
Ágrip 

Þegar vinsældir Harry Potter bókana voru sem mestar þá urðu þær fyrir miklu aðkasti 

frá trúarleiðtogum vegna þess að þeir trúðu því að bækurnar ýttu undir galdur. Í þeirra 

augum þá er galdur hættulegur þar sem Biblían varar fólk við þeirri hættu sem honum 

fylgir. Hættu sem lýsir sér í því að galdur getur verið spilandi og hann getur afvegaleit 

fólk frá sinni réttu lífsleið en einnig ýtt undir skurðgoðadýrkun. Út af þessu þá voru 

stofnaðir viðburðir þar sem fólk gat fylgst með og hvatt áfram á meðan Harry Potter 

bækurnar voru brenndar á báli. Þessir viðburðir hlutu mikla athygli í fjölmiðlum og upp 

frá því spratt lífleg umfjöllun um það hvort það væri satt að Harry Potter bækurnar væru 

hættulegar?  

Ritgerð þessi fjallar um þær kristilegu trúarhugmyndir sem finnast í Harry Potter 

bókunum en skoðað verður hvernig þessar hugmyndir birtast og hvaða boðskap þær 

boða. Aðallega verður farið eftir The Gospel According to Harry Potter eftir Connie 

Neal en einnig verður rýnt í fleiri verk.
1
 Ætlunin er sú að finna út hvort Harry Potter 

bækurnar séu í raun skaðsamar með því að boða ókristilegt líferni eða hvort þær búi yfir 

dýpri merkingu?  
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Kafli.1 - Harry Potter og Biblían 

 

Þegar Harry Potter fárið var sem hæst þá fór að bera á því í fjölmiðlum að Kristnir 

trúarleiðtogar væru að halda bókabrennur þar sem bækurnar um galdrastrákinn voru 

brenndar á báli vegna þess að þær ýttu undir galdra. Biblían varar við göldrum því 

galdrar eru hættulegir og geta spillt manninum. Ekki voru samt allir sem voru kristni 

trúar á móti bókunum og vildu frekar halda því fram að þær byggju yfir kristnum 

hugmyndum. Connie Neal er ein af þessum guðræknu manneskjum sem vil frekar skoða 

Harry Potter bækurnar sem samlíkingu við Biblíuna. Í verki hennar The Gospel 

According to Harry Potter leitast hún við að finna hvar í Harry Potter bókunum er hægt 

að finna kristnar hugmyndir og samlíkingar.
2
 Hér mun ég fara yfir nokkur af þeim 

dæmum sem hún bendir á til að geta lagt mitt eigið matt á það hvort Harry Potter 

bækurnar búi yfir kristnum hugmyndum? Einnig mun ég skoða hvað höfundurinn J.K. 

Rowling hefur að segja um kristnar hugmyndir í bókum sínum?   

1.1 - Spádómar 

Í Harry Potter og Fönixreglunni er sagt frá spádómi sem spáir því að það muni fæðast 

galdramaður sem mun búa yfir sérstökum mætti og að með þessum mætti á hann að 

hafa möguleika á að sigra hinn myrka herra.
3
 Þessi spádómur spáir fyrir um fæðingu 

Harry Potters galdrastráksins sem á að bjargar heiminum frá illa galdramanninum 

Voldemorti. Það sem er áhugavert við þennan spádóm er hversu líkur hann er spádómi í 

Biblíunni sem spáir fyrir um fæðingu frelsarans í Betlehem og því hlutverki sem hann 

mun gegna. Connie Neal bendir á þetta og tekur sem dæmi Matteusarguðpjall 2-. kafla 

þar sem raunar er vísað til Messíasarspádóma Gamla testamentis (sbr. einkum Mík 5.1):     

Þú Betlehem, í landi Júda,  

ekki ert þú síst meðal hefðarborga Júda.  

Því að höfðingi mun frá þér koma  

sem verður hirðir lýðs míns, Ísraels.
4
 

Það sem er svo líkt með þessum tveimur spádómum er að þeir spá báðir fyrir um 

fæðingu hetjunnar sem mun bjarga heiminum undan því illa sem í honum finnst. Þannig 
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verður Harry Potter að einhverskonar Messíasi (frelsari, bjargvættur) eins og Jesú 

Kristur.
5
     

Það sem gerist svo eftir fæðingu Harry Potters er svipað og það sem kemur fyrir Jesú 

Krists. Þegar Voldemort heyrir af spádóminum um fæðingu galdramannsins sem á að 

búa yfir mætti sem hann sjálfur þekkir ekki þá verður hinn myrki herra það hræddur að 

hann ákveður að losa sig strax við þennan óvin. Hann hefur upp á Potter fjölskyldunni 

þar sem þau eru í felum og reynir að drepa Harry Potter þrátt fyrir að drengurinn sé 

einungis eins árs gamall. En Harry er bjargað af foreldrum sínum sem gera hvað sem 

þau geta svo sonur þeirra megi lifa. Þau fórna bæði lífi sínu en fórn Lily Potters er svo 

sterk að hún gerir það að verkum að drápsbölvunin sem Voldemort sendir á son hennar 

endurkastast til baka á hinn myrka herra. Við þetta missir Voldemort líkama sinn og 

mikið af galdramætti sínum. Hann verður þess vegna að hætta við ætlunarverk sitt og 

flýja í felur en eftir situr Harry Potter orðin munaðarlaus og með eldingarör á enninu 

sem einu minninguna um það sem gerðist þetta kvöld.    

Það sama gerist þegar Jesú Kristur fæðist í Matteusarguðspjalli 2-. kafla en þar er sagt 

frá því að þegar Heródes konungur heyrir af fæðingu hins nýja konung Gyðinga þá 

ákveður hann að losa sig strax við þennan keppinaut sinn.
6
 Þegar vitringarnir þrír koma 

til Jerúsalem í leit sinni að Jesúbarninu þá koma þeir við hjá Heródesi konungi og 

upplýsa hann um að Jesú Kristur sé fæddur. Við þetta verður Heródes hræddur og biður 

vitringana að láta sig vita hvar Jesú Krist er að finna undir því yfirskini að hann vilji 

votta þessum nýfædda dreng virðingu sína. En vitringarnir eru varaðir við að láta 

Heródes vita svo nótt eina yfirgefa þeir Betlehem á laun til að komast undan 

konunginum. Þrátt fyrir það er Jesú Kristur ekki úr allri hættu svo engill vitjar Jósefs í 

draumi og segir honum að fara til Egyptalands með fjölskyldu sína vegna þeirrar hættu 

sem sonur hans er í. Þetta gerir Jósef daginn eftir og eru þau í Egyptalandi þangað til 

Heródes konungur er allur. Þannig fá báðir drengirnir tækifæri á að vaxa upp og 

þroskast svo þeir geti seina meir tekist á við óvin sinn þegar þeir eru tilbúnir.
7
      

                                                 
5
 Neal 2008: 161 

6
 Biblían 2007: Matt 2.1-23 

7
 Neal 2008: 160-62 



5 

 

1.2 - Upprisan     

Eins og margt var líkt með spádómunum um fæðingu þeirra Jesú Krists og Harry 

Potters þá er einnig margt líkt með dauða þeirra og upprisu. Biblían segir frá því 

hvernig Guð sendi einkason sinn Jesú Krist á jörðina í þeim tilgagni að sigra hið illa 

sem sótti á manninn. Hann var handtekinn undir því yfirskinni að hann færi með lygar 

þegar hann segðist vera Konungur Gyðinga og að hann væri sonur Guðs sendur af föður 

sínum til að frelsa manninn. Þannig varð það að Jesú Kristur var dæmdur til dauða og 

krossfestur á krossinum á Golgata hæð af óvinum sínum. En þremur dögum eftir 

greftrunina þá rís Jesú Kristur upp frá dauðum.   

Harry Potter eins og Jesú Kristur ákveður að fórna sínu eigin lífi í Harry Potter og 

Dauðadjásnin vegna þess að hann hafði komist að þeim sannleika að innra með honum 

sjálfum er ein af helkrossum hins myrka herra.
8
 Svo Harry Potter fer ein og óvarinn út í 

Fornboðna Skóginn þar sem óvinur hans Voldemort sendir á hann drápsbölvunina. Við 

það deyr Harry Potter en hann fær færi á að snúa til baka vegna þess að Voldemort hafði 

tekið blóð úr dregnum í Harry Potter og Eldbikarnum.
9
 Með því að taka blóð úr Harry 

Potter þá hafi Voldemort fært verndargaldur Lily Potters yfir á sjálfan sig og á meðan sá 

galdur er virkur þá getur drengurinn ekki dáið. Þannig að Harry Potter rís á ný eins og 

Jesú Kristur.       

Það er annað sem er líkt með dauða þeirra Harry Potters og Jesú Krists en það er sú 

vanlíðan sem leggst yfir þá þegar dauðinn nálgast. Þegar Harry Potter hefur komist að 

sannleikanum um helkrossinn og hvað hann þarf að gera til að losna við þennan kross 

þá grípur hann ofsahræðsla. Þessi hræðsla stafar af því að Harry vill ekki deyja og hann 

er hræddur við þá kvöl sem fylgir dauðanum en þrátt fyrir það þá hættir drengurinn ekki 

við ætlunarverk sitt. Á leiðinni út í skóginn þá tekur hann upp Upprisusteinninn og snýr 

honum þrisvar en við það þá birtast þeir sem honum þykkir vænt um og hafa dáið. Þetta 

eru foreldrar hans James og Lily Potter, Sirius Black guðfaðir hans og Remus Lupin 

fyrrum kennari við Hogwartsskóla. Þau veita honum stuðning á erfiðu ferðalagi hans í 

gegnum Fornboðna Skóginn vitandi að dauðinn bíður.  

Connie Neal bendir jafnframt á píslarsögu Jesú Krists en þar er lýst þeirri kvöl sem hann 

verður fyrir þegar nálgast fer krossfestinguna. Hún tekur sem dæmi Matteusarguðspjall 
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26-. kafla þar sem sagt er frá því þegar Jesú Kristur leggst á bæn í garðinum Getsemane 

og biður föður sinn að losa sig undan þessari byrði sem hann ber.
10

 Þrátt fyrir þessa kvöl 

þá fær Jesú Kristur þann kjark sem hann þarf til að ljúka ætlunarverki sínu.
11

   

1.3 - Dauðinn og eilíft líf         

Í The Cospel According to Harry Potter tekur Connie Neal það fram að dauðinn sé aðal 

óvinurinn í Harry Potter bókunum en ekki hinn myrki herra Voldemort.
12

 Það sem hún á 

við með þessu er að eina leið Harry Potters til að sigra Voldemort er með því að deyja 

vegna þess að ein af helkrossum hins myrka herra er innra með honum sjálfum. Þannig 

verður dauðinn að helsta óvininum sem Harry Potter þarf að sigra. Honum tekst að sigra 

þennan óvin þegar hann mættir Voldemorti í Fornboðna Skóginum í Harry Potter og 

Dauðadjásnin en þar sendir hinn myrki herra drápsbölvunina á Harry.
13

 Við það deyr 

hann og helkrossinn sem er innra með honum eyðist sem gerir það að verkum að þegar 

Harry Potter snýr til baka þá nær hann að sigra hinn myrka herra Voldemort. Þessi 

hugmynd um að dauðinn sé aðal óvinurinn kemur úr Biblíunni. Í Rómverjabréfi 5.- 

kafla er sagt:  

Syndin kom inn í heiminn með einum manni og dauðinn með syndinni. Þannig er dauðinn runninn til 

allra manna því að allir syndguðu þeir. Víst var syndin í heiminum áður en lögmálið kom til en synd 

verður ekki metin til sektar ef ekkert er lögmál. Samt ríkti dauðinn frá Adam til Móse, einnig yfir þeim 

sem höfðu ekki syndgað á sömu lund og Adam en hann er fyrirmyndan Krists sem koma átti.
14

   

Þessi synd kom inn í heiminn vegna þess að Adam og Eva óhlýðnuðust Guði með því 

að borða af trénu sem hann var búin að bana þeim að borða af og vegna þess þá varð 

Guð svo reiður að hann úthýsti þeim út úr Eden og gerði þau dauðleg. Þess vegna er 

ekkert líf fyrir manninn eftir dauðan og dauðinn verður að helsta óvini hans. Það er svo 

Jesú Kristur sem bjargar manninum undan þessari synd með því að fórna sjálfum sér og 

deyja á krossinum. Hann er frelsarinn eins Connie Neal bendir á og tekur sem dæmi 

Síðara Bréf Páls til Tímóteusar 1.-kafla en þar kemur fram:  

                                                 
10
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Hann hefur frelsað okkur og kallað heilagri köllun, ekki vegna verka okkar heldur eftir eigin ákvörðun og 

náð sem okkur var gefin frá eilífum tímum í Kristi Jesú en hefur nú birst við komu frelsara vors, Krists 

Jesú. Hann afmáði dauðann en leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnaðarerindinu.
15

   

Með þessari fórn sinni þá hlaut mannfólkið aftur inngöngu inn í Eden og þar með eilíft 

líf á himnum hjá Guði eftir dauða sinn. Annað sem gerðist með upprisunninni er að Jesú 

Kristur verður að meistara dauðans (e. „master of death“) vegna þess að dauðinn hefur 

ekkert hald á honum lengur.
16

 Það sama gerist í Harry Potter bókunum þegar Harry 

Potter fórnar sjálfum sér og rís svo upp aftur frá dauðanum með vald yfir þremur 

voldugum hlutum. 

Í Harry Potter og Dauðadjásnin er sagt frá þremur mjög voldugum galdrahlutum sem 

eiga samkvæmt sögunni um bræðurna þrjá að hafa komið frá sjálfum Dauðanum.
17

 

Þessir hlutir eru Yllisprotinn ein voldugasti sproti sem til er, Upprisusteinninn sem getur 

reist fólk upp frá dauðanum og Huliðsskikkjan sem getur falið fólk svo vel að jafnvel 

Dauðinn finnur það ekki. Saman kallast þessi hlutir Dauðadjásnin vegna þess að þeir 

veita handhafa sínum vald yfir dauðanum. Þannig er það að þegar Harry Potter rís aftur 

upp frá dauðanum eftir að Voldemort drap hann í Fornboðna Skóginum þá hefur hann 

vald yfir þessum þremur hlutum. Huliðsskikkjuna erfði hann eftir föður sinn, 

Upprisusteinninn erfði hann eftir Albus Dumbledore og hann tók Yllisprotann af Draco 

Malfoy fyrr í bókinni. Þannig verður Harry Potter eins og Jesú Kristur meistari 

dauðans.
18

   

1.3 - Ástin og hugsjúk ást   

Spádómurinn um fæðingu Harry Potters í Harry Potter og Fönixreglunni tekur það fram 

að drengurinn eigi að búa yfir sérstökum mætti og að með þessum mætti á hann að geta 

sigra hinn myrka herra Voldemort.
19

 Þessi máttur er ástin en hvernig á Harry Potter að 

sigra Voldemort með ástinni? Eins og tekið var fram hér fyrir framan þá fórnaði Harry 

Potter lífi sínu þegar hann komst af því að ein af helkrossum hins myrka herra væri 

innra með honum sjálfum. Þessi ákvörðun hans að deyja var Harry ekki auðveld en 

hann vissi líka að eina leiðinn til að bjarga þeim sem voru honum nákomnastir var með 
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því að sigra Voldemort. Þannig varð það að ást Harry Potters á þeim sem honum þótti 

vænt um gerði honum kleift að sætta sig við dauða sinn og með því sigraði hann 

Voldemort. Er þetta sýnt vel þegar Harry tekur upp Upprisusteinninn í Fornboðna 

Skóginum á leið sinni til móts við Voldemort en þegar hann snýr steininum þrisvar þá 

birtast ástvinir hans og þau verða með honum allt til enda. Sú ást hjálpaði honum að 

ljúka ætlunarverki sínu en það er annað sem hægt er að sjá út úr þessu og það er að allar 

þessar persónur fórnuðu sínu lífi í baráttunni við hið illa. Með þessu sést þema sem er 

gegnumgangandi í gegnum bækurnar þar sem góðar persónur fórna lífi sínu í baráttunni 

við hið illa.
20

  

Nóttina sem Voldemort reyndi fyrst að drepa Harry Potter þá færði hinn myrki herra 

eitthvað af sínum kröftum yfir á drenginn og þannig urðu til sterk tengsl á milli þeirra 

tveggja. Þessi tengsl gera það að verkum að Voldemort getur brotist inn í vitund Harrys 

og þannig haft áhrif á drenginn. Þannig reynir Voldemort að fá Harry Potter til að ganga 

í lið með sér. Þegar Albus Dumbledore heyrir af þessu þá fær hann prófessor Severus 

Snape til að kenna Harry hughrindingu en með því þá á hann að geta lokað huga sínum 

fyrir ofsóknum hins myrka herra. En þetta virkar ekki vegna þess að tengslin eru of 

sterk á milli þeirra og Voldemort er of voldugur. Það eina sem virkar fyrir Harry Potter 

er að hugsa um ástvini sína vegna þess að Voldemort þolir ekki ástina og með því þá 

flæmir hann hinn myrka herra út úr huga sínum. Ástin heldur þess vegna Harry Potter 

öruggum fyrir illum áhrifum.   

Á þessum dæmum er hægt að sjá hversu mikilvæg ástin er fyrir Harry Potter en þessi 

hugmynd um ástina kemur úr Biblíunni. Þar er talað um það að helsta dyggðin sé ástin 

og að hún komi frá sjálfum Guði enda sendi hann einkason sinn á jörðina til að deyja á 

krossinum vegna ástar sinnar á manninum. En það sem er merkilegast er það sem kemur 

fram í Jóhannesarguðspjalli 15.- kafla: „Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf 

sitt í sölurnar fyrir vini sína“.
21

 Connie Neal tekur fyrir þetta guðspjall og segir að þetta 

sé hugmynd sem góðu persónurnar í Harry Potter bókunum lifa eftir.
22

 

En Biblían talar ekki einungis um góða ást heldur einnig um hugsjúka ást og hversu 

hættuleg hún getur verið. Þetta tekur Connie Neal einnig fyrir og bendir á það sem fram 

kemur í Síðari Samúelsbók 13.- kafla en þar er sagt frá þeim Amnon og Tamar en þau 
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21

 Biblían 2007: Jóh 15.13 
22
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voru hálfsystkini og börn Davíðs konungs.
23

 Amnon varð ástfangin af hálfsystur sinni 

Tamar og lagði á ráðinn um að komast yfir hana. Hann þykkist vera veikur og biður 

föður sinn konunginn að senda hálfsystur sína til sín til að hjúkra sér en þegar Tamar 

kemur til hans þá nauðgar Amnon henni. Eftir það þá fer Amnon að hata hálfsystur sína 

og lætur reka hana á dyr. Tamar brotnar niður eftir þennan verknað og segir Absalom 

bróður sínum hvað hafi komi fyrir hana. Absalom reynir að hughreysta systur sína og 

býður henni að búa hjá sér en Tamar nær sér aldrei eftir þennan verknað. Einhverjum 

árum seinna þá leggur Absalom á ráðin um að koma yfir hefndum á hálfbróður sínum 

svo hann býður öllum konungssonunum til veislu heima hjá sér og þar fær hann menn 

sína til að myrða Amnon. Þannig varð það að ást Amnon á hálfsystur sinni varð að 

hugsjúkri ást sem fékk hann til að nauðga henni og með því rústaði hann ekki bara 

hennar lífi heldur einnig sínu eigin.
24

    

Hugsjúka ást og skaðanum sem hlýst af þannig ást er að finna í Harry Potter bókunum. 

Þar er sagt frá Merope Gaunt sem var svo yfirsig ástfanginn af Trevor Delgome að hún 

byrlaði honum ástardrykk. Þau giftu sig og fóru að búa saman en þegar Merope Gaunt 

varð ólétt þá ákvað hún að hætta að gefa manni sínum drykkinn. Ekki er vitað fyrir víst 

hvers vegna hún gerði það en þessi ákvörðun hennar hafði í för með sér skelfilegar 

afleiðingar þar sem eiginmaðurinn yfirgaf þau. Buguð af ástarsorg endar Merope Gaunt 

líf sitt á munarleysingjahæli þar sem hún á son sinn og deyr svo en þessi sonur hennar á 

svo seina meir eftir að verða að versta galdramanni sem til hefur verið honum 

Voldemorti. Um þetta segir Connie Neal: „One is left to ponder what the absence of any 

real love and the use of forced obsession had to do with the loveless evil being 

Voldemort would become“.
25

 Er hér að finna ástæðuna fyrir því hvers vegna hinn myrki 

herra getur ekki elskað vegna þess að hann er afkvæmi hugsjúkrar ástar?  

 

1.4 - Legsteinarnir í Godricsdal   

Í Harry Potter og Dauðadjásnin koma Harry Potter og Hermione Granger til 

Godricsdals í leit sinni að sverði Godrics Gryffindor vegna þess að sverðið getur útrýmt 

helkrossum hins myrka herra Voldemorts.
26

 Nafnið Godricsdalur er mjög áhugavert 

                                                 
23

 Biblían 2007: 2Sam 13.1-39 
24

 Neal 2008: 176-78 
25

 Neal 2008: 176 
26

 Rowling 2007 
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vegna þess að í því er að finna nafn Guðs (God) en þetta er staðurinn þar sem foreldrar 

Harry Potters dóu og þar bjó einnig Dumbledore fjölskyldan. Það eru jól þegar Harry 

og Hermione koma inn í bæinn sem er önnur tilvísun í Biblíunnar og fæðingu Jesú 

Krists. Þau koma inn í kirkjugarð þar sem þau finna grafir foreldra hans og Dumbledore 

fjölskyldunnar en á þessum gröfum er að finna tvö vers sem koma beint úr Biblíunni:     

Því hvar sem fjársjóður þinn er þar mun og hjarta þitt vera.
27

  

og  

Dauðinn er síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður.
28

   

Betra er að hugsa um fjársjóðinn á himnum vegna þess að eftir dauðan samkvæmt 

kristni trú er eilíft líf á himnum hjá Guði og þess vegna er betra að huga að því lífi 

heldur en lífinu á jörðinni sem er tímabundið. Seinna versið fjallar svo um upprisu 

vegna þess að óvinurinn dauðinn verður einungis sigraður með upprisu og með upprisu 

er gefið í skyn að það sé líf eftir dauðan. Eins og Connie Neal bendir á þá fjalla bæði 

versin um lífið eftir dauðann en sú hugmynd er stórt þema í Harry Potter bókunum eins 

og kom fram hér að framan.
29

  

Það var ekki fyrr en eftir útgáfu síðustu bókarinnar þar sem höfundur þeirra J.K. 

Rowling fór að tala um þau kristilegu tákn sem finnast í bókunum og að þetta var gert af 

ásettu ráði hjá henni. Á blaðamannafundi þá viðurkenndi J.K Rowling að þrátt fyrir að 

hún væri kristin og færi reglulega í kirkju þá ætti hún oft erfitt með trúna og þá 

sérstaklega ætti hún erfitt með hugmyndina um líf eftir dauðann. Eða eins og hún sagði 

það:   

„On any given moment if you asked me [if] I believe in life after death, I think if you polled me regularly 

through the week, I think I would come down on the side of yes – that I do believe in life after death. 

[But] it‘s something that I wrestle with a lot. It preoccupies me a lot, and I think that‘s very obvious 

within the books“.
30

 

Þessi barátta rithöfundarins við trú sína útskýrir hvers vegna dauðinn og líf eftir 

dauðann spilar svona stóran þátt í söguþræði bókana. Barátta sem gefur bókunum dýpri 

merkingu þar sem það er dauðinn sem Harry Potter þarf að sigra til að vinna en ekki 

hinn myrki herra Voldemort.   

                                                 
27

 Biblían 2007: Matt 6.21 
28

 Biblían 2007: 1Kor 15.26 
29

 Neal 2008: 222-24 
30

 CP Entertainment 2012 
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Kafli.2 - Harry Potter og Jesú Kristur 

 

Margt er líkt með lífi og baráttu þeirra Harry Potters og Jesú Krists við hið illa eins og 

kom fram hér fyrir framan, en er hægt að finna eitthvað meira í fari drengsins sem tengir 

hann betur við frelsarann? Í Harry Potter bókunum er unga galdradregnum lýst sem 

„grannleitum með beinaber hné, kolsvart hár og skærgræn augu. Kringlóttu gleraugun 

hans voru fest saman með límbandi vegna þess að Dudley hafði svo oft kýlt hann á 

nefið. Það eina sem Harry var ánægður með varðandi útlit sitt var mjótt ör á enninu, í 

laginu eins og elding“.
31

 Það var drápsbölvunin sem Voldemort sendi á drenginn 

nóttinna sem hinn myrki herra drap foreldra hans sem skildi eftir þetta ör. Harry Potter 

verður þekktur fyrir þetta ör vegna þess að hann er sá eini sem lifað hefur af 

drápsbölvunina og með því vaknar von hjá öðrum galdramönnum um að hið illa sé ekki 

ósigrandi. Á þann hátt verður eldingarör Harrys táknrænt eins og sár Jesú Krists sem 

hann hlaut á krossinum verða táknræn um dauða hans og upprisu. Jesú Kristur sýnir 

lærisveinum sínum sár sín til að sanna fyrir þeim það sem hann hafði spáð. Sanna það 

að hann myndi rísa upp frá dauðanum og með því sigra hið illa – dauðann. Svo þeir bera 

báðir táknræn ör/sár um baráttu þeirra og sigur á því illa.
32

  

Þó að drápsbölvunin dræpi ekki Harry Potter þetta kvöld þá gerði hún það samt að 

verkum að á milli drengsins og Voldemorts urðu til sterk tengsl. Í gegnum þessi tengsl 

gat hinn myrki herra brotist inn í vitund Harrys og þannig reyndi hann að fá drenginn til 

að ganga í lið með sér. Hann bauð honum undankomuleið út úr þessari baráttu á milli 

þeirra. Þessi freisting var erfið fyrir Harry enda átti baráttan á milli hans og Voldemorts 

að enda með því að annar hvor þeirra mundi deyja. Þar sem hinn myrki herra er miklu 

voldugari galdramaður heldur en Harry þá átti drengurinn erfitt með að sjá hvernig hann 

gæti sloppið lifandi út úr þessu stríði og sigrað óvin sinn. En Harry Potter stenst þessa 

freistingu enda var það Voldemort sem drap foreldra hans og því getur hann ekki 

gleymt. Eins og prófessor Albus Dumbledore orðar það „Þrátt fyrir allt það sem hefur 

freistað þín, allar þínar þjáningar, þá ertu ennþá hjartahreinn, alveg eins og þú varst 

ellefu ára þegar þú starðir inn í spegilinn sem endurspeglaði þínar innstu þrár og hann 

                                                 
31

 Rowling 1999:20 
32

 Neal 2008: 7-10 
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sýndi þér hvernig hindra mætti Voldemort, en ekki hvernig þú gætir öðlast ódauðleika 

og ríkidæmi“.
33

    

Í Matteusarguðspjalli 4-.kafla er sagt frá því þegar Jesú Kristur fór út í eyðimörkina 

eftir skírn sína til að fasta.
34

 Eftir að hann var búin að vera 40 daga út í eyðimörkinni var 

hann orðin ansi hungraður og þá birtist honum Satan. Þrisvar freistaði Satans hans og 

þrisvar stóðst Jesú Kristur þá freistingu. Svo bæði Voldemort og Satan nota freistingu til 

að reyna að sigra óvini sína og báðum mistekst. Ástæðan fyrir því að bæði Jesú Kristur 

og Harry Potter geta staðist þá freistingu sem fyrir þá er lögð er vegna þess að ást þeirra 

er svo sterk og sú ást gerir þá hjartahreina.   

Ein af ástæðunum fyrir því að Harry Potter bækurnar urðu fyrir svona miklu aðkasti af 

trúarhópum var að í þeim var ekki bara að finna galdur heldur var þar einnig verið að 

upphefja galdur. Þannig myndu bækurnar stuðla að því að afvegaleiða ungmennin sem 

dáðu svo unga galdrastrákinn og bækurnar um hann. Þau myndu frekar fylgja Harry 

Potter og boðskapnum úr bókunum heldur en að fylgja Jesú Kristni. Til að styrkja þessa 

skoðun sína var bent á það sem Biblían hafði að segja um galdra sem væru af því 

slæma.  Eða eins og kemur fram í Fimmtu Mósebók 18-.kafla:     

Á meðal ykkar má enginn finnast sem lætur son sinn eða dóttur ganga gegnum eld, enginn sem leitar 

goðsvara með hlutkesti, enginn sem les óorðna atburði úr skýjum eða úr bikar, enginn galdramaður, 

enginn sem fer með særingar, leitar ráða hjá öndum eða spásagnarmönnum, enginn sem leitar úrskurðar 

hjá framliðnum. 

Því að hver sem stundar þetta er Drottni viðurstyggð. Sakir þessara viðurstyggða rýmdi Drottinn þjóðum 

landsins úr vegi ykkar. Þú skalt vera óskiptur með Drottni, Guði þínum. Þessar þjóðir, sem þú hrekur burt, 

hafa hlýtt skýjaspámönnum og þeim sem lesa úr hlutkesti en Drottinn, Guð þinn, hefur ekki ætlað þér 

slíkt. 

Spámann slíkan sem ég er mun Drottinn, Guð þinn, láta fram koma úr hópi ættbræðra þinna. Á hann 

skuluð þið hlýða.
35

   

En er hægt að segja að allur sá galdur sem finnst í Biblíunni sé slæmur? Er það ekki 

Jesú Kristur sem breytir vatni í vín, fyllir net veiðimanna af fiski, læknar veikt fólk og 

jafnvel reisir það upp frá dauðanum. Er ekki hægt að segja þá að Jesú Kristur sé 

galdramaður sem notar mátt sinn eins og Harry Potter til góðs? Venjan er að segja að 

Jesú Kristur sé að fremja kraftaverk með þessum gjörðum sínum en til að fremja 

                                                 
33

 Rowling 2005:419 
34

 Biblían 2007: Matt 4.1-11 
35
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kraftaverk þarf einhverskonar mátt þá yfirnáttúrulegan mátt og eru ekki galdrar 

nákvæmlega það.     

John Granger tekur fyrir góða og illa galdra í bók sinni Looking for God in Harry Potter 

og hann er á því að sá galdur sem finnst í Harry Potter bókunum sé ekki sá illi galdur 

sem Biblían talar um.
36

 Til að útskýra betur þá aðgreinir hann galdurinn undir tvo flokka 

sem eru særingar (e. „invocational magic“) og galdraþulur (e. „incantational magic“). 

Særingar er illur galdur vegna þess að: „Invocational means literally “to call in.” Magic 

of this sort is usually referred to as sorcery. Scripture warns that “calling in” demonic 

principalities and powers for personal power and advantage is dangerously stupid“.
37

 

Svo særingar eru hættulegar vegna þess að þá er verið að ákalla illa anda sér til hjálpar 

eða ávinnings. John Granger tekur það fram að svoleiðis galdur er ekki að finna í Harry 

Potter bókunum heldur sé að finna þar seinni gerðina sem er galdraþulur og um það 

hefur hann að segja: „The magic by spells and wands in Harry Potter is known as 

incantational wizardry.  Incantational means literally “to sing along with” or “to 

harmonize”.
38

 En þrátt fyrir það að galdraþulur séu í sjálfu sér ekki illar þá eru þær 

notaðar af bæði góðum og illum galdramönnum í Harry Potter bókunum. Svo það fer 

ekki eftir því hvort sá galdur sem er í bókunum sé illur heldur hvernig hann sé notaður. 

Er þess vegna hætt að taka það sem gilt sem Biblían hefur að segja um galdra?  Verður 

ekki meira að meta það út frá því hvernig þeir eru notaðir í bókunum. Annað sem gott er 

að benda á og það er að Harry Potter bækurnar eru fantasíur svo þær fjalla í sjálfu sér 

ekki um raunverulega galdra á meðan Biblían lítur svo á að galdrar séu raunverulegir. 

Svo það eru í raun litlar stoðir fyrir því að ásaka J.K. Rowling um að ýtta undir notkun 

galdra.   

Annað sem tengir þá Harry Potter og Jesú Krists saman er hugmyndin um hálfblendinga 

eða eins og Derek Murphy orðar það: 

Rowling´s treatment of the Demi-god motif is innovative. Rather than having a mortal woman for a 

mother and a divinity or deity for a father, Harry´s mother (Lily) was a “mud-blood,” who came from a 

mundane, non-magical family, while his father (James) was a warlock, who came from the magical 

world. Harry, like his enemy Voldemort, is a half-blood: half ordinary and half magical.
39

 

                                                 
36

 Granger 2006 
37
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38
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39
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Til að útskýra betur þá er meint með þessu að J.K. Rowling gerir Harry Potter að 

hálfblendingi með því að gera móður hans að galdramanni af Muggaættum á meðan 

faðir hans er hreinræktaður galdramaður. Svo þannig verður drengurinn hálfblendingur 

eins og Jesú Kristur sem er afkvæmi mannlegrar móður og Guðs. Lily Potter stendur 

þess vegna fyrir það mannlega eins og María Mey en það er annað sem tengir þær tvær 

saman og það er nafnið Lily eða Lilja sem er einnig nafn á blómi. Guðsmóðurinn hefur 

oft verið tengd þessu blómi vegna þess að það stendur fyrir hreinleika (skírlífi) og ást. 

Lily Potter eins og María Mey kemur einnig úr hinum venjulega heimi á meðan maður 

hennar James Potter á bakgrunn sinn að sækja til galdraheimsins þar sem báðir foreldrar 

hans voru hreinræktaðir galdramenn. Þannig stendur faðirinn fyrir það yfirnáttúrulega 

eins og Guð.   

Á táknrænan hátt þá verður baráttan á milli góðs og ills í Biblíunni að baráttunni á milli 

ljónsins og slöngunnar. Er það vegna þess að ljónið er tákn Jesú Krists á meðan slangan 

er tákn Satans og hins illa. Connie Neal bendir á það að í Opinberunarbók Jóhannesar 

5.- kafla er Jesú Kristi líkt við ljón: „Grát þú eigi! Sjá, sigrað hefur ljónið af Júda 

ættkvísl, rótarkvistur Davíðs“ enda er ljónið voldugast allra dýra og hugrakt.
40

 Á móti 

þessu er slangan tákn hins illa og er það að sækja í syndarfall mannsins þar sem það var 

slangan sem ginnti Evu til að fá mann sinn Adam til að óhlýðnast Guði. Eftir þetta þá 

lagði Guð bölvun yfir slönguna eins og fram kemur í Fyrstu Mósebók 3.- kafla:  

Af því að þú gerðir þetta skaltu vera bölvaður meðal alls fénaðarins og meðal allra dýra merkurinnar. Á 

kviði þínum skaltu skríða og mold eta alla þína ævidaga. Ég set fjandskap milli þín og konunnar og milli 

þinna niðja og hennar niðja. Þeir skulu merja höfuð þitt og þú skalt höggva þá í hælinn.
41

  

Connie Neal bendir sömuleiðis á það að á öðrum stað í Opinberunarbókinni er Satan 

sjálfur lagður að jöfnu við höggorminn: „Og drekanum mikla var varpað niður, hinum 

gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan og afvegaleiðir alla heimsbyggðina, honum 

var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum“.
42

 Þessi 

barátta á milli ljónsins og slöngunnar er einnig að finna í Harry Potter bókunum þar sem 

ljónið verður að tákni drengins Harry á meðan slangan veður að tákni óvinar hans 
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Voldemorts.
43

 Hér mun ég fara yfir nokkur dæmi til að sýna hvernig þetta kemur fram í 

bókunum.     

Í fyrstu bókinni Harry Potter og Viskusteininum er drengurinn Harry setur á Gryffindor 

vistina þar sem hann mun búa ásamt vinum sínum þeim Ron Weasley og Hermione 

Granger.
44

 Þessi vist heitir eftir stofnanda sínum Godric Gryffindors en hún ber einnig 

tákn hans sem er ljónið. Þannig verður ljónið að tákni hins góða og þessi heimavist er 

einnig kunn fyrir hugrekki og drengskap. Á móti kemur Slytherin vistin þar sem Draco 

Malfoy og hans samverkamenn búa á. Þessi vist var stofnuð af Salazar Slytherin sem 

hrökklaðist frá Hogwartsskóla vegna fordóma sinna gagnvart galdramönnum af 

Muggaættum og galdramönnum með óhreint galdrablóð. Slangan er merki þessarar 

heimavistar og er ástæðan fyrir því sú að stofnandinn gat talað slöngumál einnig 

einkenna hana slægð og græðgi. Þar hafa margir af hinu illu galdramönnum gist á 

meðan þeir stunduðu nám sitt við skólann og er þeirra þekktastur Voldemort enda er 

Salazar Slytherin forfaðir hans.     

Sagt er frá því í Harry Potter og Leyniklefanum að þegar Salazar Slytherin yfirgaf 

skólann í ósátt við hinna stofnendurnar þá kom hann Basilíku fyrir í Leyniklefanum en 

hlutverk hennar var að hreinsa skólann af galdramönnum sem höfðu ekki hreint 

galdrablóð.
45

 Það er svo Harry Potter sem sigrar þessa Basilíku í sömu bók en 

áhugaverðasta við það er að hann notar sverð Godrics Gryffindors til að deyða nöðruna. 

Er það áhugavert vegna þess að í Harry Potter og Dauðadjásnin þá er sverðinu lýst sem 

krossi þegar drengurinn Harry kemur auga á það á botni tjarnarinnar.
46

 En Connie Neal 

bendir á það að: „The Bible makes the cross – a cruel means of execution – the center 

point of God‘s plan to save humanity while defeating evil and death in our world. 

Symbolically, the cross is the sword with which God beheaded the “king of snakes” in 

our world, Satan, in order to destroy his power of death over humanity”.
47

 Svo 

Gryffindor sverðið er ekki bara á táknrænan hátt krossinn heldur er því líka lýst sem 

krossi í síðustu Harry Potter bókinni. Það er svo Neville Longbottom sem notar þetta 

sama sverð í lokabaráttunni til að afhöfða Nagini og þar með verður hinn myrki herra 
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Voldemort dauðlegur. Þetta eru góð dæmi um það hversu margt táknrænt er að finna í 

baráttunni á milli góðs og ills í Harry Potter bókunum.   

Það er einnig margt í fari hins myrka herra Voldemorts sem tengir hann við það illa eða 

slönguna. Til að mynda þá ber hann mjög óhugnanleg útlit „Mjóslegni maðurinn steig 

upp úr pottinum og starði á Harry... og Harry starði á móti á andlitið sem hafði ásótt 

hann í svefni undafarin þrjú ár. Kríthvítt, með stór, glóandi rauð augu og rifur í stað 

nasa eins og snákur“.
48

  Það er meira sem einkennir útlit Voldemort en það er að hann er 

hárlaus ásamt því að hann hefur engar varir. Svona leit hann ekki alltaf út heldur var 

honum lýst sem mjög huggulegum ungum manni sem bjó yfir miklum sjarma á meðan 

hann var ennþá Trevor Delgome. Talið er að þessi útlitsbreyting sé afleiðing þess að 

hann reif sál sinna í parta til að búa til helkrossa og með því eyðilagði hann manneðli 

sitt. Voldemort getur einnig talað slöngumál eins og forfaðir hans og það eina sem hann 

virðist hafa eitthvert dálæti á er slangan Nagini. Svo með þessu er hægt að segja að það 

sé margt í fari hins myrka herra Voldemorts sem tengir hann við Satan eða tákn hans 

slönguna.   

 

Kafli.3 - Aðrar Persónur 

 

Þó að Harry Potter sé sá útvaldi til að sigra hinn myrka herra Voldemort þá er hann samt 

ekki nógu máttugur til að standa í þessari baráttu ein. Hann þarf á hjálp og stuðningi að 

halda til að geta sigrað hið illa en það fær hann frá þeim sem standa honum næst. Það er 

í sinni fyrstu lestarferð til Hogwartsskóla þar sem Harry kynnist þeim Hermione 

Granger og Ron Weasley. Saman berjast þessir vinir við hið illa í gegnum allar 

bækurnar sjö. En hlutverk Hermionar og Rons er ekki bara að standa við bakið á Harry 

heldur hafa þau sína eigin kosti sem koma að notum í baráttunni, kosti sem Harry 

skortir. En er hægt að finna hjá þeim tveimur einhverjar kristilegar hugmyndir eða 

kosti?  

Eina stelpan í hópnum Hermione Granger er án efa sú gáfaðasta af þeim þremur og í 

bókunum verður hún þekkt fyrir það að vera vel lesinn og vinnusöm en þrátt fyrir þessa 
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góðu kosti þá kemur hún oft fram sem kuldaleg og stjórnsöm persóna. Getur verið að 

ástæðuna fyrir því sé að finna í minnimáttarkennd sem unga galdrastúlkan finnur fyrir 

þar sem hún er blóðníðingur sem ólst upp fyrir utan galdraheiminn hjá foreldrum sem 

geta ekki galdrað? Er það einnig ástæðan fyrir því að hún leggur svo hart á sig í 

skólanum og hvers vegna það er svo mikilvægt fyrir hana að vera besti nemandinn eða 

besta nornin? Það er eins og Hermione Granger verði að sanna það ekki bara fyrir sjálfri 

sér heldur öllum öðrum að hún sé góð norn þrátt fyrir bakgrunn sinn. Það er þessi 

ákveðni hennar að vera best í öllu sem gerir það að verkum að hún er mjög misskilinn 

því undir yfirborðinu er að finna mjög umhyggju- og samviskusama persónu. Hún er 

tilbúin að leggja hart á sig til að berjast fyrir þá sem minna mega sín og lent hafa undir í 

galdraheiminum. Hópi sem Hermione finnst hún sjálf tilheyra. Sem besta dæmið um 

það er sú barátta sem hún háir til að frelsa húsálfanna í Harry Potter og Eldbikarnum.
49

 

Það kom fram í bókunum á undan að húsálfarnir væru ekki frjálsir í galdraheiminum 

heldur væru þeir þrælar húsbænda sinna. Svo Hermione stofnar frelsisher húsálfanna og 

hefur það að markmiði að frelsa þá undan þeirri ánauð sem þeir þurfa að búa við. 

Connie Neal bendir á að þessi skoðun ungu galdrastúlkunnar er kristileg þar sem finna 

má þætti í Biblíunni þar sem aðalinntakið er um frelsi en þetta kemur best fram í Jesaja 

61-.kafla en þar stendur:    

Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap,  

til að græða þá sem hafa sundurmarin hjörtu,  

boða föngum lausn 

og fjötruðum frelsi, 

til að boða náðarár Drottins 

og hefndarhug Guðs vors,  

til að hugga þá sem hryggir eru  

og setja höfuðdjásn í stað ösku  

á syrgjendur í Síon,  

fagnaðarolíu í stað sorgarklæða,  

skartklæði í stað hugleysis. 
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Þeir verða nefndir réttlætiseikur, 

Garður Drottins sem birtir dýrð hans.
50

 

Svo unga og gáfaða galdrastelpan Hermione Granger heldur uppi þeirri hugmynd sem 

biblían hefur um frelsi og með því þá verður hún að bjargvætti eða frelsara þeirra 

kúguðu.
51

  

Það er strax í fyrstu bókinni Harry Potter og Viskusteininum þar sem viska ungu 

galdrastúlkunnar kemur að góðum notum þegar þremenningarnir lenda í því að þurfa að 

leysa nokkrar þrautir.
52

 Eftir að hafa komist fram hjá þríhöfðahundinum Hnoðra og 

stokkið í gegnum gólfhlerann þá lenda þau í djöflasnörunni. Þar kemur það í hlut 

Hermionar Granger að bjarga þeim vegna þess að hún ein mann eftir því þegar prófessor 

Spíra tók fyrir snörurnar í tíma hjá sér. Það sem er svo áhugavert við þennan háska sem 

þau lenda í er ekki bara nafnið á snörunni sjálfri heldur einnig hvernig hægt er að losna 

úr henni. Til þess þarf ljós og eld vegna þess að „Hún þrífst í myrkri og raka...“.
53

 Svo 

það er ekki bara að snaran beri nafn djöfulsins heldur býr hún líka yfir frekar 

hefðbundinni hugmynd um hið illa sem er myrkur samkvæmt kristinni táknfræði. En til 

að losa Harry og Ron úr heljargreipum snörunnar þá beinir Hermione sprota sínum að 

henni og muldrar upp galdraþulu svo út úr sprotanum skjótast bláir logar en við það 

losar djöflasnaran tak sitt á drengjunum og þeim er borgið. Þannig að það er hér unga 

galdrastúlkan Hermione Granger sem notar loga til að sigra hinna hefðbundnu hugmynd 

um hið illa.    

Þegar Hermione og Harry koma svo að annarri þraut þar sem leysa þarf gátu til að ljúka 

þrautinni þá kemur rökvísi ungu galdrastelpunnar þeim til bjargar. Eftir að hafa lesið vel 

út úr gátunni sem fylgir með flöskunum sjö þá veit Hermione úr hvaða glasi á að drekka 

til að halda áfram. Hún sjálf gortar sig af þeirri rökfræði sem hún býr yfir og segir 

meðal annars: „Frábært,“ sagði Hermione. „Þetta eru engir galdrar, bara einföld 

rökfræði – gáta. Margir af okkar vitrustu galdramönnum hafa ekki snefil af rökvísi. Þeir 

yrðu fastir hérna að eilífu“.
54

 Svo víst er að Hermione Granger þrátt fyrir ungan aldur er 

vel undir það búin að takast á við þá erfiðleika og hættu sem þau lenda í en það er ein 

ókostur sem unga galdrastúlkan býr yfir. Sá ókostur er efi sem hún ber til þess sem í 
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hennar augum er óraunhæft eins og tilvist dauðadjásnanna. Herra Lovegood lýsir þessu 

vel: „Lúna hefur sagt mér allt um þig, ungfrú,“ sagði Xenophilius, „þú ert, að mér skilst, 

ekki heimsk, en sorglega takmörkuð. Þröngsýn. Full af hleypidómum“.
55

 Þessi vantrú 

Hermionar á dauðadjásnunum hverfur svo þegar Harry Potter nær að sannfæra hana um 

tilvist þeirra. Connie Neal bendir á að svipaðar sögur um efasemdir gagnvart hinu 

óraunverulega sé að finna í Biblíunni en hún tekur sem dæmi þann efa sem 

lærisveinarnir báru til upprisu Jesú Krists. Efasemdir sem hverfa ekki fyrr en frelsarinn 

hefur birst þeim og sannað að hann sé í raun upprisinn. Það er áhugavert að sjá að eins 

og það er frelsarinn sjálfur Jesú Kristur sem leiðréttir vantrú lærisveinanna þá er það 

kristfígúran sjálf Harry Potter sem sannfærir efasemdamanneskjuna Hermione. Svo það 

er ekki einungis að Hermione Granger lendir í svipaðri stöðu og lærisveinarnir heldur er 

hér annað dæmi um það sem sameiginlegt er með þeim Jesú Kristi og Harry Potter. Það 

verður þeirra hlutverk að vísa þeim vantrúuðu á réttan veg.
56

 

Af þremenningunum þá er Harry Potter hetjan sem mest öll byrðin lendir á og 

Hermione Granger er gáfnaljósið sem bjargar þeim oft úr hættu með ákveðni sinni og 

skarpleika en hvað með þann þriðja í hópnum unga galdradrenginn Ron Weasley? Í 

fyrstu þá virðist persóna Rons ekki hafa margt til bruns að bera í baráttu þeirra við hið 

illa. Hann er óskaup venjulegur ungur galdradrengur sem ólst upp í galdraheiminum hjá 

stórri galdrafjölskyldu. Fjölskyldu sem samanstendur af galdramönnum með hreint 

galdrablóð og sem er mikils metin í galdraheiminum. Þrátt fyrir það eru þau einnig 

þekkt fyrir þá miklu fátækt sem þau búa við. En þessi fátækt fylgir sömuleiðis hinum 

unga Ron sem deilir ekki bara heimili með sex öðrum systkinum heldur flest öllu öðru 

einnig. Það kemur vel fram í fyrstu lestarferð hans til Hogwartsskóla þar sem flest allt 

sem Ron hefur meðferðis er notað. Það er samt eitt sem Weasley fjölskyldan er rík af og 

það er ást en það kemur vel fram í bókunum að ástin er mikilvægari heldur en auðævi. 

Þegar svo á reynir þá kemur í ljós að Ron býr yfir miklu hugrekki og baráttuhug en 

einnig hollustu. Þessa hollustu sýnir hann með því að standa við bakið á vini sínum 

Harry þrátt fyrir að sá síðarnefndi er ekki alltaf vinsælasti nemandinn í skólanum.   

Hugrekki Rons kemur vel fram í fyrstu bókinni Harry Potter og Viskusteinum þegar 

þremenningarnir koma að stóru taflborði sem sett er göldrum svo að eina leið þeirra til 

                                                 
55

 Rowling 2007: 335 
56

 Neal 2008: 243-45 



20 

 

að ljúka þrautinni er að koma í stað taflmannanna.
57

 Ron tekur þá ákvörðun hvaða 

taflmenn þau munu leysa af og áhugavert er að sjá ákvörðun hans. Hann setur Harry 

inná í stað biskupsins, Hermione sem hrók og sjálfan sig sem riddara en það sem er svo 

áhugavert við þetta er sú staða sem þessir taflmenn hafa í leiknum. Í goggunarröðinni þá 

kemur biskupinn á eftir kónginum og drottningunni en hann er einnig tákn 

kirkjuvaldsins. Með þessu er Harry Potter ekki bara settur fyrir ofan Hermione og Ron 

heldur er hann einnig gerður að tákni kirkjunnar. En í tafleik þá er hrókurinn öflugri 

heldur en biskupinn svo Hermione Granger verður að öflugasta leikmanninum í 

leiknum. Hermione sem hrókurinn verður að tákni borgarinnar en það er annað sem 

hrókurinn bíður upp á og það er sú vernd sem finnst innan virkisveggja hans. Vernd sem 

finnst sömuleiðis innan veggja Hogwartsskóla. Svo er það riddarinn Ron en í tafli þá er 

hlutverk riddarans oft að gæta þeirra taflmanna sem skipta meira máli jafnvel gæta 

þeirra með sínu eigin lífi ef þörf er á.
58

 Það að persónan Ron taki að sér þetta hlutverk 

sýnir vel það hugrekki sem hann býr yfir og einnig baráttuvilja hans í að ljúka þrautinni 

svo að þau geti haldið áfram. Þetta er ekki gert í neinu hugsunarleysi hjá honum heldur 

veit hann að „Já...“ sagði Ron rólega, „Það er eina leiðin... ég verð að fórna mér“.
59

 Ron 

er tilbúin að fórna sjálfum sér svo að Harry og Hermione geti haldið leit sinni áfram að 

viskusteininum og þannig bjargað skólanum frá hinu illa.  

Án efa þá er minnisstæðasta atriðið þegar Ron Weasley kemur vini sínum Harry til 

bjargar að finna í Harry Potter og Dauðadjásnunum.
60

 Það atvikast þannig að Harry 

Potter stingur sér ofan í ískalda tjörn til að sækja sverð Gryffindors sem liggur á 

botninum en þegar hann nær því þá þrengir að hálsi hans nistinu sem hann ber þar. 

Ástæðan fyrir því er sú að það inniheldur einn af helkrossum hins myrka herra og með 

sverðinu er hægt að eyða því. Ron stingur sér ofan í á síðustu stundu og dregur vin sinn 

á land en þegar þangað er komið þá sker hann nistið í burtu svo Harry getur andað á ný. 

Það er eitt áhugavert sem Connie Neal minnist á í sambandi við þetta afrek Rons en það 

er að hún hafi einu sinni heyrt Dr. James Thomas líkja dregnum við Jóhannes skírara. 

Þrátt fyrir að hún fari ekkert nánar út í það hvers vegna Ron er líkt við hann þá er annað 

sem hún bendir á um skírn sem getur útskýrt þessa hugmynd. Það sem hún segir um 

skírn er: „After Christʼs death and resurrection, baptism took on added meaning. It also 
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became symbolic of dying (going under the water completely being likened to burial) 

and resurrection (being brought up out of the water being likened to being raised from 

death to life)“.
61

 Svo þar sem það var Ron sem bjargaði vini sínum Harry frá dauða með 

því að draga hann upp úr vatninu þá verður þetta afrek hans á táknrænan hátt að 

einhverskonar skírn?
62

 

En baráttan er ekki búin vegna þess að það á eftir að eyða nistinu og það kemur í hlut 

Rons að gera það. Svo ungi galdramaðurinn verður að sýna meira hugrekki með því að 

taka þetta verkefni að sér vegna þess að hann veit hversu máttugt þetta nisti er.   

„Vegna þess að þessi hlutur hefur vond áhrif á mig!“ sagði Ron og hörfaði frá nistinu á steininum. „Ég 

get ekki staðist það! Ég er ekki að afsaka mig, Harry, það hvernig ég lét, en það hefur meiri áhrif á mig en 

ykkur Hermione, það fékk mig til að hugsa hluti, hluti sem ég var að hugsa, en gerði þá verri, ég get ekki 

útskýrt það, svo tók ég það af og þá fór ég að hugsa eðlilega aftur og þá þurfti ég að setja þennan árans 

hlut aftur á mig – ég get það ekki, Harry!“
63

   

Ron Weasley verður að taka sig á og berjast við þann ótta sem hann hefur á þeim tökum 

sem hið illa hefur yfir honum. En hann stendur ekki ein í þessari baráttu heldur fær hann 

hjálp frá vini sínum Harry. Þannig er það að þegar nistið er opnað og Ron heyrir rödd 

hins myrka herra sem reynir að fá hann yfir á sitt band þá hvetur Harry hann að hunsa 

þessa rödd. Svo Ron hefur um tvennt að velja að vera á bandi hin illa eða góða en það 

sem er svo áhugavert er hversu kristileg þessi barátta er. Kristileg þar sem Ron verður 

að velja á milli Voldemorts sem fulltrúa hins illa og svo kristfígúrunnar Harry Potters. 

Hann velur á endanum að standa með vini sínum Harry og eyðileggur nistið en það er 

meira sem Ron gerir með því að eyða nistinu. Það er að skerða möguleika hins myrka 

herra Voldemorts á því að sigra vegna þess að með því að tortíma helkrossunum þá 

missir hin  myrki herra ódauðleika sinn. Svo þessi sigur Ron Weasleys er tvöfaldur þar 

sem hann ekki bara nær að standast áhrif hins illa heldur tortímir hann einnig parti af 

sálu Voldemorts.   

Áhugavert er svo að skoða endurkomu Ron Weasleys til þeirra Harrys og Hermionar 

eftir að hafa yfirgefið þau í leit sinni að helkrossunum. Þar sem þau nota galdra til að 

fela felustað sinn og færra sig reglulega um sett er það nær ómögulegt fyrir Ron að 

finna þau en þá gerist það kvöld eitt að hann heyrir rödd Hermionar.  
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„Svo ég tók hann upp,“ hélt Ron áfram og horfði á slökkvarann, „og hann virtist ekkert hafa breyst eða 

neitt en ég var viss um að ég hefði heyrt í þér. Þannig að ég ýtti á takkann og ljósin slokknuðu í 

herberginu mínu en annað ljós kviknaði beint fyrir utan gluggann.“  

Ron lyfti lausu hendinni og benti fyrir framan sig, augu hans einblíndu á eitthvað sem hvorki Harry né 

Hermione gátu séð.  

„Það var tindrandi ljóshnöttur og bláleitur eins og ljósið í kringum leiðarlykil, þið vitið?“   

„Já,“ sögðu Harry og Hermione ósjálfrátt í kór.  

„Ég vissi að stundin var runnin upp,“ sagði Ron. „ég sótti dótið mitt og pakkaði, setti á mig bakpokann og 

fór út í garð. 

„Litli ljóshnötturinn sveif þar og beið eftir mér og þegar ég kom út, skoppaði hann aðeins um og ég elti 

hann á bak við skúrinn og þá... ja, hann fór inn í mig.“   

„Ha?“ sagði Harry, ekki viss um að hafa heyrt rétt.  

„Hann leið einhvern veginn í átt til mín,“ sagði Ron og líkti eftir hreyfingunni með vísifingrinum, „beint 

að brjóstinu á mér og síðan – fór hann beint í gegn. Hann var hér,“ hann benti hér um bil í hjartarstað, „ég 

fann fyrir honum, hann var heitur. Og um leið og hann var kominn inn í mig vissi ég hvað ég ætti að gera, 

ég vissi að hann færi með mig þangað sem ég þurfti að fara. Þannig að ég fráfluttist og birtist við hæð. 

Það var snjór um allt...“
64

   

Svo það var slökkvarinn sem Ron erfði eftir Albus Dumbledore sem hjálpaði honum að 

finna vini sína aftur þegar hann var tilbúin að snúa til baka og halda áfram í baráttunni. 

Connie Neal bendir á að ljóshnötturinn sem Ron fylgir og hjálpar honum að finna sinn 

rétta veg er Biblíuleg hugmynd. Hún tekur sem dæmi það sem Jesú sagði um ljósið: „Ég 

er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins“.
65

 

En það er meira sem gerist og það er að ljósið fer inn í Ron og hann finnur fyrir hita 

þess í hjarta sínu. Samkvæmt Connie Neal þá er þetta einnig kristileg hugmynd og tekur 

hún sem dæmi: „Á þeim degi munuð þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og 

ég í yður“.
66

 Þannig að Jesú Kristur er ekki bara ljósið sem leiðir mann á réttan veg 

heldur býr hann einnig innra með manninum samkvæmt Biblíunni. Svo þar sem Ron 

fylgir ekki bara ljóshnettinum heldur er ljósið innra með honum gerir það að verkum að 

hér eru tvær kristilegar hugmyndir í gangi.
67
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Niðurlag 

Út frá því sem fram hefur komið hér að framan er hægt að sjá að Harry Potter bækurnar 

og Biblían eiga margt sameiginlegt. Harry Potter bækurnar eftir allt saman eru ekki svo 

ókristilegar heldur er að finna í þeim fullt af kristilegum hugmyndum. Þessar hugmyndir 

um ástina, dauðan og líf eftir dauðan spila ekki bara stóran þátt í þema Harry Potter 

bókana heldur einnig í Biblíunni. Að auki er einnig hægt að finna margt líkt með 

söguþræði verkanna eins og spádómar, upprisan og baráttan á milli hins góða og illa. 

Miðað við þetta er erfitt að skilja hvers vegna öll þessi læti spruttu upp í kringum Harry 

Potter bækurnar einungis vegna þess að þær innihalda galdra. Galdrar sem eru eftir allt 

saman ekki hættulegir. Eftir allt saman þá eru Harry Potter bækurnar ekki skaðsamar 

heldur skemmtilegar fantasíur sem boða kristilegan boðskap!  
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