilbreytingu.
481

  

Trúarglíma Friðriks var ekki við kverið. Hann glímdi við tilvistar- og sjálfsmyndar-

kreppur en ekki spurningar um tilvist Guðs eða kenningar Ritningarinnar um hann. 

Glíman var um lífssamfélag við Guð í algeru trausti á honum sem elskandi föður sem 

leiðir börn sín í gegnum þykkt og þunnt með þeim hætti sem gerið lífið þess virði að lifa 

því. Guðsmynd og boðun sr. Friðriks var þó Kristsmiðlæg og bundin þrenningunni. Guð 

sem faðir, sonur og heilagur andi mætti honum sem lifandi, elskandi og fórnandi veru-

leiki. Ekki fyrst og fremst sem almenn staðreynd heldur sem „hæli og styrkur“, vinur og 

óbrigðull ferðafélagi á lífsins leið, í meðbyr og mótlæti, lífi og dauða. 

Áhugi Friðriks á fólki var óþrjótandi, einkum drengjum og ungum mönnum. Það er líkt 

og hann sjái í hverjum dreng föðurleysingja sem þarfnist hlýrrar hvatningar, hlustunar 
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og föðurlegrar handleiðslu. Að einhverju leyti sér hann sjálfan sig, sem föðurleysingja 

bernskunnar, í öllum drengjum. Það verður köllun sr. Friðriks Friðrikssonar að verða 

andlegur faðir þúsunda drengja. Til að geta gengið inn í það hlutverk verður hann fyrst 

að upplifa óhagganlega föðurumhyggju og handleiðslu Guðs.
482

 Þegar hann upplifir 

Guð í slíku hlutverki og hefur sannreynt að því hlutverki gegnir Guð hvað sem á gengur 

og hvernig sem hann sjálfur bregst, er hann um leið sjálfur kominn inn í nýtt hlutverk 

sbr. kenningu Sundéns. Hann verður „félagi Guðs“ og í vissum skilningi staðgengill 

hans í andlegu föðurhlutverki meðal meðbræðranna. Þessu hlutverki getur hann gegnt á 

meðan hann lifir í því bænasamfélagi við Guð og íhugun Orðs hans sem viðheldur þessu 

trúnaðartrausti og lætur þá jafnframt reyna á þetta traust í lífi sínu og starfi. Og þetta 

samband við Guð og traustið á honum entist sr. Friðriki Friðrikssyni langa ævi. 

Samfélag sr. Friðriks við Guð var auðugt og djúpt og gat tekið á sig dulúðuga 

(mystíska) mynd. Það má m.a. lesa út úr því sem hann segir skáldsagnapersónu sína, 

Sölva, upplifa einan í Hóladómkirkju:  

[Hann] sökkti sér að nýju ofan í djúpar hugleiðingar.  Smám saman hætti 

hann að hugsa í setningum.  Hann seig niður í kyrrðardjúp sálarinnar, þar sem 

hugsunin er orðalaus, en sýnir andans stíga þess betur upp. ... og niður 

kyrrðarinnar ómaði fyrir eyrum hans, og síðan var eins og öll ljós meðvitund 

um stund og stað hyrfi.  Honum var eins og hann liði í himingeimnum, borinn 

af einhverju ósýnilegu, innra afli.
483

  

Kynni af KFUM í Kaupmannahöfn opna Friðriki styðjandi trúarsamfélag og leið (starfs-

aðferðir og starfsvettvang) til að gegna þessu andlega föðurhlutverki án hefðbundinnar 

prestsstöðu og tilheyrandi heimilisstofnunar.
484

 KFUM-starfið, sem ættað er úr stórborg-

arumhverfi, miðar við að ekki sé hægt að treysta á trúarlega mótun heimilanna og varla 

almennt siðrænt og menningarlegt uppeldi né að hefðbundið safnaðarstarf sé nægjan-

lega til staðar. Vitund Friðriks um að vera eins konar heimilisleysingi verður styrkur í 

nýju framtíðarhlutverki. Einstakt áhrifavald, stjórnunarhæfileikar og listræn tök og 

minni á andlit, nöfn og atvik treysta sjálfsmyndina frekar. Nokkuð önnur áhersla Kaup-

mannahafnardeildar KFUM, en Danska heimatrúboðsins almennt, auðveldar honum að 

virkja bókmennta- og menningaráhuga sinn og ást á náttúrunni og skapandi iðju.
485

  

Friðrik var tregur til að hefja KFUM-starf á Íslandi er honum barst hvatning til þess frá 
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séra Þórhalli Bjarnarsyni prestaskólakennara, frænda sínum, haustið 1895. Hann var 

óviss um viðtökur og taldi sig skorta ýmislegt sem til þyrfti og fannst sárt að yfirgefa 

blómlegt starf í Danmörku. Endanleg ákvörðun um heimferðina kostaði hann mikla 

bænabaráttu sem endaði með fullvissu um að Guð yrði með honum í þessu verkefni.
486

  

Heimkominn „mátaði hann svo hlutverk“ varðandi starfsstíl. Hefðin frá Kaupmanna-

höfn sagði honum að byrja á því að boða fullorðnum og eldri unglingum kröftuglega 

trúna. Þegar hann hefði þannig byggt upp sterkan hóp skyldi hann byrja drengjastarfið. Í 

þessu samhengi reyndi hann „hlutverk“ vakningarpredikarans að erlendri fyrirmynd: 

Jeg lýsti syndinni og höfundi syndarinnar með sterkum litum og náðinni og 

fyrirgefningunni eins vel og jeg kunni.  Jeg var oft mjög harðorður og tók 

árinni djúft í og fór ómildum orðum um lesti og trúardeyfð.  Menn hlustuðu 

af athygli, en jeg varð ekki var við að ræðurnar hefðu nein sjerleg áhrif.  

Þegar jeg var í mestum hita, hjelt fólk að jeg væri að spreyta mig, og er jeg 

útmálaði syndina og glötunina með sterkum orðum, hjelt fólk að jeg væri að 

stæla Jón Vidalín og þótti mjer segjast vel og hrósaði mjer fyrir.  Jeg hefði 

heldur kosið að fólk hefði orðið reitt og tekið það til sín.
487

 

Friðrik hvarf frá þessum boðunarstíl og umsnéri Kaupmannahafnarmódelinu með því að 

byggja fyrst upp drengjadeild sem óx svo upp í það að verða aðaldeild. 

Hrifning séra Friðriks af kaþólsku helgihaldi og skilningurinn á nálægð Krists í altaris-

gönguefnunum tengist hrifnæmi hans og hvernig hið leyndardómsfulla höfðaði til hans 

og hin æðsta (mystiska) eining og hve þungt lifunarþáttur trúarinnar vó.
488

 Friðrik var 

einnig aðdáandi íslenskrar og alþjóðlegrar fornaldar. Hann kynntist kaþólskum prestum 

svo sem jesúítanum Jóni Sveinssyni
489

 og ætla má að hann hafi á einhvern hátt „mátað 

sig við hlutverk“ kaþólska prestsins sem var konuleysið vegsauki fremur en hindrun.  

Einlífið auðveldaði Friðriki að dveljast langdvölum erlendis og sækja sér tilbreytingu og 

endurnýjun og gefa þeim, sem hann var að styðja í trúarþroska, tækifæri til að reyna sig 

í leiðtogastörfum og hindra að hann festist sjálfur um of í stjórnunarstörfum en hefði 

svigrúm til að sinna fólki persónulega. Einlífið varð ein af forsendum trúarlegrar leið-

sagnar hans. Hægt var að knýja dyra í húsakynnum hans í KFUM-húsinu nánast hvenær 

sem var og leita hlustunar hans og hollráða
490

 án þess að til samfundarins væri stofnað 

sem sálgæslutíma sem getur hindrað þátt andlegrar fylgdar. 
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Veigamikill þáttur í starfi sr. Friðriks, hin persónulega, trúarlega leiðsögn hans, virðist í 

ætt við andlega fylgd. Hún var jafnan innan ramma vináttutengsla og hið nánast ofur-

mannlega minni hans
491

 skapaði tengingu milli viðtala hvort sem langt eða stutt leið á 

milli þeirra. Í trúaröryggi sínu gat sr. Friðrik hlustað opnum huga án þess að haggast og 

trufla þannig þann sem fylgdar leitaði. Hann hafði einnig sérstaka hæfileika til að setja 

sig í annarra spor.
492

 Umhverfi þessara viðtala hæfði andlegri fylgd, innan helgra 

vébanda (KFUM-húsið eða sumarbúðirnar) en jafnframt ríkti heimilislegt og afslappað 

andrúmsloft sem hvatti til opinnar tjáningar. Sigurbjörn biskup getur um ótrúlegt næmi 

sr. Friðriks á stöðu fólks og hagi, að ekki sé minnst á minni hans en jafnframt hve öll 

hnýsni var fjarri honum og hve auðvelt honum var að leggja til hliðar í huga sínum það 

sem hann vildi gleyma, „eða, réttara sagt vista það í einhverju björtu fylgsni hugans, 

sem hann hafði með bæn sinni helgað Guði og átti einn með honum.“
493

 

Séra Friðrik byggði ekki fyrst og fremst á snilld predikarans né guðfræðilegum lærdómi 

þótt hann væri áhrifamikill predikari og trúkennari. Hann var vissulega, auk guðfræði-

menntunar, fjölmenntaður í sígildum fræðum, rómverskum, grískum og íslenskum. En 

umfram allt „var hann trúmaður, svo einlægur trúmaður og svo gagntekinn af trú sinni, 

að hún mótaði allt líf hans, öll orð hans og allar gerðir. Kristin trú var ekki þáttur í sálar-

lífi hans, ekki hluti af honum sjálfum, heldur hann sjálfur, hann allur.“
494

  

Þessi lýsing fellur vel að því sem samkvæmt kenningu Sundén er nefnt „den generali-

serade gudspartnerrollen“ – þegar mörg minni „hlutverk“ eða áfangar í mótun trúar-

túlkunarinnar hafa runnið saman í þetta alltumlykjandi lífstúlkunarmynstur.
495

   

Hetjuímynd sr. Friðriks var hvetjandi í lífi hans og mikilvæg í drengjastarfinu. Hann 

hafði fengið vissa herþjálfun í Akademisk Skytteforening
496

 í Danmörku og kappa- og 

hetjusögur hafði hann á hraðbergi og nýtti íþróttir og útilíf vel. Í mörgum söngvum hans 

birtist hressileg herhvöt sem hélt athygli kraftmikilla og oft ærslafullra drengja og 

beindi orku þeirra og athafnaþrá á kristilegar brautir. Stef eins og „Áfram kristsmenn 

krossmenn.“ eða „Jesús kallar: Verjið vígið, / vaskra drengja sveit!“ – þekkja margir. 

Með þessum karlmannlega blæ tókst að ná betur til drengja og ungra manna heldur en 
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kirkjunni hefur almennt tekist síðar
497

 og þá sérstaklega eftir að það barst inn í kirkjuna 

úr leikskólum og fjölmiðlum, síðla á 20. öld, að tala með mjög barnalegum hætti til 

barna.  

Dr. Sigurbjörn Einarsson biskup  

Um trúarmótun Sigurbjörns er ævisaga hans góð heimild og grein hans í Játningum.
498

 

Sigurbjörn var frumburður ungra, vel gefinna foreldra sem létu fátækt á afskekktum 

sveitabæjum ekki kefja menningar- og framfaraáhuga. Einar faðir hans var skáldmæltur 

og brautryðjandi í stofnun ungmennafélags sem móðirin, Gíslrún, var einnig virk í.
499

 Á 

öðrum degi jóla árið 1912 verður sá örlagaatburður að Gíslrún skaðbrennur eftir að 

kviknar í feitispotti og hún bjargar yngri syninum, Einari, í gegnum logana. Faðirinn 

greip Sigurbjörn og komust þeir báðir óskaddaðir út. Gíslrún lést svo af völdum bruna-

sáranna á nýjársdegi árið 1913 þegar Sigurbjörn var eins og hálfs árs. Föðuramman 

hafði þá þegar tekið að sér yngri drenginn en foreldrar Gíslrúnar í Háu-Kotey tóku 

Sigurbjörn til fósturs „fyrst um sinn“ eins og það var þá orðað.
500

 Það sem eftir var 

vetrar var Sigurbjörn án daglegra samvista við föður sinn sem flutti um vorið til móður-

fólks síns og gat þá hitt báða syni sína daglega.
501

  

Umskiptin urðu Sigurbirni greinilega erfið þótt hann hafi mætt ástúð og umhyggju í 

fóstrinu hjá afa og ömmu sem áttu fyrir 13 börn. Ástúð ömmunnar hafnaði hann lengur 

en hógværari eða afskiptaminni umhyggju afans sem hann varð mjög hændur að. Sigur-

björn var hins vegar svo ungur að hann man ekki móður sína né fyrsta tímann í fóstri.
502

 

Afinn var sterkur persónuleiki og frábær lesari og sagnamaður og amman kunni ókjör af 

sögum og kvæðum og ræddi margt við börnin sem skyni gæddar verur. „Hún kenndi 

honum margt sem hann mundi alla ævi, ekki síst bænir og vers. ... Til dæmis löngu 

ljóðabænirnar hans Hallgríms Péturssonar, bæði kvöld- og morgunbænir.“ 
503

  

Minningar frá frumbernskuárum voru bundnar mikilli rósemd og mennskri 

hlýju, föstum guðræknisvenjum og reglubundnum húslestrum sem hafðir 

voru um hönd með lotningu.  Drengurinn vandist bænariðkun og lærði margt 

utanbókar, sem með auknum skilningi á efninu varð honum dýrmætt.  Passíu-

sálmarnir urðu honum huggrónir.  Signingin var sjálfsögð þegar degi var 
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heilsað og dagur kvaddur, ásamt bænargerð.
504

 

Hér birtist hin áhrifamikla íslenska sálmahefð sem tengd er heimilinu og trúaruppeldi.
505

 

Trúin var með ýmsum hætti fléttuð inn í daglegt líf og störf fólksins. Sérstök virðing var 

gagnvart helgi sunnudagsins og öllum helgum stundum. Sem ungum dreng með sterka 

innlifun í hið heilaga verður baðstofan honum á helgum stundum  

... að stórum geimi sem umlykur mýrina, sandinn og sjóinn, alla bæi, alla 

menn, og þessi geimur er einn stór lófi, hönd Skaparans. 

Drengurinn sá Guð oftsinnis í mýrinni fyrir sunnan bæinn og suður á bóli, 

hann vissi ekki hvernig, en myndin grópaðist í vitund hans:  Unglingur, 

skegglaus, fallegur, brosandi, í dökku fati síðu, band um mittið.  Aldrei síðar 

átti hann eftir að sjá neina mynd sem líktist þessari.  Guð var að skapa í 

mýrinni, búa til þúfur og stör og rima og tala við mýrspýtuna, óðinshanann 

og lóuþrælinn.  Og þegar Guð hvarf varð bros hans eftir.
506

 

En alvarlegri hlið guðdómsins var Sigurbirni sem barni einnig hugstæð. Náttúran tjáði 

ekki aðeins mildi og blíðu. Stormurinn og niður brimöldunnar í fjarska vöktu aðrar 

kenndir. Og Passíusálmarnir og stef föstunnar sögðu frá Guði sem grét eða var hugsan-

lega reiður. Og hjá afanum fléttaðist mildi og strangleiki saman í heilsteyptum persónu-

leika sem síðar varpaði ljósi á orð Lúthers um „að óttast og elska Guð“.
507

 

Trúin var Sigurbirni snemma mikið umhugsunarefni. Guð var afgerandi veruleiki í til-

verunni. Hver afstaða Guðs væri til hans gat frekar verið spurning því hann gerði sér 

grein fyrir að hann hagaði sér ekki alltaf sem skyldi en trúarvitund barna er oft lögmáls-

kennd. Hann lendir í átakanlegri trúarkreppu fimm eða sex ára að aldri. Hún tengist 

vitund um að hafa af barnalegu fikti selt sig hinum illa á vald en amma hans og faðir 

fullvissa barnið um að náð Guðs sé meiri en brot þess. 

Hugsunin um að Guð kynni að tala til hans, líkt og sagði í Biblíunni um Samúel o.fl., 

sótti einnig á hann sem barn og Sigurbjörn mælti sér stundum mót við Guð sem svo 

virtist aldrei eiga brýnt erindi við hann.
508

 Öðrum þræði er eins og þarna sé á ferðinni 

óljós hugsun eða vitund um köllun eða að mikilvægt hlutverk bíði hans. 

Regnboginn sem tákn friðarsáttmála milli himins og jarðar var Sigurbirni snemma hug-

stæður og þá hvernig Guð var virkur í náttúrunni. Ekki síður var krossinn honum 

nákominn sem hið virka tákn Krists, frelsarans, sem hann vissi af í návist sinni ekki 

síður en skaparanum. 
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Næstu árin – hann var þá fluttur til föður síns – var Jesús hans mikli og góði 

vinur.  Mátturinn, sem var sterkari en Laki og Kötlugjá, var bróðir hans, 

frelsari hans.  Hann vissi að mamma hafði fórnað lífinu til að bjarga þeim 

bræðrum frá bana.  Hann skildi svo vel að Jesús hafði gert eins eða svipað 

fyrir mennina, fyrir Guð.
509

  

Hér hefur komið fram að Jesús er vinur Sigurbjörns í bernsku, nánast leikfélagi. Það 

virðist mega tala um að það túlkunarmynstur sem Sundén nefnir „félaga guðs“ sé í 

mótun. Köllunarvitund bernskunnar styrkir þessa röksemdafærslu – félagi Guðs, 

samstarfsmaður hans, má eiga von á nánari verkstjórnarfyrirmælum. Hér verður að geta 

þeirrar áherslu sem Sundén leggur „á mikilvægi sambands móður og barns og það, að 

barnið spegli sig í móðurhlutverkinu og setji sig, í einhverjum skilningi, inn í hlutverk 

móðurinnar, sé meginforsenda þess að hlutverkaskilningur barnsins þroskist þannig að 

það geti síðar sett sig inn í eða yfirtekið önnur hlutverk.“ (sjá bls. 57, 58).  

Móðurímynd Sigurbjörns er strax í fyrstu bernsku mjög trúarlega mótuð og fórnandi 

dauði hennar miðlægur í þeirri mynd. Út frá kenningunni um hlutverkaparið móðir / 

barn má skilja hve snemma vitundin um sig sem „félaga Guðs“ myndast hjá honum, að 

einhverju leyti áður en hann meðtekur trúararfinn að nokkru ráði. Hin huglægu tengsl 

við móðurina sem eins konar kristsgerfing tengja hann Jesú og Guði á sérstakan hátt 

sem gerir hann mjög opinn fyrir trúararfinum og trúarlegri lífstúlkun. Móðirin gengur, í 

vitund hans, inn í hlutverk Guðs og í gegnum hlutverkatengsl sín við hana elst Sigur-

björn upp við vitund um að vera kallaður af Guði til háleits hlutverks. 

Dr. Þórir Kr. Þórðarson guðfræðiprófessor skynjar viðlíka tengsl milli dauða móður-

innar og trúarleiðtogaköllunar Sigurbjörns en hann ritar: „Segir þar frá bæjarbrunanum 

sem markar upphaf biskupsævi en dauða ungrar móður.“
510

 Andlátsorð móðurinnar, 

Gíslrúnar, sem Sigurbirni hafa verið sögð, ungum, hafa áreiðanlega styrkt hlutverk 

hennar sem tengiliðs við Jesú í vitund hans. Hún segir veikum rómi við Einar mann 

sinn: „Bið þú fyrir okkur, Jesús er hér inni.“ Þessi orð hafa eflt vitund Sigurbjörns sem 

barns um sérstaka nálægð Jesú Krists í lífi sínu.
511

  

Að sjálfsögðu sótti heimilisfólk kirkju eftir því sem aðstæður leyfðu og Sigurbjörn fékk 

snemma að fara með. „Ekki leið á löngu þar til hann fór sjálfur að tóna eftir prestinum.“ 

Þetta gerði hann við borð heima í stofu og langamma hans hélt fast við það að hann yrði 
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prestur.
512

 Þetta kann að hafa styrkt vitund um að lífshlutverk hans tengdist trúnni. 

Kötlugosið, þegar Sigurbjörn var sjö ára, varð minnisstæð lífsreynsla. Fyrst óútskýrður, 

ógnvænlegur, fjarlægur gnýr sem virtist koma úr annarri átt en brimhljóðið. En við skýr-

ingar afans hverfur allur ótti. Um tíma bjuggu þrjár flóttafjölskyldur á bænum. Traustið 

til Guðs og góðra manna skín í gegnum reynslu Sigurbjörns og fram kemur í upprifjun 

þessara atburða hvílík Guðs handleiðsla það skuli hafa verið að ekkert manntjón varð í 

öllum þessum hamförum. Sú Guðs mildi hefur efalaust verið rædd á heimilinu.
513

 

Þegar Sigurbjörn er nær átta ára bregða afi hans og amma búi og hann fer til föður síns 

og föðurömmu og þeirra fólks þar sem bróðir hans var í fóstri, hélt þó áfram sambandi 

við móðurforeldra sína. Snemma tóku þeir bræður þátt í búskapnum eftir getu með föð-

ur sínum en Sigurbjörn var mjög hændur að dýrum. Aðstæður voru erfiðar, skófatnaður 

t.d. frumstæður til að vaða í mýrunum og fyrstu gúmmístígvélin, þegar hann var 11 ára, 

stórviðburður. Föðuramman, Kristín, sem lést tæpu ári eftir komu Sigurbjörns á heim-

ilið, virðist áþekk móðurömmunni: „Oftlega sagði hún eldri börnunum sögur meðan hún 

var að iðja en þau sátu eða stóðu í kringum hana. Hún kenndi þeim líka vísur, þulur, 

bænir eða sálmvers og veitti þeim þannig veganesti sem þau bjuggu að alla ævi.
514

 

Sigurbjörn meðtekur í æsku mikið af trúarlegu efni og venst daglegu trúarlífi. Hann 

öðlast mikinn efnivið til að túlka og tjá trúarlega hugsun og reynslu í hinum kristna 

ramma. Trúarlífi bernskunnar er haldið uppi af vönduðu, umhyggjusömu fólki. Sigur-

björn fer að gefa út handskrifað blað á ellefta ári og sendir ellefu ára, Ljósberanum, 

greinina „Í lífsháska“ en í gegnum það blað verða fyrstu kynni hans af KFUM.  

Það fer líka gott orð af prestunum.
515

 Ekki virðist nein spenna verða milli heimilisguð-

rækninnar og kirkjuhelgihaldsins eða hinnar takmörkuðu skólafræðslu. Sr. Björn O. 

Björnsson kemur með framandi andblæ inn í sveitina en þessi fjölgáfaði og stórhuga 

maður ávann sér traust Meðallendinga og hann sýndi Sigurbirni mikla góðvild. Fyrir 

hvatningu hans og föðurins fær Sigurbjörn svolitla tilsögn prestsins og víðar eftir ferm-

ingu sem orkaði sterkt á hann. 

Árið sem hann verður fimmtán ára bregður Einar faðir hans búi og flytur suður en 

Sigurbjörn fer um vorið sína fyrstu Reykjavíkurför til að þreyta inntökupróf í Mennta-

skólann – hvattur af sr. Birni – þrátt fyrir óverulegan undirbúning. Hann slampast í 
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gegnum prófið og hefur nám um haustið.
516

 

Ætla mætti að mikil skil verði í lífi Sigurbjörns við Reykjavíkurdvölina. Allt annað 

mannlíf og áhrifaþættir taka við. Ekki aðeins að námið, oft örvandi og kannski ögrandi, 

taki við af gamaldags búskaparsýsli heldur hverfur umgjörð heimilisguðrækninnar og 

hin daglega tilvísun til trúarinnar úr umhverfi hans. Sigurbjörn hafði mikið umgengist 

eldra fólk í afskekktri sveit en nú skólpilta í borginni. Hann verður, sem unglingur á við-

kvæmum aldri, að breyta lífsháttum og túlka líf sitt og tilverusýn í nýjum aðstæðum. Að 

verjast eða vinna úr einhvers konar trúarlegri gagnrýni hefur líklega verið Sigurbirni ný 

reynsla þegar hann kemur til Reykjavíkur – svo sterk var trúarleg hefð heimahaganna.  

Sigurbjörn var þó alls ekki á köldum klaka með trúarlíf sitt við komuna til Reykjavíkur: 

Strax um vorið, meðan Sigurbjörn var að þreyta inntökupróf, hafði hann 

kynnst séra Friðriki Friðrikssyni í KFUM og laðast að honum.  Um haustið 

hóf hann að sækja fundi í Unglingadeild KFUM og var nokkurn veginn 

stöðugur í drengjafélagsskap séra Friðriks næstu tvö árin.  Sú trú sem verið 

hafði andrúmsloft bernskunnar dafnaði og dýpkaði í návist hins vígreifa 

æskulýðsleiðtoga.  

Þeir feðgar sóttu og kirkju stíft, oft tvisvar sama dag, hjá sr. Bjarna Jónssyni eða sr. 

Friðriki Hallgrímssyni í Dómkirkjunni. Faðirinn hélt sr. Bjarna meira fram en Sigurbirni 

fannst sr. Friðrik „betri afþví hann var svo auðveldur og sagði gjarnan sögur máli sínu 

til skýringar, ... Þeir fóru líka stundum í Fríkirkjuna til sr. Árna Sigurðssonar og Har-

aldar Níelssonar.“
517

     

Sigurbjörn var virkur í félagslífi í skólanum og fékk mikinn áhuga á þjóðfélagsmálum 

og gerðist eindreginn jafnaðarmaður en þeir voru fáir í skólanum. Þó að afstaða hans 

þætti róttæk fólst engin trúargagnrýni í henni og hann varði kristna trú á málfundum. 

Hann átti þarna samleið um skoðanir á kristni og jafnaðarmennsku með Magnúsi 

Runólfssyni síðar framkvæmdastjóra KFUM. Sigurbjörn hreifst af kveðskap Þorsteins 

Erlingssonar en leiddi hjá sér „klerkahatur hans og kirkjugagnrýni“.
518

 Trúarlífið virðist 

fljóta áfram án sýnilegra innri átaka fyrstu tvö menntaskólaárin.  

En í þriðja bekk varð bylting í hugarheimi hins hrifnæma sveins og olli um 

sinn vatnaskilum í lífsferli hans.  Einhvern tíma fyrripart vetrar 1928-29 sat 

hann sem oftar í Alþýðubókasafninu við Ingólfsstræti og hóf að lesa Nýal 

eftir dr. Helga Pjeturss.  Hann hafði ekki marga daga lesið þegar hann fann að 

hann var orðinn annar maður.  Hann las áfram – og lét byltinguna fara fram, 

skriðuna sem sópaði öllu með sér, jafnt kristindómi sem jafnaðarstefnu. 

                                                 
516

 Sama, bls. 51, 52, 59. 
517

 Sama, bls. 61 og Sigurbjörn Einarsson, 1948, bls. 146, 147. 
518

 Sig. A. Magnússon (2008), bls. 61, 62, Sigurbjörn Einarsson 1948, bls. 146, 147. 



 104 

Þessa stórkostlegu sýnir, settar fram á áfengu gullaldarmáli, með skírskotun 

til mannvits og vísindalegrar þekkingar, yfirskyggðu öll fyrri viðhorf til 

lífsins ... hin yfirburða glæsilega framtíð sem í vændum væri, ef aðeins 

greindin, vitið, vísindin sigruðu ... 
519

 

Þessi straumhvörf sýnst falla undir „það sem Sundén, í trúarlegu samhengi, kallar 

fasväxling og felur í sér að trúarlegur túlkunarrammi er yfirgefinn fyrir veraldlegan eða 

öfugt.“(sjá Sundenkaflann). Þó kemur í ljós ef dýpra er skoðað að hin nýja lífssýn er 

fremur trú en vísindi og þarna á milli liggja einhverjir þræðir: 

[Það] duldist um sinn fyrir hinum nýja lærisveini, að Helgi Péturss sótti 

mikið í kristna tilverutúlkun, ánþess hann gerði sér grein fyrir því, aukþess 

sem hann tók ýmislegt að láni frá gríska nýplatónistanum Plótínosi (205, 

270), sem hafði víðtæk áhrif á kristna hugmyndafræði fyrir milligöngu 

Ágústínusar og einkanlega þó á húmanista endurreisnartímans.
520

  

Hvernig gat Sigurbjörn orðið nýalssinni, heltekinn af blöndu af spíritisma, darvinisma, 

germanskri kynþáttahyggju og öfgaþjóðernishyggju í vísindalegum búningi?
521

  

Sem ungur maður hlýtur hann að glíma, eins og „aldamótamenn“ almennt og þá einkum 

menntafólk, við það, að hve miklu leyti gömul túlkun þjóðararfsins gagnist þjóð sem er 

að rísa úr öskustónni og sækir til sjálfstæðis, frelsis og uppbyggingar í krafti mennta og 

vísinda. Sigurbjörn er rótfastari í gömlum arfi og þá sérstaklega trúararfi en jafnaldrar 

hans almennt og því nær átökum aldamótanna. En hann er jafnframt skarpgáfaður og 

rökfastur og áhugasamur um bókmenntir, heimspeki og þjóðfélagsmál.
522

 Þær spurning-

ar sem vörðuðu trú, stjórnmál og heimspeki og höfðu verið á dagskrá frá því um og fyrir 

aldamótin 1900, hlaut hann að brjóta til mergjar þótt átökin verði e.t.v. fremur í undir-

vitundinni framan af og búi jafnvel hugsanlega að baki skarpri trúvörn hans.   

Sigurbjörn hefur kynnst ágreiningi um trúartúlkun. Hann ber saman boðun KFUM og 

mismunandi presta og ræðir þetta eitthvað við föður sinn sem mátar sig við ólíkar 

húslestrarbækur, jafnvel hugvekjur eða ræður Ásmundar Guðmundssonar, Frá heimi 

fagnaðarerindisins (1919) og Haralds Níelssonar, Árin og eilífðin eftir útkomu þessara 

rita (I 1920, II 1928). Einn af framámönnum nýrrar guðfræði (aldamótaguðfræði), Einar 

Magnússon, kenndi Sigurbirni um kristindóm í Menntaskólanum.
523

 Sigurbjörn getur 

því ekki, þegar kemur fram á menntaskólaárin, gengið að því sem sjálfsögðum hlut að 

trúartúlkun afans, þótt vel hafi gefist, sé hin eina rétta í öllum aðstæðum og á öllum 
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tímum. En svo koma hér vissulega til umbrot unglingsáranna sem láta reyna á hið gamla 

og viðurkennda og í djúpi sálarlífsins býr vitundin um sorg og áföll bernskunnar. 

Sjálfur veltir Sigurbjörn því fyrir sér hvort þarna hafi ekki að einhverju leyti búið að 

baki dulin ósk um „ að Kristur mætti hverfa frá mér og konungstilkall hans til lífs míns 

þagna.“
524

 Var undir niðri einhver spenna í lífi hans milli þeirra skorða sem kristin-

dómurinn úr Meðallandi og hjá KFUM setti honum og minni siðferðiskrafna í freistandi 

lífi ýmissa skólapilta – milli sveitalífsins gamla og borgarinnar?  

En hvað sem því líður, [ritar Sigurbjörn í Játningum] hvernig sem „svikult 

hjartað“ fór að því að vinda sig frá kristinni trú, þá varð útkoman mér ófar-

sæl. ... Mér finnst ég skilja nú – og hafa skilið fyrir löngu, – að umbrotamikil 

og óhappasæl lífsstefna þessa æviskeiðs hafi í raun og veru verið flótti frá 

samvizku minni.  Því hraðari sem flóttinn var, því meira sem tómið var og 

ófullnægjukenndin hið innra, því háværari var ég um rök hinnar nýju trúar, 

um rökin gegn hinni gömlu trú.  Því meiri níðingur sem ég var á sjálfum mér, 

því óþjálli og yfirlætisfyllri var ég gagnvart öðrum.
525

    

Hálfgerð óöld var í skólanum tvö síðustu námsár Sigurbjörns (1929-31) og mikil átök 

nemenda við rektor og kennara en stjórnmálaátök á landsvísu blönduðst inn í deilur.
526

 

Það var ekki einasta að námsiðkanir gengu úr skorðum í róstum skólalífsins, 

heldur var einkalíf Sigurbjörns líka meira og minna komið á tvístring.  Því 

olli lífsskoðunarlegur glundroði, trúarlegt svelti og innra missætti.  Af því 

leiddi síðan mikinn drykkjuskap, sem að vísu stóð aðeins nokkrar vikur, en 

nóg til þess að allt fór í hundana fyrir honum.
527

  

Nýalsfræðin veittu Sigurbirni ekki andlega fullnægju til lengdar og hann varð fyrir von-

brigðum með eitt og annað á vegferðinni með Nýal að leiðarljósi. Heimsóknin til hins 

íslenska spámanns, dr. Helga Pjeturss, olli honum sárum vonbrigðum miðað við vænt-

ingar útfrá lestri rita hans. Og smám saman leysist þessi stefna upp fyrir Sigurbirni sem 

haldlítil blanda úr ýmsum áttum.
528

  

Þáttur í nýalsstefnunni var, eins og áður er getið, spíritismi þó að í sérstakri útfærslu 

væri. Ætla má að hugsunin um móðurina sem lét lífið með svo sviplegum hætti og sem 

hann fékk jafnframt ekki tækifæri til að kynnast svo að hann gæti munað eftir, hafi 

leitað mikið á Sigurbjörn á mótunarárunum. Fórnandi dauði hennar hlýtur að tengjast 

trúarhugsun hans sterkt og þar með allri lífstúlkun.  

Mynd móðurinnar var Sigurbirni mjög hugleikin. Fyrirheit um að geta komist í samband 
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við hana hlýtur að hafa verið eitt af því sem dró hann að nýalsfræðunum þótt það kunni 

að hafa verið með ómeðvituðum hætti í upphafi. Fram kemur að hann hefði oft á nýals-

tímabilinu reynt „að ná miðilssambandi við hana, en aldrei tekist. Seinna taldi hann sig 

vita hversvegna hann fékk þá ósk sína ekki uppfyllta. Innst inni var vitundin um hana of 

heilög, innsta vera hans gerði uppreisn gegn því að blanda henni í þess háttar til-

raunir.“
529

 Út frá því sem áður er sagt, um þátt móðurímyndar Sigurbjörns í köllunar-

vitund hans, má álykta sem svo að í umróti menntaskólaáranna og þegar spurningin um 

framtíðarnám og starf tekur að knýja á – þá beini undirmeðvitundin athyglinni sérstak-

lega að móðurinni í leit að svari við því hvernig köllunin verði útfærð. Móðurímyndin er 

eins konar snúningsás mótunar trúartúlkunarinnar. 

Þegar botninum virðist náð, tekur að hylla undir björgunina þótt ekki sé það ljóst á 

líðandi stundu. Sigurbjörn hafði gefist upp á heimavistinni og var flosnaður upp úr skóla 

á útmánuðum 1931. Hann fékk þá inni hjá miklum sæmdarhjónum, KFUM-manninum 

Júlíusi Árnasyni kaupmanni og konu hans Margréti Þorvarðardóttur. Hann þekkti þetta 

fólk þó ekki áður en þau hjónin sýndu honum einstakt umburðarlyndi og mannkærleika. 

Heilsteypt trú þeirra var augljós þótt þau væru fjarri því uppáþrengjandi. 

Þarna er Sigurbjörn í líkum sporum og Friðrik Friðriksson áður á örvæntingartíma og 

hafði verið kominn á fremsta hlunn með að varpa sér í sjóinn „þegar aðvífandi maður 

greip í hann og kom fyrir hann vitinu.“ Í annað skipti var hann á Týsgötu 8:
530

 

Það var um miðja nótt og hann á leiðinni niður stigann, ætlaði út í nóttina og 

binda enda á bölið.  Þá alltíeinu kemur Júlíus frammá stigapallinn, tekur hann 

tali og telur um fyrir honum með sínum hógláta og nærfærna hætti.  Hann 

hlaut að hafa fundið eitthvað á sér, því útilokað var að hann hefði vaknað við 

umganginn. 

Í þriðja sinn var Sigurbjörn staddur nætursakir í tugthúsinu við Skólavörðu-

stíg vegna ölvunar.  Það hafði verið háreysti og gauragangur sem fleiri voru 

viðriðnir, með þeim afleiðingum að honum var stungið inn.  Í þokudrungaðri 

ölvímunni gerði hann sér enn einusinni ljóst að allt væri orðið vitavonlaust.  

Hann væri búinn að níðast svo á sjálfum sér að ekki yrði aftur snúið.  Nú væri 

bara að stíga lokaskrefið og þarmeð væri öllu sálarstríði lokið.  Í uppgjöf og 

örvæni var hann reiðubúinn að stíga það, en þá er skyndilega þrifið í hann í 

þriðja sinn, á annan veg en engu tvíræðari og ánþess hann efaðist um hver þar 

væri: „Hví ofsækir þú mig?  Erfitt verður þér að spyrna á móti 

broddunum.“
531

  

Þessi upplifun birtist ekki með neinum kynjum en henni fylgdi bjargföst vissa um að líf 

hans hefði verið komið inn á slóð helstefnu: 
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Þessa nótt var mér ljóst, að það var horft á mig – langt að, djúpt að innan.  

Hvort það var kvöl eða blíða í því tilliti, veit ég ekki, en hitt vissi ég, að þó 

svo ég ætti að fara í sjóinn eða gröfina innan skamms, þá færi ég með þá 

meðvitund, að þessa návist gæti ég ekki umflúið fremur en sjálfan mig – Guð 

bernsku minnar, Guð í Kristi krossfesta.  Því færi ég án allrar afsökunar, því 

yrði ég án allrar afsökunar héðan í frá, lífs og liðinn, ef ég beygði mig ekki 

fyrir þessari staðreynd, óhjákvæmilega dæmdur.
532

      

Hann kveðst þó ekki hafa beygt sig strax – verið of uppgefinn og huglaus til þess – en 

verið í nokkra mánuði eins og milli vita. Að breyta lífsstefnunni bæði í hinu innra og 

ytra tók nokkurn tíma.  

Atvik og aðstoð góðra manna, sem á vegi mínum urðu, studdu enn frekar að 

þeirri vitund, að ég ætti ekki nema um eitt að velja, ef ég vildi vera einlægur 

og verða heill.  Með undarlegum atvikum hafði ég komist í kynni við kristinn 

stúdent (hann er nú prestur) og síðar við góðan prest.  Ég vissi til fulls, að 

þeir höfðu á réttu að standa, löngu áður en ég viðurkenndi það fyrir þeim.  Ég 

var feiminn við félaga mína og fortíð.
533

 

Það var ekki auðvelt að snúa algerlega „við blaðinu“ og bjarga sér úr rústunum með stór 

orð á bakinu en það tekst og um haustið (1931) vitnar þessi vísa um heilshugar trú: 

Kristur, ég lýt í lotning þér, 

ljós fyrir myrkur gafstu mér, 

veröld án þín er vizkusnauð, 

veitir mér steina fyrir brauð.
534

 

Sigurbjörn hafði gengið í gegnum myrkur hinnar viskusnauðu veraldar. Hann vísar til 

dæmisögunnar um Týnda soninn (Lúk 15.11-17) í sambandi við þessa tveggja ára villu-

göngu.
535

 Upplifun ögurstundarinnar í neyðinni – sterk vitund um að vera án afsökunar, 

þekkja rök trúarinnar og alvöru hennar – er sláandi lík reynslu Friðriks Friðrikssonar.
536

  

Útfrá hlutverkakenningu Sundén má ætla að, fljótlega eftir að Sigurbjörn er genginn á 

hönd nýalsstefnunni, þá taki gamalt, skýrt túlkunarmynstur kristinnar trúar bernskunnar 

að minna á sig í undirmeðvitundinni. Túlkunarmynstrið sem byrjað var að aðlagast lífi 

menntaskólapiltsins í höfuðborginni áður en holskeflan reið yfir. Spennan, við að brestir 

byrja að myndast í hinni nýju lífssýn nýalsstefnunnar, virðist leiða til kveljandi innri 

átaka. Bæði rök og slæm reynsla af siðferðisbrestinum og kynni af góðu fólki og atvik, 

sem vitna um veruleika kristinnar trúar, búa smám saman í haginn fyrir umskiptin um 
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nóttina í fangelsinu. Þau umskipti líkjast fasväxling, samkvæmt hlutverkakenningunni, – 

túlkunarrammi Nýals er yfirgefinn fyrir hinn gamla, kristna lífstúlkunarramma, þótt færa 

megi rök fyrir því að báðir rammarnir séu trúarlegir. Kristna túlkunarmynstrið – eftir að 

hafa verið nýtt til að túlka líf og lífsaðstæður að nýju og til að reisa heilbrigða lífshætti 

úr rústunum – hefur þó enn ríkara gildi en fyrrum. Trúarlega lífssýnin er ekki lengur 

fyrst og fremst falleg venja af bernskuslóðum, gamall fjársjóður til að ylja sér við, 

heldur bjarg til að standa á, í öllum aðstæðum, ekki síst þegar stoðir hafa brostið og 

ekkert nema myrkur, dauði og tóm blasa við.  

Á þessum eldskírða trúargrunni er Sigurbjörn smám saman dreginn á ný, með mark-

vissum, altækum hætti, inn í hlutverk „félaga Guðs“. Trúarlíf, trúarreynsla, trúarþekking 

og rökhugsun vinna saman. Sigurbjörn innritast í guðfræðinám við HÍ, að loknu 

stúdentsprófi þetta haust, 1931, þó að lengri aðdraganda reynist þurfa að guðfræðinámi 

hans, í Svíþjóð og hérlendis, sem svo leiðir til prestsþjónustu, prófessorsstöðu í guð-

fræði og loks langs og farsæls biskupsdóms. Frjálslynda guðfræðin (aldamótaguðfræði) 

sem ríkti við guðfræðideildina hefur ekki verið aðlaðandi fyrir Sigurbjörn eftir þessi 

afgerandi tök trúarinnar á honum og væntanlega einnig áhrif frá KFUM. 

Hlutverkakenning Sundéns segir mynstur og formgerðir úr trúararfinum móta formgerð 

trúarskynjunarinnar. Í því ljósi er athyglivert hvernig Sigurbjörn skynjar ávarp Krists í 

fangelsinu í formi ávarpsorðanna til Páls postula er hann hafði verið sleginn til jarðar á 

leið til Damaskus: „Hví ofsækir þú mig? Erfitt verður þér að spyrna á móti broddunum“ 

(Post 26.14). Þarna varð eins konar „fasväxling“ í lífi Páls sem oft er kallað afturhvarf 

sem er nokkuð villandi því Páll var afar trúaður maður fyrir en hann öðlaðist nýtt trúar-

viðmið, alveg nýjan (kristinn) túlkunarramma trúarinnar sbr. hvatningu hans: ,,[T]akið 

háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins ... “ (Rm 12.2, þýðing 1912/1981). 

Varðandi sterk og mótandi trúaráhrif Sigurbjörns mætti vitna til ritdóma tveggja guð-

fræðiprófessora um fyrri útgáfu bókar Sigurðar A. Magnússonar um Sigurbjörn.
537

 Þórir 

Kr. Þórðarson segir um Sigurbjörn í sínum ritdómi: „Hann hefur haft meiri áhrif á 

kirkjustofnunina annars vegar og kirkjulega samtíð sína meðal almennings hins vegar en 

nokkur maður annar á þessari öld.“ 

En hvað Sigurbjörn biskup og þessa öld, sem nú er senn á enda, varðar, þarf 

enginn að velkjast í vafa um hversu gífurlega hann hefur orkað á einstakl-

inga, á heimilin, á kirkjuna og söfnuðina, og á þá ímynd sem biskups-

embættið og kirkjan hefur með þjóðinni allri. 
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Hvað varðar einstaklinga er af mörgu að taka, en eitt má nefna.  Hann beindi 

mörgum manninum inn á þær brautir sem sköpum skipti (og er ég einn þeirra, 

og að ýmsu leyti höfundur bókarinnar sem hér er til umræðu).
538

 

Hjalti Hugason tekur undir orð Sigurðar A. Magnússonar um áhrif Sigurbjörns og vitnar 

til bókar hans: „Þó enn vanti mikið á, að þjóðkirkjan gegni sínu spámannlega hlutverki 

einsog vera ætti, sé hin sívökula og afdráttarlausa samviska þjóðarinnar í öllum grein-

um, þá stendur hún nú traustari fótum í þjóðlífinu en nokkru sinni fyrr á liðinni öld. Að 

sönnu verður það ekki þakkað Sigurbirni einum, en að öðrum ólöstuðum hygg ég að 

enginn hafi lagt drýgri skerf til þeirrar þróunar.“ „[Í] Sigurbirni [ritar Hjalti] mætum við 

óvenjulegum manni, er um margt lifði óvenjulega tíð í sögu þjóðar og kirkju“ sem hafði 

víðtæk áhrif á kristnilíf og þjóðlíf hérlendis frá því um miðbik 20. aldar.
539

 

Þessir tveir 20. aldar trúarleiðtogar, Friðrik og Sigurbjörn, voru báðir reynsluguðfræð-

ingar fyrst og fremst sbr. Ignatíus er miðluðu áhrifamikilli trúartúlkun og leiðsögn í 

predikunum, samtölum og á annan hátt. Báðir með víðan menningarlegan bakgrunn, 

heimsmenn og heimamenn með sterkar rætur í gömlum íslenskum trúararfi. Báðir fengu 

í bernsku og uppvexti að njóta ávaxta íslenskrar alþýðumenningar, kristinnar bænda-

menningar, sem prestar gegndu lykilhlutverki við að byggja upp og viðhalda en þeir 

hvöttu t.d. og studdu unga menn til mennta.
540

 Guðfræðileg menntun þeirra, eins og hjá 

Ignatíusi, var iðkuð á grunni trúarreynslunnar og samhliða markvissri trúariðkun. Þrátt 

fyrir trausta mótun gamallar hefðar voru þeir báðir opnir fyrir nýjum starfsaðstæðum og 

starfsaðferðum. Friðrik verður brautryðjandi í barna- og æskulýðsstarfi í borginni sem 

áhrifamikil hreyfing í kirkjunni vex uppaf. Sigurbjörn sættir klofna kirkju og leiðir 

Passíusálmana úr baðstofunni inn í hið nýja tækniþjóðfélag með því að flytja þá í 

útvarpinu, mitt í umróti stríðsáranna, með þeim hætti að slíkur flutningur þykir uppfrá 

því sjálfsagður á föstunni og sjónvarpið verður honum áhrifamikið til trúarmiðlunar.  

Þegar, 10 ára gömlum, höfðu Sigurbirni borist fregnir af hinum mikilhæfa æskulýðsleið-

toga, séra Friðriki Friðrikssyni, í gegnum blaðið Ljósberann og svo Æskuna og fundist 

ljómi yfir mynd hans.
541

 En þegar Sigurbjörn, á menntaskólaárum sínum, lenti útaf vegi 

trúarinnar sleit hann öllu sambandi við séra Friðrik og félagsskap hans. Það var honum 

ekki auðvelt að taka upp þráðinn aftur svo þrjú ár liðu uns ekki var um annað að ræða 

en leita aðstoðar sr. Friðriks með latínukveðskap, í lokalotu lestrar fyrir stúdentspróf 
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haustið 1931. Sr. Friðrik tók honum eins og ekkert hefði við borið í þeirra skiptum og 

spurði einskis en tók til við að „skandera“ Hóras jafnframt því sem hann reykti, sitt 

uppáhaldstóbak, vindlastubba í pípu, sem voru svo „sterkir og gríðarlega rammir og 

eitraðir, svo göróttir, að reykingar með þessum hætti þola engir menn nema þeir séu 

annað hvort alforhertir eða sannheilagir.“
542

    

Áhrif Friðriks á trúarmótun Sigurbjörns eru augljós þótt vissulega komi fleiri „hlutverk“ 

við þá sögu. Saga Friðriks verður Sigurbirni um margt „frumsaga“ með mótandi áhrif á 

sögu hans (frásögn nr. 2, sjá bls. 64). Sögur þeirra renna svo saman með áhrifamiklum 

hætti þegar Sigurbjörn heldur, að loknu biskupskjöri, samdægurs í hús KFUM til að fá 

blessun sr. Friðriks sem undirstrikar sterk tengsl þeirra og vináttu til æviloka.  

 

Guðrún Ásmundsdóttir leikkona  

Guðrún (f. 1935) er kunn trúkona sem hefur lagt drjúgan skerf til boðunar og túlkunar 

trúarinnar með leikritum, sem hún hefur samið og sett upp. Margir hafa einnig leitað til 

hennar eftir trúarlegri leiðsögn, stuðningi og fyrirbæn. Hún hefur gert góða grein fyrir 

lífi sínu og lífsmótun í minningabók.
543

 Einnig hefur birst við hana fjöldi viðtala og af 

þeim virðist viðtal í Orðinu greina best frá trúarmótun Guðrúnar.
544

 

Æskuár Guðrúnar voru óvenjuleg og hlutu að setja sérstakt mark á hana. Móður sína 

missir hún aðeins þriggja ára að aldri. Faðir hennar, sem var 63 ára þegar Guðrún 

fæddist, hafði ekki möguleika á að annast hana og tveimur árum eldri bróður. Þau voru 

því í fóstri á nokkrum stöðum næstu árin án þess að tengjast varla nokkru fólki 

kærleiksböndum.
545

 Hún fann samastað og öryggi hjá föður sínum þegar hún kom aftur 

til hans níu eða tíu ára, „alla þá ást sem ég þurfti á að halda“.
546

 

Hún sótti sunnudagaskóla KFUM á bernskuárum og umhyggjusamur faðir kenndi 

börnum sínum bænir og farið var með Faðir vorið á kvöldin „og á eftir því langa runu af 

Hallgrímssálmum sem hófst á „Vertu Guð faðir“.“
547

 Faðirinn, sem var meðhjálpari í 

Fríkirkjunni, var einnig mjög virkur í Sálarrannsóknarfélaginu
548

 en spíritisminn virðist 

ekki hafa haft sérleg áhrif á trúarmótun Guðrúnar – frekar verið eitthvað sem tilheyrði 
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aðeins veröld hins aldraða föður. 

Erfiða reynslu, sem afskipt barn í nokkur ár, virðist Guðrún leggja til hliðar eða bæla í 

undirvitundinni eftir að nýju öryggi er náð. Þegar hún vex upp, líklega á unglingsárum, 

leggur hún einnig til hliðar trúariðkun og virðist alveg hafna guðstrú.
549

 Föður sinn 

missir hún þegar hún er 16 ára. Trú bernskunnar virðist hafa verið fyrst og fremst 

siðvenja og það í nokkuð gömlu og stundum leiðigjörnu formi, tengd öldruðum föður 

og ruglingslegum trúarheimi hans. Aldur föðurins var Guðrúnu vandræðalegt mál í 

bernsku.
550

 Trú bernskunnar tengist e.t.v. einnig, í vitund hennar, fremur óöryggi barns-

ins en getur varla verið trú ungrar, glæsilegrar konu sem stefndi á frama í leikhúslífi. 

Útfrá kenningum Sundén má ætla að móðurleysið í bernsku hafi átt þátt í því að 

trúariðkunin leiddi ekki til jafn traustrar trúarmótunar og annars hefði verið. 

Guðrún kemst ótrúlega ung í leiklistarnám, sem hafði verið draumur hennar frá bernsku, 

og leiklistarbrautin er nokkuð greið.
551

 Árið 1957 kemst hún inn í leiklistarskóla í 

Englandi eftir nám hér heima. Um þá dvöl segir hún: „Þar eignaðist ég góða vinkonu 

sem heitir Joanna. Hún var fallegasta stelpan í Central skólanum og efnilegasta leik-

konan.“
552

 Eftir að Guðrún er komin heim frá námi fréttir hún frá skólasystkinum að 

„Joanna sé orðin brjáluð ... hætt í leiklistinni og komin í guðfræði í Oxford.“
553

 Guðrún 

er ekkert að tvínóna við þessar fréttir en fer til Englands til að tala um fyrir stúlkunni. 

Sú tilraun mistókst algerlega: 

En Joanna fór með mig í kirkju í Oxford og þar upplifði ég kirkju sem var 

mjög ólík kirkjunni hér heima.  Þar var mikið af ungu fólki og það sem var 

svo fallegt var hvað allir voru frjálslegir.  En í lok athafnarinnar sagði 

presturinn: „Ef það er einhver hérna inni sem vill nálgast handleiðslu Krists 

þá bið ég hann um að verða eftir.“ Og það var eitthvað innra með mér sem 

sagði: „Ég ætla að verða hér eftir!“
554

 

Guðrún hafði þarna komist í samband við einhverja innri þörf eða brest sem ytri vel-

gengni í leikhúsi og fjölskyldulífi gat ekki bætt úr en þarna virtist allt í góðu gengi þótt 

síðar yrði hjónaskilnaður. Það „var eitthvað inni í mér sem var ekki heilt.“ Hún var falin 

Kristi í fyrirbæn með áherslu á að honum mætti treysta fullkomlega. Heim komin gerði 

hún ekkert með þetta en fyrirbænin leiddi heldur ekki til neinnar upphafinnar reynslu.
555
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Í Oxford fær Guðrún nýja mynd af trúnni og kirkjunni. Ekki gamla mynd sem tilheyrir 

gömlu fólki og fortíðinni sem hún hefur að einhverju leyti lokað á. Unga, fallega leik-

konan leiðir hana inn í kirkjuna, vinkona hennar sem lífið og leikhúsframinn brosir við 

en finnst Guð samt meira spennandi en leikhúsið. Þetta er ekki kirkja þeirra sem eiga 

bágt eða hafa á einhvern hátt misst af lestinni heldur kirkja full af ungu, frjálslegu fólki. 

Þessi jákvæða upplifun ýtir í burtu vissum vörnum og kemur Guðrúnu í samband við 

innri þörf. Og þrátt fyrir gleymskuna þá býr þessi bjarta mynd af trú og kirkju áfram í 

undirmeðvitund hennar. Og eitthvað af guðsorði og bænaversum úr bernsku býr einnig 

innra með henni sem efni til að vinna úr trúarlegt tjáningarform eða mynstur þegar 

þörfin kallaði. Það er líka ljóst að fullorðin sér Guðrún föður sinn í nýju ljósi, ekki sem 

vandræðalega gamlan heldur sem einkar umhyggjusaman föður sem bjó henni langþráð 

öryggi og í minningunni verða jól bernskunnar, í einfaldleika sínum, dýrlegur tími.
556

 

En hið trúarlega gegnumbrot bíður um sinn. Skortur á móðurlegri umhyggju í bernsku 

eflir löngun hennar til að reynast einstök móðir en er hún tekur í fóstur litla stúlku, með 

erfiðan bakgrunn, ári yngri en eigin dóttur, þá hrynur tilveran. „Ég var hennar haldreipi. 

En það brotnaði eitthvað inni í mér og í stað þess að verða uppalandi þá varð ég aftur að 

barninu sem átti enga mömmu. Ég réði ekki við neitt og fékk taugaáfall.“
557

   

Aðstoð geðlækna og sálfræðinga stoðaði lítt og það var Guðrúnu mjög sár reynsla að 

geta ekki annast barnið. Þegar átti að senda litlu stúlkuna aftur á Silungapoll kemur allt í 

einu upp í huga Guðrúnar, „Oxford, kirkjan og Guð!“
558

 Hún seildist, í bænaákalli um 

hjálp Guðs, eftir Biblíu, sem Joanna vinkona hennar hafði gefið dóttur hennar, og þegar 

hún opnaði hana blasti við versið, Dan 10.12, þar sem segir: „Óttast þú ekki, Daníel, því 

að frá því er þú fyrst hneigðir hug þinn til að öðlast skilning og þú lítillættir þig fyrir 

Guði þínum, eru orð þín heyrð, og eg er vegna orða þinna hingað kominn.“
559

   

Og þá gerðist það, ég sá ekkert yfirnáttúrulegt en hann var bara kominn hingað, 

hann var hér inni í stofu hjá mér.  Þá kyrrðist þessi ægilega ólga, þessi mikli grátur.  

Það bara kom yfir mig friður, sem hann einn getur gefið og ég reis upp alveg róleg, 

setti bókina aftur upp í hillu, fór aftur inn í svefnherbergið mitt og sofnaði eins og 

barn.
560

  

Þetta var meira en sálrænn veruleiki því daginn eftir hringdu barnlaus hjón og báðu um 
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stúlkuna í fóstur, hún fór því ekki aftur á Silungapoll. „Guð var bara tekinn við.“
561

  

Í raunum Guðrúnar var Joanna vinkona hennar hjá henni um hríð til að styðja hana. Hún 

segir Guðrúnu þurfa handleiðslu á vegi trúarinnar og fer með henni til sóknarprestsins, 

séra Franks M. Halldórssonar. Hann tók þeim vel en mælti með því að vinkona hans, 

Auður Eir Vilhjálmsdóttir, þá guðfræðinemi, tæki þá handleiðslu að sér sem kona gagn-

vart konu. Þær hittust svo oft og ræddu trúmál og lífið og urðu miklar vinkonur.
562

  

Þessi úrvinnsluþáttur, að vissu leyti á jafningjagrunni, hefur áreiðanlega skipt miklu 

máli við að byggja upp heilsteypta trú, samþætta persónuleikanum. 

Nokkrum þáttaskilum olli þegar Guðrún samdi leikritið, Mér er alveg sama, þó að 

einhver sé að hlæja að mér, sem flutt var í barnaskólum í Reykjavík en það fjallar um 

tröllabarnið sem kemur utangátta í mannheim og veit ekki einu sinni hver Guð er. 

Kveikjan var beiðni frá Sveini Einarssyni leikhússtjóra um að leikstýra barnaleikriti í 

skólum. Guðrún fékk leikara með sér í verkefnið „og höfund, sem átti að semja leikritið 

í samráði við okkur.“ Ekkert kom út úr því samráði svo hún varð að skrifa þetta sjálf og 

uppgötvar um leið ritfærni sína.
563

 Hugsunin um að koma trúnni á framfæri réði miklu 

en jafnframt að kynna hana á gamansaman hátt og án ágengni. Leikritið kom svo út á 

bók undir heitinu „Lóma“ og fleiri barnaleikrit fylgdu á eftir. 

Síðar ritaði Guðrún m.a. veigamikið leikverk um Kaj Munk sem sýnt var við góðar 

undirtektir í kirkjum hérlendis og í Danmörku, þar sem það var verðlaunað. Við gerð 

verksins naut Guðrún hvatningar og ábendinga Sigurbjörns biskups. Guðrún varð fyrir 

miklum áhrifum frá Sigurbirni og sótti m.a. kyrrðardvalir hjá honum og heilræði hans 

hafa reynst henni vel svo sem um að lítilsvirða ekki utnaðlærðar bænir því við erum 

ekki alltaf í formi til að móta bæn. Dýrmætt var það einnig Guðrúnu þegar Sigurbjörn 

hældi leikverki hennar sem fjallaði um samkynhneigðan prest.   

Ólafía Jóhannsdóttir hefur ekki síður verið áhrifavaldur í lífi Guðrúnar. Guðrún sökkti 

sér niður í ævi hennar og samdi um hana leikrit. Sem trúkona, djarfur brautryðjandi og 

baráttukona hefur hún verið Guðrúnu mikilvæg fyrirmynd (hlutverk). Hún samsamar sig 

einnig  hvöt Ólafíu til að sýna þeim umhyggju sem hennar þarfnast. Daglegt ljós, sem 

Ólafía þýddi, hefur verið daglegt nesti Guðrúnar inn í daginn, árum saman. Hún hefur 

lesið þar ritningargreinar dagsins að morgni og hugleitt þær og – líkt og við andlega 
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fylgd ignatiusuarhefðarinnar – valið orð eða setningar til að láta fylgja sér inn í daginn. 

Síðar er hún svo farin að lesa íhugunarefni eftir Spurgeon sem varð Ólafíu svo kært. Því 

má segja að Guðrún hafi að vissu leyti leitast við að fylgja Ólafíu eftir á andlegu veg-

ferðinni. Mörgum hefur hún gefið Daglegt ljós, m.a. næstum jafnóðum mörg eintök sem 

Irena Gook, dóttir útgefanda þýðingar Ólafíu (og endurútgefandi), gaf henni. 

Guðrún hefur verið í sviðsljósinu sem leikari, leikstjóri og leikritahöfundur og það hefur 

einnig vakið athygli að slík persóna skuli kannast við trú sína. Hún hefur staðið af sér 

nokkurn þrýsting frá báðum áttum um að segja skilið við leikhúsið eða „þetta trúar-

vesen“. Sviðsljósið og fjölþætt sambönd hafa leitt margvíslegt fólk á fund Guðrúnar í 

leit að trúarlegri leiðsögn, sálgæslu og fyrirbæn. Hún forðast að ráðskast með fólk og 

biður t.d. ekki fyrir því á samfundum nema eftir því sé óskað. 

Bernskureynsla af móðurleysi ýtti henni út í að reyna að taka á sig meiri móðurskyldur 

en hún megnaði. En í leiðsögn sinni og fyrirbæn hefur hún gengið inn í andlegt móður-

hlutverk. Athygli vekur það móðurhlutverk sem hún hefur gegnt gagnvart Kærleiks-

systrum Móður Teresu eftir að þær settust að í Reykjavík. Þær þjóna af mannlegum van-

mætti í framandi þjóðfélagi en sækja til Guðrúnar, í umkomuleysi sínu, að nokkru þann 

bakhjarl sem fjölskylda og ættfólk hefðu verið á heimaslóðum. Í gegnum þessar systur 

má segja að Guðrún þjóni hinum aumustu allra í Reykjavík í anda starfa Ólafíu í Ósló. 

Líf og saga Ólafíu er greinilega hin trúarlega „frumsaga“ Guðrúnar sem lifir sig svo 

mjög inn í hlutverk Ólafíu að hún glímir í mörg ár við að setja það á svið þótt vissulega 

hafi trúartúlkun og persóna Sigurbjörns o.fl. einnig sín áhrif. 

Guðrún hefur líka látið til sína taka á vettvangi stjórnmálanna, með þátttöku í borgar-

málefnum sem varaborgarfulltrúi með áherslu á félagslegt réttlæti. Einnig hefur hún 

unnið að náttúruvernd. 

Guðrún fylgist vel með hringiðu mannlífsins en lætur strauminn ekki hrífa sig hugsunar-

laust með sér eða ræna sig sálarfriði. Hún hlustar á margvíslegt fólk og úr mismunandi 

trúarsamhengi. Hún stendur dálítið til hliðar við kirkjuna sem kerfi og stofnun en þó í 

sátt við hana. Hún er frjáls andi en sækir staðfestu í traust persónulegt trúarlíf og gamlar 

stoðir kristninnar og margþætt tengsl við kristið fólk sem vill rækja trú sína.  
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6 Niðurlag 

 

Dregnir saman þræðir 

Eftir að hafa skoðað trúarmótun Íslendinganna fjögurra og Ignatíusar þá virðast þau öll 

eiga fleira sameiginlegt en ætla mátti. Þau fjögur íslensku reynast meira tengd innbyrð-

is en ég hafði áður gert mér grein fyrir. Öll mæta þau ýmiss konar andbyr og oft árásum 

og tortryggni í þjónustu sinni – meira en rúm hefur verið til að rekja í þessari ritgerð. 

Baráttan hjá þeim fæðir ekki af sér biturleika heldur eflir þroska og staðfestu. Öll fimm 

lenda í kreppum sem hindra og brjóta niður en hafa afgerandi áhrif á mótun trúarlegrar 

kjölfestu. Hjá Ignatíusi og Ólafíu tengist þetta líkamlegum veikindum. Hann bíður 

ósigur við vörn Pamplona og hinn glæsti riddari verður farlama sjúklingur. Sjálfsmynd 

hans er brotin en í þolgæði hans og íhugun byggist hún upp á nýjum grunni sem er svo 

treystur í baráttu og reynslu Manresadvalarinnar og áfram í lífi í trúartrausti. 

Ólafía verður tvisvar að hverfa frá námi vegna stolts en jafnframt af því að „kerfið“ var 

henni og hugsjónum hennar andsnúið. Þetta urðu henni vonbrigði. Við tók margra ára 

barátta, stundum virkileg trúarkreppa sem leysist ekki fyrr en í reynslunni í Ytterö. 

Öfugt við Ignatíus, sem fer úr veikindum eftir trúarlegt uppgjör, inn í sjálfvalda, andlega 

baráttu (eyðimerkurreynslu), hafnar Ólafía, eftir sitt mesta trúaruppgjör, í alvarlegum 

veikindum sem um leið eru andleg barátta og djúp trúarleg reynsla. 

Sjálfsmyndarkreppum og hörmungum Friðriks og Sigurbjörns hefur verið lýst en þær 

enda með mjög líkum hætti sem að líkindum tengir þá á sérstakan hátt. Dæmi Friðriks, 

hvernig Guð dró hann upp úr djúpinu, hlýtur einnig af hafa styrkt trú Sigurbjörns á 

möguleika eigin endurreisnar. Kallið til Páls postula á Damaskusveginum heyrir Friðrik, 

líkt og Sigurbjörn einnig á örlagastundu, ekki í eymd og fráfalli heldur í erfiðri baráttu 

þegar hann tregðast við að hlýða kölluninni til að stofna KFUM á Íslandi.
564

 

Öll fimm sýnast með einhverjum hætti geta fallið undir skilgreiningu Lathrops á 

hirðinum sem „brotnu tákni“. Þarna er leyndardómur að baki sem tengist auðmýkt til að 

þiggja, jafnóðum, af Guði það sem til þjónustunnar þarf. Auðmýkt sem kemur í veg 

fyrir ofmetnað. Þess má minnast að, af „dauðasyndunum sjö“, var stoltið (hrokinn) talið 
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verst. „Eyðimerkurreynslan“ er einnig afgerandi við að treysta trúarlega kjölfestu – að 

hafa skynjað fylgd Guðs á miklu erfiðleikatímabili, gefur nýja dýpt og mikið þolgæði. 

Innlegg til skilnings á þessu er skilningur William James á eðli andlegs lífs og þá 

sérstaklega á kreppunni, uppgjöfinni sem hliðinu að dýpra, andlegu lífi.
565

 

Einhvers konar hetjuímynd er mótandi og hvetjandi þáttur í lífi Ignatíusar, Ólafíu og 

Friðriks. Djúp einingarreynsla, tengd náttúrunni, er greinilegur þáttur í mótun 

Ignatíusar, Ólafíu, Friðriks og Sigurbjörns og áreiðanlega skiptir upplifun Guðrúnar af 

náttúrunni, sem sköpun Guðs, einnig máli sbr. baráttu hennar fyrir náttúruvernd.   

Allt þetta fólk byggir á trúarlegri reynslu sem vissulega mótast af nærtækum „hlut-

verkum“, kynnum af vönduðu, trúuðu fólki og efni úr trúararfinum. Ignatíus mótast 

mikið af „hlutverkum“ sem hann sækir til eldri trúararfs. Hjá Íslendingunum virðast 

„hlutverkin“ fremur sótt til lifandi fyrirmynda sem vissulega miðla einnig mikilvægu 

eldra trúarefni. En þátttaka í trúariðkun með fólki sem er áhrifavaldar í lífi viðkomandi 

hefur greinilega mikil áhrif á trúarmótun og tjáningu trúarinnar.  

Ritgerðin svarar rannsóknarspurningunni í meginatriðum játandi  hlutverkakenning 

Sundéns nýtist sem greiningartæki (enn frekar séu síðari viðbætur teknar með) á trúar-

mótun Ignatíusar og raunar allra þeirra fimm sem skoðuð eru í ljósi hennar. Þar sem 

íhugunaraðferðir Ignatíusar eru byggðar á afar skarplegri athugun hans á eigin trúar-

mótun, kemur ekki á óvart að þær skuli jafnframt falla vel að hlutverkakenningunni.  

Þrátt fyrir að trúarleg reynsla, bænalíf og einhvers konar trúarleg íhugun hafi skipt 

miklu máli í lífi þessara fimm þá eru þau öll mikið athafnafólk og einhvers konar 

heimsflótti fjarri þeim öllum. Þau starfa af ósérhlífni „í heiminum“. 

Sivernich SJ telur Ignatíus hafa uppgötvað borgina sem mikilvægan vettvang boðunar 

og endurnýjunar kirkjulífsins – það sama eigi að vissu leyti við um Lúther.
566

 Friðrik er 

íslensk hliðstæða þessa og verstu hverfi stórborgarinnar verða starfsvettvangur Ólafíu. 

Sigurbjörn haslar sér völl í ólgu borgarlífsins þar sem kirkjuleg safnaðarmenning hafði 

lítt fest rætur. Hann túlkar kristindóm sveitarinnar og hefð kirkjusögunnar (sbr. endur-

reisn Skálholts) inn í líf nútíma borgarbúans. Guðrún leiðir kristna lífstúlkun inn í það 

borgarmenningarfyrirbæri sem kalla má leikhúsið þótt það nái raunar til víðari hóps 

hérlendis en almennt erlendis. Hún tengist einnig þjónustu við umkomulausa borgarbúa. 
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Ólafía lendir sem barn í vitsmunatrúarkreppu og leiddar hafa verið líkur að því að það 

sama muni að einhverju leyti hafa átt við um Sigurbjörn. Slíka trúarkreppu má skilja 

sem misvægi þátta trúarlífsins. Gerard W. Hughes hefur útfært handhæga aðferð, frá 

Fridrich von Hügel (1852-1925), til að greina ójafnvægi í trúarþroska.
567

 Hughes ritar 

m.a.: 

Von Hügel skoðar þrjú aðalskeiðin á mannlegum þroskaferli – bernsku, 

unglingsár og fullorðinstímann – og lýsir ráðandi þörfum og starfsemi sem 

einkennir hvert skeið.  Hann sýnir að trúin verður að taka mið af og mæta 

helstu þörfum og styðja ráðandi athafnir hvers skeiðs.  Niðurstaða hans er því 

sú að trúarbrögð verði að búa yfir þrem grundvallarþáttum, stofnanalegum 

sem samsvarar þörfum og athöfnum bernskunnar, gagnrýnum, samsvarandi 

unglingaskeiðinu og lifunarþætti (dulúðugum, mystical), samsvarandi full-

orðinsskeiðinu.  Er hann greinir hvert þroskaskeið gætir hann þess vel að 

sýna fram á að þarfir og athafnir bernskunnar hverfa ekki á unglingaskeiðinu. 

Þarfir og athafnir unglingsáranna hverfa heldur ekki þó að fólk verði full-

orðið en þessar þarfir og athafnir ættu að hætta að vera ríkjandi ef við eigum 

að þroskast yfir á næsta skeið.  Hann fjallar einnig um þær hættur sem fylgja 

hverju þroskaskeiði.  Trúin verður að búa yfir öllum þessum þrem megin-

þáttum, stofnanalegum, gagnrýnum þætti og lifunarþætti.  Sífellt er hætta á 

því að einum þætti sé haldið fram um of á kostnað hinna tveggja eða ofur-

áhersla sé á tveim þáttum en þann þriðja vanti og trúarlegur þroski fólks í 

trúarsamfélagi hindraður.
568

 

Bernski þátturinn hefur að gera með tileinkun og varðveislu trúarlegs ramma og 

viðmiða – hvað gildi á trúarlega sviðinu. Á gagnrýna, unglingslega stiginu er spurt 

gagnrýninna spurninga um trúarhefðina og glímt við heimfærslu inn í þjóðfélagslegar 

og persónubundnar aðstæður. Þriðja stigið (þátturinn) er eins konar samruni (synthesis) 

hinna þáttanna, skeið þar sem hlýðni við boðorð og reglur er ekki lengur drifkrafturinn 

heldur hefur viðkomandi tileinkað sér hin góðu gildi trúarinnar. Gagnrýnin er heldur 

ekki ráðandi. Það hefur verið látið reyna á trúarhefðina og fram hefur vaxið tileinkun 

sem er í sátt við eðli og aðstæður. Trúin er lifaður veruleiki sem tengist lífinu öllu.  

Staðni fólk eða kirkjur á bernska skeiðinu er hætta á að trúin verði nokkuð klisjukennd 

vegna skorts á gagnrýni og heimfærslu til aðstæðna og lifunar trúarinnar (mystík). Með 

einhliða áherslu á gagnrýna þáttinn getur gagnrýnin farið úr böndunum ef rammann, 

grunnforsendurnar, vantar og einnig er hætta á vanmati á dýpri þætti lifunarinnar þar 

sem spenna gagnrýninnar er að baki og kenningin orðin samlöguð og inngróin. Ef þriðji 

þátturinn ríkir á kostnað hinna er hætta á að lifun (og tjáning) trúarinnar gangi útyfir 

áherslu á kenningu og að gagnrýnin skoðun og umræða sé vanrækt. 
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Í tilfelli Ólafíu í bernsku og hugsanlega Sigurbjörns sem ungs manns má telja að færslan 

af stigi hins bernska, ógagnrýna skeiðs yfir á hið gagnrýna verði of snögg. Nægjanlegan 

stuðning lifunarþáttarins vanti einnig á viðkvæmu tímabili (sérstaklega hjá Ólafíu) – það 

er nægjanlegrar, gefandi trúariðkunar til að vega á móti þurrum röksemdaheilabrotum. 

    - - - - - - - - 

Kynjafræði er ekki verkefni ritgerðarinnar eins og áður getur. Staðan gagnvart valdi 

hefur þó komið mikið við sögu. Allvíða er einnig getið samskipta kynjanna og tilefni er 

til að skoða þessi mál aðeins nánar út frá efni ritgerðarinnar. 

„Andleg fylgd er jafnan ekki veitt á grundvelli stöðu í embættakerfi kirkjunnar og 

valdaleysið gagnvart þiggjanda fylgdarinnar er yfirleitt augljósara en við sálgæslu. 

Þjónustan tengist fremur náðargjöf eða köllun en námi eða viðurkenndu starfi“ (bls. 11). 

Áhersla er á að andleg fylgd verði ekki tæki til að ráðskast með fólk.
569

  

Andleg fylgd tengist straumi sem í gegnum aldirnar hefur legið nokkuð til hliðar við 

meginvaldakerfi kirkjunnar. Kerfi eða skipulag kirkjunnar hefur reyndar oft verið að 

nokkru leyti skipt sbr. klaustrahefðina sem rekja má til eyðimerkurfólksins og viðhaldist 

hefur meðal kaþólikka. Valda- eða áhrifajafnvægið, milli klaustra annars vegar og hins 

vegar presta og biskupa utan þeirra, var þó meira í gömlu keltnesku hefðinni. Eyði-

merkurfeður og mæður eru dæmi um fólk sem sagði rækilega skilið við „kerfið“. Ekki 

beinlínis í uppreisn gegn kenningunni eða kirkjunni sem slíkri heldur fremur til að skapa 

sér frelsi og svigrúm til persónulegs trúarþroska. 

Þessi hefð hefur raunar oftast verið í sátt við „kerfið“ og notið stundum nokkurrar 

viðurkenningar þess. Fram hefur þó komið að oft hefur gætt tortryggni og einhvers 

núnings frá hinu kirkjulega stigveldiskerfi gagnvart sveigjanleika og vissri einstaklings-

hyggju andlegrar fylgdar. Segja má að ignatiska fylgdarhefðin hafi verið kæfð þegar hún 

rann alveg inn í kerfið – jesúítar urðu meira hluti af því og sjálfir mikið kerfisbákn. 

Ignatíus fékk heimild til að starfa býsna sjálfstætt með leyfi páfa. Það sjálfstæði, sem 

gekk lengra en margir kirkjuhöfðingjar voru sáttir við, var forsenda þess að fylgdarhefð 

hans fékk að dafna. Þrátt fyrir margvíslegar árásir kirkjunnar á hann varð Ignatíus ekki 

beiskur né eyddi kröftunum í deilur og átök. Ytri og innri sátt sem hann lifði í var 

forsenda andlegu þjónustunnar. Forsenda þess að geta hlustað á sína innri rödd, verið 
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opinn fyrir rödd Guðs í lífi sínu og umhverfi og getað hlustað á annað fólk og þegið góð 

ráð án þess að hagga grundvelli sínum. Sáttin og að vera opinn fyrir friði Guðs
570

 var 

líka nauðsynlegt til að geta byggt upp kerfi sem á hans dögum lagði til ramma sem gat 

stutt tiltölulega frjálsa og persónulega þjónustu við margvíslegt fólk í ólíkum aðstæðum.  

Hefð andlegrar fylgdar hefur ekki verið bundin við presta eða prestslegt embætti og 

konur hafa átt hlutdeild í þessari þjónustu frá upphafi. Í eyðimörkinni, sem nunnur í 

klaustrum og sérstaklega í keltnesku hefðinni þar sem þær virðast ekki síður hafa notið 

álits á þessu sviði en karlar. Þeirra gætir t.d. einnig verulega meðal enska dulhyggju-

fólksins á 14. öld og meðal risanna á þessu sviði telst hin spænska Teresa af Avíla. 

Ignatíus virðist hafa borið virðingu fyrir konum sem andlegum jafningjum og ekki talið 

athugavert að þær þæðu andlega fylgd og jafnvel veittu hana en eftir daga hans gerði 

almenn þróun þeim erfitt að sækja sér andlega fylgd og væntanlega einnig að veita hana 

nema helst í tengslum við nunnuklaustur. 

Nöfn karla eru áberandi við endurnýjun hefðar andlegrar fylgdar en þáttur kvenna er þó 

afgerandi. Í Englandi ber hæst nafn Evelyn Underhill og konur hafa víða borið uppi 

aðsókn að kyrrðardvölum og sérstaklega þar sem andleg fylgd hefur verið nýjung. 

Konur höfðu forystu um að innleiða andlega fylgd í norskt kirkjulíf, þaðan sem hún 

berst til Íslands og hérlendis hafa þær verið burðarásinn í kyrrðarstarfshreyfingunni og 

lagt grundvöllinn að sérstakri þjónustu andlegrar fylgdar og konur hafa verið meirihluti 

þeirra sem veitt hafa slíka fylgd hérlendis samkvæmt ignatisku hefðinni. Við endur-

mótun ignatisku fylgdarhefðarinnar í Guelph í Kanada var m.a.litið til femínískra 

sjónarmiða (sjá bls. 54). 

Að hvorki sé krafist embættis né menntatitla þýðir að konur hafa ekki þurft að bíða eftir 

framgangi innan kerfis kirkju og menntastofnana til að verða virkar í þjónustu andlegrar 

fylgdar. Menntun og þjálfun er þó ekki litin hornauga í þessu samhengi en einhvers 

konar köllun eða náðargjöf og hjartalag vega þungt. Þjónusta andlegrar fylgdar sér sig 

heldur ekki í andstöðu við skipulag og embætti kirkjunnar heldur sem mikilvæga viðbót 

eða stuðning við þá þjónustu sem „kerfið“ megnar að veita.  

Andleg fylgd lítur ekki á sig sem óháða kirkjunni, helgihaldi hennar og boðun. Henni 

fylgir vitund um mikilvægi hlustunar eftir öllum mannlegum þörfum og að þeim þörfum 

þurfi að mæta þótt verkaskipting á því sviði sé viðurkennd. Ignatíus og félagar hans 
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beindu athygli sinni að öllum hliðum mannlegs vanda, einstaklinga og þjóðfélags og 

slíkrar vitundar gætir einnig hjá endurreistri ignatiusarhefð nútímans. 

Persónuleg, trúarleg leiðsögn eins og hún birtist í íslensku dæmunum er einnig tengd 

almennri umhyggju fyrir systrum okkar og meðbræðrum. Skýrast birtist þetta hjáÓlafíu 

Jóhannsdóttur en hún var mjög óháð öllu kirkjulegu kerfi í þjónustu sinni eins og 

reyndar á við um Guðrúnu Ásmundsdóttur. Tengsl Guðrúnar við kirkjustofnunina í 

gegnum Sigurbjörn biskup (og fleiri) er áhugavert dæmi um jákvætt og gefandi samspil 

stofnunar og einstaklingsframtaks í trúarlegri leiðsögn og túlkun trúarinnar inn í sam-

tíðina. Þetta stuðlar að því flæði sem hún og fleiri starfa í. Flæði sem nærist af friði 

Guðs og sátt við samferðarfólkið þótt rangindi séu ekki samþykkt. Friðrik Friðriksson 

byggir upp sitt eigið kerfi sem á jafnframt traust tengsl inn í kirkjuna sem stofnun 

(misjafnt eftir tímabilum) þó að hann og samstarfsmenn hans haldi sjálfstæði sínu. 

Hér aftar verður komið inn á hættur af of miklu sjálfstæði andlegrar fylgdar. 

Framtíð andlegrar fylgdar hérlendis  

Fram hefur komið að andleg fylgd þrífist betur til hliðar við embætti og valdakerfi 

kirkjunnar. Hún verður því að takmörkuðu leyti byggð inn í embættakerfið þó að 

skilningur á þessu málefni sé mikilvægur þar. Frekar er hægt að hugsa sér andlega fylgd 

tengda trúarsetrum eins og þegar er vísir að hérlendis. Slík setur, svo sem Skálholt, eru 

mikilsverður stuðningur og viðbót við kerfi sóknanna við trúarlega uppbyggingu sbr. 

hið gamla, tvíþætta, keltneska kerfi með áhrifamiklum klaustrum en jafnframt prestum 

og biskupum úti á akrinum. Einnig er mikilvægt að kynna andlega fylgd í guðfræðinámi 

og njóta hennar þar. Þrátt fyrir trúarsetrin má ætla að þjónusta andlegrar fylgdar vaxi 

einnig fram, hægum skrefum, til hliðar við þessi setur og aðrar formlegar trúarstofn-

anir. Þar á ég við að einstaklingar muni í daglegu lífi (utan kyrrðardvala) sækja andlega 

fylgd til fólks sem það treystir til að veita hana. Einn farvegur slíkrar fylgdar er hinir 

svokölluðu „hlustunarhópar“ sem þekkjast lítillega síðustu misserin. 

Ef andleg fylgd er að litlu leyti fag- og stofnanabundin, hvernig er þá hægt að koma í 

veg fyrir „fölsun“ hennar eða hugsanlega misnotkun (sbr. blaðaauglýsingar „miðla“ um 

andlega leiðsögn)? Við því hef ég ekki endanlegt svar en bendi á mikilvægi þess að þeir 

sem koma til með að veita andlega fylgd, á kristnum grunni, hérlendis séu tryggilega 

tengdir innbyrðis til að forðast varasama einangrun. Þetta er m.a. nauðsynlegt til þess að 

þeir sem veita andlega fylgd, njóti einnig sjálfir slíkrar fylgdar reglulega. Væntanlega 
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gegna samtök eins og t.d. „Spiritual Directors in Europe“ nokkru hlutverki með ráð-

stefnuhaldi og sem tengsla- og upplýsinganet á þessu sviði þó að þau taki ekki að sér að 

votta störf neinna. Einnig skal bent á regnhlífarsamtökin „The Retreat Association“ með 

starfsstöð í Lundúnum og árlegt hefti þeirra, Retreats. Þar birtast vandaðar greinar um 

andlega fylgd og kyrrðarstarf og yfirlit um slíkt starf, fyrst og fremst á Bretlandseyjum 

en einnig víðar. Mikilvægt er að sækja fræðslu og stuðning í erlent samstarf sem dregur 

úr hættu á að þjónustan afvegaleiðist. Að sjálfsögðu eru traust kirkjuleg tengsl hér 

heima mikilvæg og eðlilegt væri að einhver af hálfu þjóðkirkjunnar hefði yfirsýn yfir 

kyrrðarstarfið og þá einnig þjónustu að andlegri fylgd.  

 

Trúarleg mótun  

Í inngangi var fjallað stuttlega um kennimannlega guðfræði og mismunandi stöðu trúar-

lífssálfræði. Fullyrt skal að þörf sé á trúarlegri mótun sem nýrri undirgrein kenni-

mannlegu guðfræðinnar. Þar væri fengist við fræðslu um andlegt líf í kristni (Christian 

spirituality)
571

 og ýmsar hefðir varðandi kristna trúariðkun með áherslu á einstaklings-

bundna iðkun og heimilið. Helgisiðafræðin (liturgik) fæst við hið opinbera helgihald en 

beinir ekki athygli að fjölbreytileika fólks eða persónubundinni trúariðkun og reynslu. 

Viðurkenna þarf, að til þess að geta hlustað með skilningi á fólk tjá sig um trúarhrær-

ingar sínar og veitt fólki, í trúarlegu umróti eða baráttu, holl ráð, er nauðsynlegt að 

skilja eigin trúarmótun og samhengi hennar við þroskaferil, skoðanir og lífshætti.  

Því ætti reynsla af andlegri fylgd að vera hluti af náminu. Slík fylgd eykur skilning á 

eigin trúarlegri stöðu og hvað nærir og hvað brýtur niður heilbrigt trúarlíf viðkomandi. 

Skilningur fæst einnig á því hve misjafnt þetta er í lífi fólks og hve auðvelt er að loka á 

trúarlega tjáningu og umræðu og jafnvel skaða trúarþroska fólks með ráðleggingum sem 

ekki taka mið af trúarlegri stöðu einstaklingsins. Í tengslum við þessa andlegu fylgd, 

sem skynsamlegt sýnist að veita bæði í kyrrðardvöl og með því að hitta andlegan 

fylgdarmann t.d. vikulega um nokkurn tíma, ynni viðkomandi með eigin trúarlífssögu. 

Allt skilaði þetta, auk betri skilnings á eigin trúarlífi og dýpri sjálfsskilningi, dýrmætum 

skilningi á samhengi trúarþroska og persónuþroska almennt.  

Meðal umfjöllunarefna trúarlegrar mótunar, m.a. í tengslum við andlega fylgd, hlyti að 
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vera áhersla á að nemendur gerðu sér grein fyrir mikilvægi þess að þróa lífsstíl þar sem 

andleg næring fær sinn sess og fengju jafnframt lágmarksstuðning við þróun slíks lífs-

stíls. Þetta tengist einnig áherslu starfshandleiðslu og vörnum gegn kulnun í starfi. 

Sláandi er í þessu sambandi, að Ásdís Emilsdóttir Petersen kemst að því í doktorsritgerð 

sinni, Á grænum grundum ... – Rannsókn á leiðtogaeinkennum íslenskra presta og 

grósku í safnaðarstarfi,  

að endurnýjandi hvíld er hvati að trúarlegri kjölfestu prestsins og grósku í 

safnaðarstarfi. Hvíldin er um leið hvati að allri þjónustu. Sá sem upplifir ekki 

endurnærandi hvíld hefur minni hvata til starfsins og á því erfiðar með að 

uppfylla ætlunarverk sem tilheyra prestsstarfinu. Í öllum söfnuðum nema 

einum [sem rannsakaðir voru] ber á skorti á endurnærandi hvíld. Hin endur-

nærandi hvíld tengist bæði trúarlegri köllun og skipulagi starfseminnar. 

Hvíldin tengist tíma, rými og möguleikum á endurnýjun á öllum sviðum 

safnaðarstarfsins.
572

 

Trúarlífssálfræði, þótt gagnleg sé til skilnings, dugar takmarkað til að styðja fólk mark-

visst við trúarlega mótun. Sú trúarlega mótun sem hér er fjallað um verður ekki skilin 

frá trúarlegri sannfæringu og kristinni trúariðkun. Hún verður aðeins iðkuð innan hinnar 

eiginlegu guðfræði þar sem staðið er traustum fótum innan kristinnar hefðar en ekki sem 

hlutlaus athugandi, líkt og um sálfræði eða trúarbragðafræði væri að ræða.  

Í fjölhyggjusamfélagi nútímans getur háskólaguðfræðin sem rannsóknarvinna og 

menntun og þjálfun prestsefna samkvæmt evrópskri mótmælendahefð frá því í byrjun 

19. aldar ekki lengur treyst á trúarlega mótun heimila og safnaða og haldið sig að mestu 

við fræðilega þekkingarmiðlun og þjálfun. En án eigin trúarlífs verður námið aðeins 

trúarbragðafræði en ekki guðfræði. Sem predikari og í sálgæslu og fleiru þarf presturinn 

(líkt og djákninn o. fl. í kirkjulegri þjónustu og við kristið uppeldi) að miðla beint og 

óbeint af trúarlegri mótun sinni og reynslu og þörf er fyrir dómgreind sem ekki fæst án 

góðs skilnings á þessari mótun.  

Á síðari árum hefur guðfræðinám víða þróast í átt til trúarbragða- og menningarfræði í 

viðleitni til að tryggja stöðu guðfræðideilda innan háskóla. Jafnframt má finna vaxandi 

skilning á nauðsyn þess að tengja persónulegt trúarlíf guðfræðinámi.
573

 Hérlendis verður 

guðfræðideild HÍ að guðfræði- og trúarbragðadeild (2008) en jafnframt gætir viðleitni 

til að efla trúarlega þáttinn sbr. t.d. óregluleg námskeið um kristið andlegt líf 

(Spirituality) og kyrrðardvalir prófessors með nemum í Skálholti. 

Lúterskir guðfræðingar í nágrannalöndunum, sem rita um kennimannlega eða praktíska 
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 Vigfús Ingvar Ingvarsson, „Á grænum grundum ...“ Viðtal við Ásdísi, Bjarmi 2012:1 [31-33], bls. 33.  
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guðfræði, virðast þó almennt ekki horfast í augu við þessa þörf og fæstir trúfræðingar 

hafa fjallað rækilega um bænina.
574

 Trúarmótun (spiritual formation, Ministerial 

formation) er almennt frekar sinnt við menntun og þjálfun prestsefna Vestanhafs og í 

Anglikönsku kirkjunni, sérstaklega í kirkjulegum prestaskólum, og meira er um 

víxlverkun milli náms og starfsreynslu.
575

 Í ýmsum nýlegum bókum um kennimannlega 

guðfræði virðist að mestu sneitt hjá umfjöllun um trúarlega mótun og þörf hennar.
576

 

Víða er kennimannlega guðfræðin aðallega iðkuð í sérstökum „prestaseminörum“ sem 

viðbót við háskólaguðfræðina og samvinnu þarf væntanlega við kirkjuna um guðfræði-

námið og frá beggja hálfu þarf að viðurkenna illa uppfyllta þörf. 

Í sambandi við trúariðkun sem stuðlar að trúarlegri lífsmótun er oft notað erlenda orðið 

„askese“ (gr. ἄσκησις) sem hafði fengið neikvæða merkingu en verið endurvakið 

(mismunandi stafsetning eftir tungumálum) í jákvæðri og upprunalegri merkingu. 

Gríska orðið er upphaflega komið úr máli íþróttafólks og hermanna og merkti „æfing“ 

eða „þjálfun“. Þetta hugtak yfirtóku grískir heimspekingar sem vildu þjálfa hugsun sína 

einkum hvað varðaði frelsi hugans. Þannig skildi kristið fólk til forna einnig þetta 

hugtak þótt segja megi að á miðöldum hafi „askese“ snúist upp í andstæðu sína sem 

einhvers konar nauðung eða kúgun (sbr. ísl. meinlæti) sem fólk beitti sig í andlegum 

tilgangi.
577

 Líklega kemst íslenska orðið „trúrækni“ næst merkingunni þótt það hafi lík-

lega a.m.k. gamaldags ef ekki neikvæðan blæ yfir sér. En eins og orðinu „askese“ hefur 

verið fengin upphaflegri merking erlendis, mætti e.t.v. gera svipað með trúræknina.  

Það er mikilvægt að fá að kynnast og iðka trúrækni þar sem maður fær í sannleika að 

vera maður sjálfur frammi fyrir heilögum en kærleiksríkum Guði. Ástæðulaus ótti við 

„píetisma“ og lögmálsþrælkun má ekki fæla kirkjuna frá því að að styðja fólk við að 

rækta innilegt, persónulegt trúarlíf ⎼ trúarlíf með rúm fyrir trúarreynslu sem treystir 

trúarlega kjölfestu og leggur grunn að því að fólk geti notið helgihalds kirkjunnar. Hefð 

andlegrar fylgdar, eins og gerð hefur verið grein fyrir í ritgerðinni, styður slíka trúrækni 

og hindrar einangrun hennar og verndar þannig gegn óheilbrigðri sjálflægni og dæmandi 

lögmálshyggju.  
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Summary 

This is a thesis in the field of practical theology and deals with the formation of sound 

live-shaping faith. Faith that can withstand all, even during severe troubles and difficult 

times, and helps other people as a model for healthy Christian religious formation. The 

so-called "role theory" is introduced, which was developed by the Swedish psychologist 

and theologian Hjalmar Sundén (1908-1993), whose work is in the field of psychology 

of religion. The validity of this theory is then tested in the study of the religious 

formation of Ignatius Loyola and his Spiritual Exercises. The tradition of spiritual 

direction within Christianity is studied, in particular the tradition from Loyola – the 

origin, its decline and renewal in recent times. 

The religious formation of four well known Icelandic individuals is then studied, from 

the perspective of role theory and the life of Ignatius. These people have influenced the 

religious formation of others in a modest and non-manipulative way. 

The results show that the role theory of Hjalmar Sundén can be used to better 

understand how a sound and stable religious conviction is formed. 

This thesis gives arguments for the need of some support for theological students, as 

well as others, in their religious formation. Given are some suggestions for how people 

can be assisted in building a healthy faith in a non-manipulative way. The author has 

some experience in achieving this through spiritual direction, which is the main catalyst 

for this thesis. 


