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Inngangur

,,Þau þekkja mig“ er setning sem ég heyrði oft í gegnum þetta tveggja ára 

rannsóknarferli. Ekki aðeins heyrði ég aðra segja þetta heldur stóð ég mig 

oft að því að segja þetta sjálf. ,,Þau þekkja mig.” Þetta var mjög persónuleg 

rannsókn sem krafðist þess að ég opnaði mig fyrir viðfangsefninu líkt og 

þau opnuðu sig fyrir mér. Því þekki ég ekki aðeins þau, heldur þekkja þau 

mig. 

Ekki hefur verið mikið skrifað um mormóna á Íslandi ef undanskilin 

eru söguleg skrif um fyrstu trúskiptinganna á Íslandi sem og ferðir Vestur-

Íslendinga.  Trúarlíf  þessa  fámenna  hóps  Íslendinga  hefur  ekki  oft  verið 

skoðað út frá þeim aðstæðum sem þeir lifa við  hér. Hvernig staðalímynd 

hinnar  fullkomnu  bandarísku  fjölskyldu  nær  raunverulega  að  samlagast 

fjölbreytni íslenskrar fjölskyldumyndar. Hér verður gerð tilraun til að varpa 

ljósi á samfélagsmynstur mormóna á Íslandi í dag með áherslu á upplifun 

ungmenna í kirkjunni. Fjölmenningarsamfélag nútímans krefst þess að við 

skoðum og viðurkennum samborgara okkar í öllum myndum. Við gætum 

öll lært eitthvað af hvert öðru. 

Í  fyrsta  kafla  ritgerðarinnar  lýsi  ég  mínum  fyrstu  kynnum  af 

mormónum og hvernig samstarf okkar þróaðist. Þá fer ég lauslega yfir sögu 

mormóna og trúfræði. Annar kaflinn snýr að aðferðarfræðinni sem ég nýti 

mér, ásamt því að kynna þau hugtök sem ég byggi á. Þriðji kaflinn hefur að 

geyma úrvinnslu viðtalanna og í  fjórða og lokakaflanum má síðan finna 

samantekt og niðurstöður. 
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I. Kirkjan

1.1 Mín fyrstu kynni af kirkjunni

Það var  sumarið 2010 sem ég átti  mín fyrstu samskipti  við Kirkju Jesú 

Krists  hinna  síðari  daga  heilögu1.  Þegar ég  fór  í  vettvangsferð  þanga  í 

námskeiði sem ég sat  við Háskóla  Íslands.  Þar  sem ég komst ekki með 

hópnum í skipulögðu ferðina ákvað ég að fara ein sunnudaginn fyrir. Ég 

mætti þar óvænt án þess að boða koma mína sérstaklega, en það skiptir máli 

í  ljósi  þess  að  upplifun  mín  þennan  dag  er  allt  önnur  en  upplifun 

samnemenda minna í heimsókninni sem var fyrirfram skipulögð. 

Kirkjubyggingin sjálf í  björtum gulum lit  sem stafaði  af  einstakri 

hlýju í  sólskininu þennan dag, sýnilegri með hverju skrefi upp brekkuna. 

Athyglinni var þó síst beint að byggingarfræðinni eða ytra umhverfinu. Sá 

gífurlegi  áhugi  sem allir  viðstaddir  sýndu mér,  ekki  með augngotum og 

feimnislegum  athugunum  heldur  með  persónulegri  kveðju  var 

eftirtektarverður. Hver einasti maður gekk til mín og kynnti sig. Ekki leið á 

löngu þar  til  að ég fann Fred Woods sem var kennarinn minn í  þessum 

tiltekna áfanga. Fred tók mér opnum örmum allskostar undrandi yfir veru 

minni þarna viku of snemma en tók sig þó til og útskýrði fyrir mér hlutverk 

hvers og eins þarna inni. Mér var síðan boðin þátttaka í öllum viðburðum 

þessa dags en það fól í sér setu við guðsþjónustuna þar sem lesnar voru upp 

tilkynningar frá kirkjuráðinu, tveir ræðumenn fluttu vitnisburð2 sinn og að 

lokum var brotið brauð. Sakramentið var þó með öðrum hætti en ég hafði 

áður  vanist  í  lútherskum söfnuðum.  Það héldu  allir  kyrru  fyrir  í  sætum 

sínum og var bakki með venjulegu heimilisbrauði sem rifið hafði verið í 

bita  og  plaststaup  með  einum  vatnssopa  hver,  látinn  ganga  á  milli. 

Umbúnaðurinn  var  alls  ekki  mikill  né  merkilegur  en  það  mátti  finna 

einlægnina og samfélagsstyrkinguna í þessari fjöldaathöfn. 

Að guðsþjónustunni lokinni bauðst mér að sitja ritningarfræðslu með 
1 Hér eftir notast við kirkjan. 
2 Frásögn af persónulegri trúarreynslu. 
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tveimur trúboðum frá Utah og kennara mínum Fred Woods. Þar lásum við 

saman brot úr mormónsbók, rýndum aðeins í  það og þeir leyfðu mér að 

heyra vitnisburði sína í kjölfarið. 

Eftir biblíufræðsluna skiptu kynin sér. Karlarnir  ræddu það sem við 

kom söfnuðinum, prestskap, skírnum og skipulagsmálum. Kvenfélagið tók á 

hjálparstarfi og félagsmálum, kynntu sér starf kvenfélagsins erlendis ásamt 

því að einhverjar konur fluttu vitnisburð sinn. Mér fannst alveg einstaklega 

skrítið að heyra svona marga persónulega vitnisburði á stuttum tíma, að sjá 

hvernig allir báru trú sína og tilfinningar utan á sér en ekki í  felum hins 

persónulega rýmis. Það er að þau trúa og lifa sem ein samfélagsleg heild. 

Ég upplifði þennan dag í kirkjunni mjög persónulegan. Það var engin 

feimni í fólki, allt virkaði mjög opið og einlægt. Í lok dagsins var mér boðið 

í  framhaldi  af  þessu að  taka þátt  í  svokölluðu fjölskyldukvöldi  seinna í 

vikunni sem ég ákvað að þiggja.

Á fjölskyldukvöldunum kemur saman ungt  fólk á aldrinum 18-30 

ára, borðar saman kvöldmat, spilar borðtennis, fótboltaspil eða aðra leiki, 

hlýðir á lexíu3,  syngur sálma og endar á smá kvöldsnarli.  Fyrsta kvöldið 

sem ég  mætti  var  mér  strax  tekið  fagnandi.  Þeir  sem höfðu  hitt  mig  á 

sunnudeginum heilsuðu mér með nafni en hinir voru snöggir til að kynna 

sig  og  heilsa.  Kona  sem  kallast  systir  Koile  eldaði  fyrir  okkur  og 

umræðurnar voru mjög fjölbreyttar yfir matnum sem og allt kvöldið. Lexían 

var um nauðsyn þess að vera almennt opin fyrir Guðs orði. 

Eftir  þetta mætti ég reglulega á þessi kvöld og reyndi að kynnast 

fólkinu betur, umhverfi þeirra og venjum. Það sem vakti mestan áhuga var 

þessi  sterka  umgjörð  sem birtist  utan  um aldurshópinn  18-30,  þau  hafa 

tilgang innan kirkjunnar. Þá er fullt af fundum og skemmtunum í boði og 

enginn er vinalaus. 

Það var  því  á  þessum nótum sem ég ákvað að takast  á  við þetta 

verkefni.  Hvernig  þetta  þétta  æskulýðssamfélag  virkar,  hvernig 

3 Hugleiðing og fræðsla um tiltekið trúarefni. 
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uppbyggingin er, á hverju hvílir hún, hvað er starfinu ætlað að gera og hvað 

finnst þessu unga fólki um starfið? 

1.2 Kirkjan

Fáir vita  eitthvað af ráði um kirkjuna.  Helstu vitnisburðir  sem fólk utan 

safnaðarins hafa eru úr sjónvarpsþáttum sem skekkja og skrumskæla oft 

trúfræði,  kenningar  og  skipulag  kirkjunnar.  Enn  fremur  er  oft  einhver 

munuur á upplifun safnaðarins á kirkjunni og kenningar hennar og upplifun 

og  skilningi  utanaðkomandi  á  sömu  þáttum.  Þar  sem  ritgerðin  snýr  að 

upplifun  kirkjumeðlima  þá  er  hér  fjallað  um kirkjuna  á  þann  hátt  sem 

íslenskir mormónar skilja hana og arfleifð sína innan trúarinnar. 

1.2.1 Upphafssaga

Upphaf kirkjunnar sjálfrar sem trúarsamtaka er tengt við árið 1830 og fyrstu 

ráðstefnu  kirkjunnar.4 Kirkjan  byggir  á  því  að  vera  endurgerð 

raunverulegrar frumkirkju. Kirkjan er eins og henni var ætlað að vera frá 

tímum gamla og nýja testamentisins.  Í  mormónsbók má finna sögu sem 

fylgir einum ættbálki Ísraels er sigldi yfir hafið og til Ameríku um 600 árum 

fyrir  Krist.5 Mormónsbók  er  síðan  rituð  niður  á  enskri  tungu af  Joseph 

Smith  í  kringum  1928.  Sagan  af  lífshlaupi  Smith  er  kirkjunni  mjög 

mikilvæg.6 

Joseph Smith er sagður hafa fengið vitrun 14 ára gamall  þar sem 

hann var við bæn. Hann spurði Guð hvaða kirkjudeild hefði rétt fyrir sér en 

fékk svarið að þær væru allar rangar og að hann sjálfur, Joseph Smith, ætti 

eftir að vera spámaður hinnar sönnu kirkju. Þremur árum síðar á engillinn 

Moroni að hafa heimsótt Joseph Smith í fyrsta skipti og fylgt honum að 

gulltöflunum sem geymdu vitnisburð  um komu Krists  í  Bandaríkjunum. 

Mormónar trúa að Jesú Kristur hafi komið upprisinn til Bandaríkjanna eftir 

4 Shipps, Jan (1987) s. 154
5 Mullen, Robert (1967) s. 13
6 Shipps, Jan (1987) s. 154
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að hann hafði opinberað sig fyrir postulunum. Moroni birtist Joseph Smith 

árlega á sama stað með frekari leiðbeiningar um framtíð hans. Árið 1827 

hófst þýðingarstarf Josephs Smiths á gulltöflunum. Hann fékk mikla hjálp 

við þýðingarnar bæði frá konu sinni Emmu Smith og öðrum mönnum sem 

hann  hafði  kynnst  á  ævinni.  Á  þessum  tímapunkti  kom  einn  fyrrum 

vinnuveitandi Smiths honum til hjálpar. Hann gaf fé í verkefnið og sá þeim 

hjónum  einnig  oft  fyrir  matargjöfum.  Joseph  og  Emma  Smith  fluttu 

nokkrum sinnum á meðan verkinu stóð þar sem þau urðu fyrir aðkasti bæði 

frá nágrönnum og öðrum. Árið 1929 var verkinu lokið og bókin var því 

næst prentuð í 5000 eintökum, hún komst í dreifingu hjá einni bókabúð árið 

1930. Þegar þeir meðlimir kirkjunnar sem höfðu safnast að Joseph Smith 

spámanni, lögðu af stað í trúboð um Bandaríkin notuðu þeir einnig bókina 

við trúboðsstarfið. Vöxtur kirkjunnar var ágætur þrátt  fyrir að hún mætti 

andstöðum á  mörgum  sviðum  og  svæðum.  Tvö  prestdæmi  eru  innan 

kirkjunnar, það eru Aaronic prestdómurinn og Melchizedek prestdómurinn. 

Með  stofnun  þessara  prestdóma  komst  á  ákveðin  festa  í  skipulagi 

kirkjunnar.  Mormónar  mættu  miklu  andhófi  og  ofbeldi  og  þeir jafnvel 

drepnir. Exodus-stefið er mjög sterkt í sögu mormóna. Þeir voru ítrekað af 

heimilum sínum og heimastöðum og leituðu alltaf lengra vestur á land þar 

til rétti staðurinn fannst loks. Árið 1844 dó Joseph Smith píslavættisdauða 

þegar hópur manna réðst inn í fangelsi þar sem hann sat undir ásökunum 

um landráð, þremur árum síðar 1847  var síon stofnuð í Salt Lake Valley 

undir stjórn Brigham Young.7

1.2.2 Ísland

Fyrsti  Íslendingurinn  til  að  taka  trúskipti  var  Guðmundur  Guðmundsson 

fæddur  árið  1825.  Hann  komst  í  kynni  við  mormónasöfnuðinn  í 

Kaupmannahöfn  þar  sem  hann  lærði  gullsmíði. Æskuvinur  Guðmundar, 

Þórarinn Hafliðason, kom inn í kirkjuna stuttu seinna. Þeir voru vígðir til 

7 Our Heratige (1996)
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starfa innan kirkjunnar árið 1851 af Erastusi Snow og sneru heim til Íslands 

eftir það. Þeir mættu miklu mótlæti og var meðal annars bannað að stunda 

trúboð. Þeir héldu þó áfram í leynd í einhvern tíma og eftir að Þórarinn fórst 

í  sjóslysi  vann  Guðmundur  einn  áfram og  komu  reglulega  trúboðar  frá 

Kaupmannahöfn og Utah honum til aðstoðar við útbreiðslu trúboðsins.8

Enginn íslensk kirkjugrein var til staðar  á árunum 1914-1974. Voru 

trúboðar  þó  sendir  reglulega  til  Íslands  og  eitthvað var  um að íslenskir 

trúskiptingar fylgdu trúboðunum út, þá helst til Spanish Fork.9

Árið 1975 var Vestur-Íslendingur af fimmta ættlið sendur til Íslands 

að  opna  Íslandsgrein  fyrir  trúboðsverk.  Byron  T.  Gíslason  kom  ásamt 

eiginkonu sinni Melvu og tvíburasonunum Davíð og Daníel til Íslands þann 

18. apríl. Þau fengu mikla hjálp frá greinarforseta NATO-herstöðvarinnar, 

en eitthvað var um mormóna meðal bandarískra hermanna hér á landi. Utan 

herstöðvarinnar fundu þau aðeins einn virkan meðlim, íslenskan sjómann að 

nafni  Þorsteinn  Jónsson.  Vöxtur  kirkjunnar  var  ágætur  í  byrjun  og  var 

Íslandsgrein  formlega  stofnuð  8.  ágúst  1976.  Ekki  gekk  þetta  allt 

snurðulaust  fyrir  sig.  Andmæli  tóku  að  heyrast  frá  nokkrum 

þjóðkirkjumönnum sem vildu hrekja trúfélagið á brott. Það átti þó ekki við 

um Sigurbjörn Einarsson biskup, en þeim Byron var vel til vina. Árið 1977 

var Þorsteinn Jónsson kallaður til sem greinarforseti Íslandsgreinar. Sama ár 

var ráðist í þýðingu mormónsbókar á íslensku. Sveinbjörg Guðmundsdóttir 

var fyrst ráðin til að hafa yfirumsjón með verkinu, hún endaði á því að þýða 

mest alla bókina sjálf. Þýðingin var fullkláruð árið 1979 og auðveldaði það 

trúboðsvinnuna  mjög.  Kirkjan  var  formlega  viðurkennd  árið  1983  af 

íslenskum stjórnvöldum.10

1.2.3 Kenningar

Trúfræði mormóna er mjög áhugaverð. Sumar hugmyndir þeirra ýttu mikið 

8 Woods, Fred E. (2007) s. 7-14
9 Woods, Fred E. (2007) s. 83-84
10 Woods, Fred E. (2007) s. 89-109, 119-120 og 127
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við fólki í byrjun og enn þann dag í dag eru þeir mjög umdeildir af ýmsum 

sökum. Þeir tala til að mynda ekki um trú heldur vitneskju. ,,Ég veit að Guð 

er til, ég veit að þessi kirkja er sönn og rétt og ég veit að Joseph Smith var 

spámaður hennar.“

Fjölkvæni er einn af þeim hlutum sem iðulega er tengt við mormóna. 

Fjölkvæni var lagt af árið 1890 eftir að hafa verið virkt í aðeins um 50 ár. 

Fjölkvæni átti að vera vilji Guðs og var meðal annars vísað til Biblíunnar og 

þeirrar  staðreyndar  að  víða  innan  hennar  er  að  finna  vísbendingar  um 

fjölkvæni. Wilford Woodruff fjórði forseti kirkjunnar var sá sem tilskipaði 

að leggja skyldi niður fjölkvæni innan hennar. Fjölkvæni hafði víðast hvar 

verið illa tekið af mormónum og má meðal annars lesa sögur um óánægju 

Brigham  Young  og  fleiri  kirkjuforseta  vegna  þeirrar  kvaðar  að  fylgja 

fjölkvæni. Fjölkvæni er því ekki hluti af samfélagi kirkjunnar í dag.11

Guð er í heiminum. Hann er á meðal fólksins, hann hlustar á það og 

hann  hjálpar  því  á  þann  hátt  sem  hann  kýs  hverju  sinni.  Mikilvægi 

bænarinnar  er  ítrekað  sem og  mikilvægi  þess  að  hver  og  einn  eigi  sér 

persónulegt bænarsamband við Guð. Guð hlustar, Guð fylgist með og Guð 

gerir  eitthvað  í  hlutunum.  Kraftaverk  eru  lifandi  og  eru  hluti  nútímans. 

Kraftverkasögur  eru  algengar  á  meðal  mormóna  og  meðal  annars  eru 

upphafsár Salt Lake City umlukin kraftaverkum. Til að mynda saga um hóp 

máva sem birtist  óvænt  og bjargaði  uppskeru bæjarbúa frá  eyðileggingu 

engisprettna.12

Einn mikilvægasti kenniþáttur mormóna er að allir eru raunveruleg 

börn Guðs. Það er ekki aðeins framhaldslíf sem bíður fólks eftir jarðalífið 

heldur var einnig líf fyrir fæðingu (e. Pre-existence). Allir eru fyrst börn hjá 

himnaföðurnum  en  fá  tækifæri  til  að  fara  til  jarðar  og  þroskast  til 

fullorðinsaldurs  og  eyða  framhaldslífinu  aftur  með  Guði.  Framhaldslífið 

felur í sér þrjá heima, þar komast allir að. Efsti heimurinn er ætlaður þeim 

sem halda trúnni,  fylgja öllum lögmálunum og hafa  sameinast  í  heilögu 
11 Arrington, Leonard J. og Davis Bitton (1992) s. 185-187 og Mullen, Robert (1967) s. 72-76
12 Mullet, Robert (1967) s. 12-13, 20-21 og 110-111
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hjónabandi innsigluðu í musteri. Hinir tveir heimarnir eru lægra settir og 

þangað fara hinir réttlátu, góðu og lögmálsfylgjandi. Það ræðst af verkum 

þínum á  jörðu  í  hvaða  heimi  þú  eyðir  eftirlífinu  í.  Þar  spilar  inn  bæði 

trúfesta og gerðir þínar. Þá er mjög tekið undir hugmyndir um frjálsan vilja 

og val í stað forlagahyggju.13

Sú áhersla, að við séum öll Guðs börn, litar systra- og bræðralagið 

óhjákvæmilega,  öll  eigum  við  að  hugsa  um  bræður  okkar  og  systur. 

Félagslegt  net  kirkjunnar  er  gríðarlegt.  Greinarforsetar  halda  utan  um 

söfnuð sinn og sjá til þess að koma skilaboðum áleiðis ef einhverjir þarfnast 

hjálpar. Mormónar borga tíund til kirkjunnar sem nýtist til þess að hjálpa 

þeim  sem  minna  mega  sín.  Kvenfélagið  (e.  Relief  Society)  sinnir 

hjálparstarfi af miklum krafti. Fyrir utan þessa gríðarlegu hjálparstafsemi er 

mikið af öðru skipulögðu starfi að finna innan kirkjunnar. Svo sem karla- , 

kvenna-, ungmenna-, barna- og fjölskyldustarfi og listinn heldur áfram. Það 

tengist áherslum sem finna má í viskuorðunum um að hugsa vel um líkama 

sinn til jafns við andlegt heilbrigði. Að skemmta sér á heilbrigðan hátt, án 

áfengis, tóbaks, vímuefna og koffíns.14

Vegna áherslunnar sem er  á systra-  og bræðralag mormónanna er 

trúboðskyldan mjög rík og mikilvægt að skila áfram og gefa Guðsorð svo 

allir megi nýta sér það. Það er mormónum mjög óskiljanlegt hvers vegna 

tekið er svo illa á móti þeim víða þar sem þeir koma til að dreifa kærleika 

og ljósi.15

1.2.4 Hjónaband og fjölskylda

Mikilvægasti  burðarliðurinn  í  kenningum  mormóna  liggur  í 

fjölskyldulögmálinu  og  þá  með  sérstöku  tilliti  til  hjónabandsins.  Til  að 

öðlast upphafningu í eftirlífinu og ná í efsta heiminn þarf að halda í heiðri 

allar hliðar boðskaparins. Þar á meðal er heilagt hjónaband sem lýkur ekki 

13 Mullen, Robert (1967) s. 21-25
14 Mullen, Robert (1967) s. 26-28, 156-157 og 211-213
15 Mullen, Robert (1967) s. 36-37
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við enda jarðlífsins.16 Heilagt hjónaband getur aðeins orðið til milli karls og 

konu. Þannig hefur það verið frá upphafi allt síðan Guð gaf  Adam og Evu 

saman í aldingarðinum. Guð gaf þau saman að eilífu áður en dauðinn kom 

inn  í  jöfnuna  með  syndarfallinu.   Í  hjónabandinu  eiga  hjónin  að  sinna 

skyldum  sínum  sem  karl  og  kona  eins  og  Guð  hefur  boðað.17 Til  að 

hjónabandið sé gilt  sem eilíft  þá þarf það að vera innsiglað í  musteri  af 

valdumboði  Melkísedeksprestdæmisins.  En  til  þess  að  fá  að  fara  inn  í 

musterið og vera vígðir þurfa báðir aðilar að vera dyggir meðlimir sem hafa 

sýnt fram á hlýðni sína við kenningar og boðskap kirkjunnar.18

Utan hjónabands er skýrt kveðið á um mikilvægi skírlífslögmálsins. 

Það  er  mikilvægt  að  standast  freistingar  holdsins.  Bent  er  á  að  í 

boðorðunum tíu er það lagt að jöfnu að drýgja hór og myrða mann. Talað er 

gegn  hvers  kyns  kynferðislegum  athöfnum  t.d.  kossum,  faðmlögum  og 

jafnvel því að haldast í hendur þar sem það kyndir undir freistinguna. Þó er 

mögulegt  að  fá  fyrirgefningu  á  áður  drýgðum  syndum  og  brotum  á 

skírlífslögmálinu t.d. kynlífi utan hjónabands. Það krefst þó fullkominnar 

iðrunar og staðfestu með lögmálinu frá þeirri stundu. Til að mynda geta þeir 

sem hafa haft samneyti við einhvern af sama kyni öðlast fyrirgefningu svo 

fremur  sem  þeir  láta  ekki  aftur  undan  hvötum  sínum  í  hugsunum  og 

gjörðum. Enn fremur njóta þeir skírlífu  mikillar blessunar í lífinu þar sem 

að þeir lifa án sektar eða skammar frammi fyrir Guði.19

Tilgangur hjónabandsins er að fæða af sér nýja einstaklinga til  að 

taka á móti andabörnunum sem enn eiga eftir að koma til jarðarinnar. Því 

liggur  mikið  við  að  hafa  fjölskylduformið  rétt.  Að fjölskyldan fylgi 

kenningum og boðum og búi börnunum bestu mögulegu aðstæður til  að 

alast upp við. Til að veita þeim góða möguleika á að meðtaka blessun Guðs. 

16 Mormónsbók – annað vitni um Jesú Krist; Kenningar og Sáttmálar – Kirkju Jesú Krists hinna  
Síðari Daga Heilögu; Hin dýrmæta perla (1999) s. 295-296; Kenningar forseta kirkjunnar 
Joseph Smith (2007) s. 477-478

17 Kenningar forseta kirkjunnar Joseph Smith (2007) s. 479; Reglur fagnaðarerindisins (2009) s. 
205-206 og 215

18 Reglur fagnaðarerindisins (2009) s. 206
19 Reglur fagnaðarerindisins (2009) s. 224-228
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Einnig  er  fjölskyldunni  ætlaður staður á  æðstastigi  sem einingu en ekki 

aðeins hjónunum. Réttar heimilisaðstæður bjóða því upp á styrka leiðsögn 

foreldra á fagnaðarerindinu ásamt því að gefa börnum gott fordæmi.20

II. Aðferðarfræðin

2.1 Rannsóknaraðferðir

Við  athugun  þessa  er  notast  við  samblöndun  tveggja  aðferða.  Það  er 

þátttökuathugun sem felur í sér viðveru við samkomur kirkjunnar og viðtöl 

við  fimm  þátttakendur  í  miðstöð  unga  fólksins.  Til  hliðsjónar  var  lögð 

áhersla  á  þætti  félagslegs  taumhalds,  áhrif  trúarhópa  á  samfélagslega 

breytni og áhrif trúarhópa á gildi hjónabands og fjölskyldulífs. 

2.1.1 Þátttökuathugun

Í  bók  sinni  Religion  The  Social  Context  lýsir  Meredith  B.  McGuire 

aðferðarfræði  þátttökuathugunar með  þeim  orðum  að  færustu  aðilar  í 

þessum fræðum séu þeir sem skilja trú, starf og reynslu rannsóknarhópsins 

nægilega mikið til að það virki sem trúverðug heimsmynd.21

Mikilvægt er í rannsókn sem þessari að koma ekki inn í hóp undir 

fölsku flaggi heldur vera hreinskilinn og skapa traust. Þátttökuathugun felur 

ekki  í  sér  að  fylgjast  með  eða  vera  óháður  áhorfandi  heldur  þarf 

rannsóknaraðili að vera beinn þátttakandi í því sem verið er að skoða. Verða 

hluti af hópnum en þó á réttum forsendum. Í þessari rannsókn þurfti t.d. að 

tala  við  umsjónarmann  safnaðarins  sem  og  kynna  áætlanir  sínar  fyrir 

fólkinu sem unnið var með. Þátttökuathugun er ætlað að veita dýpri skilning 

á heildarvirkni trúfélagsins út frá sjónarhorni meðlima þess. Henni er ætlað 

að taka á félagslegum eiginleikum starfseminnar út frá persónulegri reynslu 

20 Kenningar forseta kirkjunnar Joseph Smith (2007) s. 484; Reglur fagnaðarerindisins (2009) s. 
223

21 McGuire, Meredith B. (2002) s. 330
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einstaklingsins. Mikilvægt er því að  aðskilja persónulegar fyrirframgefnar 

hugmyndir  og fordóma og nálgast  þarf  viðfangsefnið  út  frá  þeirra  eigin 

heimsmynd og sýn.22

Með þetta í huga tók ég þátt í starfseminni sem einn af mögulegum 

trúskiptingum svo mikið sem samviska mín leyfði hverju sinni.

2.1.2 Viðtalstækni

Til  stuðnings  við  þátttökuathugunina  ákvað  ég  að  taka  viðtöl  við  fimm 

skírða unga einstaklinga innan kirkjustarfsins og einnig við trúboðshjónin 

sem störfuðu meginhluta tímabilsins sem ég tók þátt í starfnu. Viðtölin voru 

í samræðuformi sem þróuðust eftir  hverjum og einum þó með áherslu á 

starfið innan æskulýðsmiðstöðvarinnar23 og upplifun þeirra á því að tilheyra 

kirkjunni sem ung manneskja. Viðtölin fóru fram í einrúmi og voru mjög 

afslöppuð. Í upphafi var þeim sagt nánar frá verkefninu og hvers vegna þau 

hefðu verið valin. Þeim var frjálst að spyrja að hverju sem var með vinaþeli. 

Við þáttökuathugunina átti ég einnig mörg samtöl við mismunandi 

aðila innan starfsins til að mynda við svokallaða gesti eða utanaðkomandi 

aðila  sem koma í  heimsóknir  til  að  kynnast  starfinu.  Það var  þó ekki  í 

hreinu viðtalsformi heldur meira í hópsamræðum eða spjalli.

2.2. Félagslegt taumhald

Þegar trúarhópur er skoðaður út frá sérstöðu sinni til að sjá hvað það er sem 

gerir hann að sérstöku samfélagi þá er vert að hafa kenningar um félagslegt 

taumhald  í  huga.  Hvernig samþjöppun  hópsins  á  sér  stað  og  hvernig 

hópurinn heldur samstöðu sinni gagnvart samfélaginu í sinni stærri mynd.

Félagslegt  taumhald  er  hugtak  sem  hefur  ólíkar  þýðingar  eftir 

notkun. Í félagsfræði og mannfræði er hugtakið oftast notað almennt um 

þær aðgerðir sem viðhalda skipulögðu félagslífi. Í femíniskum fræðum og 

22 McGuire, Meredith B. (2002) s. 329-331
23 Æskulýðsmiðstöðin er í daglegu tali kölluð miðstöð unga fólksins. Nánari útskýring á 

miðstöðinni er að finna á blaðsíðu 18.
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einnig í sögu félagsfræðinnar er það notað til að benda á hin duldu áhrif 

sem yfirboð, yfirvald og yfirráð hafa inn í fjölskydlulífið og í félagskerfinu. 

Þar  sem að skilgreiningin er  breytileg þá er  þörf  á  að koma með skýra 

túlkun á hugtakinu þar sem það er notað.24

Í þessari rannsókn er notast við skilgreiningu Meredith B. McGuire á 

félagslegu taumhaldi. Samkvæmt henni felur hugtalið í sér sérstöðu hvers 

hóps. Tiltekin afmörkun verður að eiga sér stað sem felur í  sér ákveðna 

skiptingu í  við og  þau.  Þannig sker hópurinn sig út frá stærra samhengi 

samfélagsins sem hann býr innan. Hópurinn setur sér þá ákveðnar reglur 

eða hugmyndir sem afmarka það sem skiptir  hann máli.  Þeir sem brjóta 

reglurnar eða ganga gegn hugmyndum hópsins fá því ávítur af einhverju 

tagi og þeir geta þurft að gangast við ákveðnum viðurlögum eða jafnvel 

verið vísað úr hópnum til langframa. Að vísa einhverjum úr hópnum og þá 

jafnvel með því að hunsa hann algjörlega eru ýktustu dæmin um félagslegt 

taumhald. Það að einhver brjóti gegn hópnum getur skapað nánari samstöðu 

hópsins, þar sem að hópurinn speglar sig þá gagnvart brotinu og styrkist í 

sérstöðu sinni.25

Hjá hópum sem aðhyllast  einhverja  stærri  heimsmynd sem jafnan 

felur  í  sér  ákveðið  hjálpræði  eða  framhaldstilvist  er  að  jafnaði  mun 

persónulegra taumhald. Ef einstaklingur brýtur gegn hópnum er ekki aðeins 

núverandi félagslegt net hans í hættu heldur einnig framhaldstilvist hans og 

hamingja.26 Þær kröfur hjá trúfélögum að fylgja þurfi kenningum þeirra sem 

og boðorðum ekki aðeins í félagslegu neti heldur einnig í persónulegu lífi 

einstaklingsins, er í sjálfu sér félagslegt taumhald sem birtist í félagslegri 

mótun.  Einstaklingnum er þá kennt að hegða sér með ákveðnum hætti  í 

heiminum, gagnvart sjálfum sér, hópnum og utanaðkomandi aðilum. Þannig 

mótast félagslegu virkni hans af því sem hópurinn kennir.27

24 Garland, David (1996) s. 781
25 McGuire, Meredith B. (2001) s. 216-217
26 McGuire, Meredith B. (2001) s. 217-218
27 McGuire, Meredith B. (2001) s. 244-245
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2.3 Áhrif trúarbragða

Áhrif  trúarbragða  á  menningarlegt  umhverfi  þjóðfélaga  sem  og  breytni 

þjóðfélagsmeðlima  er  átakaefni.  Að  hve  miklu  leiti  geta  trúarbrögð  og 

söfnuðir haft  áhrif á þjóðfélag sitt og eru þjóðfélög almennt byggð upp á 

trúfræðilegum  grunni?  Að  hve  miklu  leiti  geta  áhrif  til  þjóðfélagslegra 

breytinga verið frá trúfélögum komið? Það er ágætt að taka það fram að 

þjóðfélagslegar breytingar þurfa ekki endilega að vera góðar eða slæmar. 

Þjóðfélagslegar breytingar þurfa aðeins að fela í sér ákveðnar breytingar á 

ríkjandi félagslegu viðmiði þjóðfélags.28

Trúarbrögð eru gjarnan innlimuð í innsta kjarna hvers samfélags fyrir 

sig  og  má  því  lesa  birtingarmynd  þeirra  í  samfélagsgerðinni.  Þegar 

samfélög byggjast  að einhverju leyti á  trúarbrögðum má oft  nýta það til 

rökstuðnings  á  því  hvernig  trúarbrögð  geta  í  raun  og  veru  viðhaldið 

einhverju  þjóðfélagslegu  ástandi  mun  fremur  en  að  skapa  félagslegar 

breytingar.  Trúarbrögð  eru  íhaldssöm  í  fastheldni  sinni  við  kenningar 

sínar.29 Þetta á þó einna helst við um hreyfingar sem samfélög eru byggð 

upp með. Þegar hins vegar nýir trúarhópar verða til innan samfélags getur 

oft  gætt  ákveðinnar  róttækni þar sem þau  boða  gjarnan  heimsmynd  og 

breytni sem ekki er að öllu leiti til staðar fyrir. Ímynd af heiminum eins og 

hann ætti að vera er þá varpað fram í samanburði við heiminn eins og hann 

kemur fyrir sjónir. Í framhaldi af því eru settar fram leiðbeiningar um þá 

vegferð sem þarf til að gera heiminn fullkominn.30

Flest  öll  trúarbrögð  setja  fram ákveðna  birtingarmynd hjónabands 

eða fjölskyldulífs  sem hina réttu leið. Táknmyndin felst  þá oft  í  einingu 

tveggja  aðila  og  barnanna  sem úr  þeirri  einingu  fæðast.  Nátengt  því  er 

birtingarmynd kynjanna þar sem að flest trúarbrögð virðast með einum eða 

öðrum hætti vera andvíg samkynhneigð. Hlutverk karla og kvenna eru þá 

skilgreind  sem kynbundin  og  þau verða  að  sinna  skilgreindum skyldum 

28 McGuire, Meredith B. (2001) s. 237
29 McGuire, Meredith B. (2001) s. 237-238
30 McGuire, Meredith B. (2001) s. 245-251
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gagnvart sjálfum sér og hinum aðilanum.31 

III. Kirkjan og æskulýðsmenningin

3.1 Miðstöð fyrir ungt fólk

Miðstöðvar  fyrir  ungt  fólk  kirkjunnar  erlendis  samanstanda  vanalega  af 

tveimur greinum, annars vegar hópur ætlaður ungum og einhleypum og hins 

vegar hópur ætlaður ungum fjölskyldum. Á Íslandi eru þessar tvær greinar 

sameinaðar í eitt. Miðstöðin á Íslandi er ung og myndaðist í raun þegar ungt 

fólk sem hafði alist upp innan kirkjunnar varð nógu gamalt til að taka þátt í 

æskulýðsstarfinu  og sýndi  vilja  í  verki  til  að hefja  þessa  starfsemi.  Yfir 

félagsstarfinu er ungur einstaklingur sem kallaður hefur verið til verksins en 

hann  nýtur  þó  fyllilega  aðstoðar  annara  meðlima.  Auk  þess  starfa 

trúboðshjónin32 í greininni hverju sinni sem tilsjónarmenn miðstöðvarinnar. 

Í þessu tilviki stendur hugtakið ungt fólk fyrir aldurshópinn 18-30 ára.

Miðstöð  unga  fólksins  hittist  ávallt  á  mánudagskvöldum þar  sem 

snæddur er matur sem trúboðshjónin matreiða, eftir það er flutt stutt lexía 

og  síðan  taka  við  leikir  og  almenn  skemmtun.  Einnig  eru  reglulega 

kvöldvökur, trúarskóli á fimmtudagskvöldum og aðrir viðburðir á vegum 

miðstöðvarinnar til að mynda sumarbústaðarferðir, bíóferðir og annað slíkt.

Hugmyndin á bak við trúarskólanna og miðstöðvar unga fólksins í 

Evrópu hófst af alvöru upp úr síðustu aldamótum. Hugmyndin var að skapa 

vettvang sem næði að virkja unga kirkjumeðlimi 18-30 ára, hvort sem það 

voru meðlimir sem hefðu villst af leið eða væru nýliðar. Hugmyndin var um 

athvarf  þar  sem  hægt  væri  að  skemmta  sér  og  fræðast  um  trúna  og 

kenningarnar  í  hópi  jafningja.  Hugmyndin  óx  hratt  og  miðstöðvarnar 

hentuðu vel nálægt háskólum og öðrum ungmennastöðum. Það auðveldaði 

31 McGuire, Meredith B. (2001) s. 64-68
32 Eftir að hjón hafa komið börnunum sínum á legg og eru tvö eftir þá er mjög algengt að þau fari 

aftur í trúboð. Þau verða þá tengiliðir og umsjónamenn ungu trúboðanna.
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trúboðunum að ná sambandi við unga fólkið að bjóða upp á stað þar sem 

hægt væri að kynnast öðru einhleypu fólki á heilbrigðan máta án áfengis og 

annarra skaðlegra áhrifavalda.33

3.2 Kynning á viðmælendum

Viðmælendur  voru  valdir  út  frá  hentugleikaúrtaki.  Þeir  sem  urðu  fyrir 

valinu voru tilbúnir að tala, höfðu stundað starfið innan miðstöðvarinnar í 

langan  tíma  og  voru  skírðir  í  kirkjuna.  Ég  tók  viðtal  við  fimm  unga 

einstaklinga og einnig við starfandi trúboðshjón. 

Emma er 27 ára og ógift. Hún er alin upp innan safnaðarins hér á 

Íslandi og hafa foreldrar hennar verið mjög virkir í safnaðarstarfinu alla tíð. 

Hún hefur sjálf sinnt mörgum störfum innan safnaðarins.

Óliver  er  22  ára,  ógiftur  og  er  yngri  bróðir  Emmu.  Hann  hefur 

stundað trúboð erlendis og starfað mikið innan safnaðarins. 

Elísa er 23 ára og gift. Hún er alin upp innan safnaðarins og hefur 

starfað mikið innan hans. Hún býr þó erlendis með manni sínum núna og er 

mjög virk í söfnuðinum þar. 

Jósef er 27 ára og giftur. Hann ólst upp að hluta til innan safnaðarins 

en þó með óreglulegri viðkomu. Móðir hans er ekki í söfnuðinum og telst 

hann því  tilheyra  hlutameðlimafjölskyldu34.  Hann stundaði  einnig  trúboð 

erlendis og í dag er hann mjög virkur innan kirkjunnar.

Júlía er 23 ára og ógift.  Hún er alin upp innan kirkjunnar bæði á 

Íslandi og erlendis. 

Trúboðshjónin,  Davíð  70  ára  og  Lucía  67  ára  eru  bandarískir 

mormónar. Þau giftu sig eftir 7 mánaða tilhugalíf og hafa verið gift í 48 ár. 

Þau eru að ljúka tveggja ára trúboðsstarfi sínu hér á landi. 

Flest þeirra hafði ég hitt áður á einhverjum tímapunkti heimsókna 

minna, ég hóf viðtölin á því að segja frá kynnum mínum af kirkjunni, kynna 

verkefnið fyrir þeim og þær hugmyndir sem lágu þar á bak við. Ég bað þau 
33 Thomas, Janet (2005) 
34 Það kallast hlutameðlimafjölskylda þegar aðeins annað hjónanna er í kirkjunni. 
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að svara eins hreinskilningslega og þeim væri unnt. Byrjaði á því að spyrja 

út í  uppeldi þeirra og tengsl fjölskyldunnar við kirkjuna, en leyfði síðan 

samræðunum að þróast út frá því yfir í samskipti þeirra við fólk utan og 

innan kirkjunnar. Að lokum reyndi ég að fá innsýn inn í framtíðarvæntingar 

þeirra  með  það  í  huga  að  sjá  tengslin  milli  fjölskylduvæntinga  og 

kirkjustarfsins. Trúboðshjónin fengu þó aðeins öðruvísi nálgun þar sem ég 

óskaði sérstaklega eftir upplifun þeirra á fjölskyldulífinu á Íslandi og einnig 

upplifun þeirra á áhrifum starfsins fyrir þetta unga fólk sem þau hafa kynnst 

mjög vel.

 

3.2.1 Uppruni viðmælenda í fjölskyldu og kirkjunni

Viðmælendur  mínir  eru  öll  alin  upp innan kirkjunnar  en  þó  í  mismiklu 

kirkjustarfi. Aðeins eitt þeirra kom úr hlutameðlimafjölskyldu þar sem að 

móðirin tilheyrir öðru trúfélagi, en hún hafði snúið aftur í æskutrúfélagið 

sitt eftir að hafa tilheyrt kirkjunni í einhver ár. Þau teljast þó öll sem annars 

kynslóða mormónar, þar sem foreldrar þeirra höfðu tekið trú og alið þau 

upp innan safnaðarins. Að einhverju leiti hafa þau því öll stundað barnastarf 

kirkjunnar  og  gátu  öll  nema  eitt  þeirra,  Jósef  sem  tilheyrði 

hlutameðlimafjölskyldunni,  lýst  sterkum  minningarbrotum  af 

fjölskyldukvöldum og bænastundum með fjölskyldunni heima fyrir. Eins og 

Óliver orðaði það ,,Ég held að kirkjan hafi í raun verið sterkasti grunnurinn 

til að byggja upp þessa fjölskyldu sem við erum.“ Vert er þó að taka fram að 

þau  lýstu  systkinum  sínum  sem  misvirkum  einstaklingum  innan 

kirkjunnar. ,,Systkin mín eru misvirk í kirkjunni, það gengur upp og ofan í 

kringum táningsaldurinn  býst  ég  við.“  lætur  Elísa  hafa  eftir  sér.  ,,...við 

systkinin höfum öll ákveðið að vera áfram eftir að mamma skipti.“ segir 

Jósef.

Í samræmi við fjölskyldustefnu kirkjunnar mátti heyra mjög svipuð 

stef frá þeim fjórum er áttu báða foreldra innan kirkjunnar. Þær fjölskyldur 

eru nánar, saman í trúnni og í þeim ríkir mikil hjálpsemi og samstaða. Þrjú 
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þeirra nefndu sérstaklega hversu gott þeim þótti að fá ákveðinn ramma frá 

foreldrum sínum sem kenndi þeim að velja rétt og gera góða hluti. Emma 

orðaði það sem svo að ,,...þegar maður varð eldri og fór að skoða sjálfur 

hvort  þetta  væri  satt  þá  hafði  maður  alveg grunninn  og vissi  að  hverju 

maður væri að leita.“ 

Það er áhugavert að sjá hvernig félagsmótunin kemur inn í líf þeirra 

á  unga  aldri  og  beinist  einna  helst  að  því  að  taka  svokallaðar  réttar 

ákvarðanir.  Að  forðast  freistingar  og  velja  hið  góða.  Samvistir  með 

fjölskyldunni  eru  fastmótaðar  og  sýnt  er  fram  á  æskilega  hegðun  með 

fordæmi foreldra. Þá minntist Emma á það að hafa orðið örlítið undrandi 

þegar hún komst að því, í gegnum nám sitt, að fjölskyldumunstrið á Íslandi 

væri ólíkt því sem hún þekkti úr sínu nánasta umhverfi. Hún segir meðal 

annars  ,,Núna  þegar  ég  hef  lesið  mér  til  í  félagsráðgjöfinni  um 

fjölskylduvandamálið og hjálpina sem er þörf á í samfélaginu þá er maður 

að skilja betur hvernig fjölskyldan virkar í kirkjunni...“

Hvað  varðar  stórfjölskylduna  og  viðbrögð  ættingja  við  trúarlífi 

fjölskyldunnar  þá  höfðu  þau  misjafnt  viðhorf  gagnvart  því.  Þrjú  þeirra 

minntust þess að ákveðinnar togstreitu hafi gætt í æsku sinni en að það hafi 

síðan jafnað sig, að ættingjar hafi að jafnaði áttað sig á að kirkjan væri bara 

venjuleg og að þau væru almennt  ekki feiminn í  dag við að taka þátt  í 

viðburðum á vegum kirkjunnar þó svo þau stæðu utan hennar,  svo sem 

skírnir, brúðkaup og þess háttar. Jósef segir meðal annars ,,Fjölskyldan áttar 

sig samt alveg ágætlega á því sem kirkjan gengur út á og er mjög jákvæð 

gagnvart okkur.“ 

Trúboðshjónin Davíð og Lucía voru bæði alin upp innan kirkjunnar. 

Þau kynntust þegar Davíð kom til baka úr trúboði sínu. Eftir sjö mánaða 

tilhugalíf giftu þau sig. ,,...síðar hringdi hann og bauð mér út þó svo við 

hefðum aldrei í raun hist... ég sagði já og fór út með honum. Eftir það var 

ekkert hægt að snúa aftur.“ sagði Lucía. Þau hafa verið gift í 48 ár og eiga 

saman sjö börn sem öll  tilheyra kirkjunni.  Davíð segist  hafa ákveðið að 
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bjóða Lucíu út á sínum tíma vegna þess að leiðbeinandi hans í kirkjunni 

hafi  bent honum á hana.  ,,Ég treysti  dómgreindinni hans,  hann var eldri 

maður og sem kennari þekkti hann unga fólkið.“

3.2.2 Breytingar á ytra félagslegu neti

Þrjú  þeirra  höfðu  sögur  að  segja  af  góðum  vinahópi  á  fyrstu  árum 

grunnskólagöngunnar. Breiður og fjölbreyttur vinahópur þar sem að enginn 

birtist sem öðruvísi. Emma lýsir því meðal annars þegar vinir komu jafnvel 

með  í  kirkjuna,  tóku  þátt  í  fjölskyldukvöldum  og  horfðu  á  biblíulegar 

myndir og að allir hefðu skemmt sér mjög vel. Þó má merkja hjá fjórum 

þeirra ákveðna tilhneigingu til að sækja fremur í vini innan kirkjunnar.

Breytingin sem kom fram við að flytjast yfir  í  unglingadeild þótti 

þeim öllum fremur erfið  og mótandi.  Óliver  lýsti  því þannig að þegar í 

unglingadeildina  kom  þá  hafi  fólk  byrjað  að  spyrja  ýmissa  spurninga 

varðandi kirkjuna og að fyrstu viðbrögð hans hefðu verið að spyrja sjálfan 

sig ,,Bíddu er það ekki eðlilegt? Gera ekki allir svona?“ og að frá þeim tíma 

hafi hann áttað sig á því að hann væri að einhverju leiti öðruvísi en hinir. 

Hann taldi það þó ekki hafa komið mikið að sök enda hafi hann staðið mjög 

sterkt  félagslega.  Þó að  einhverjir  hafi  sýnt  hæðni  gagnvart  trúarafstöðu 

hans þá hafi það aðeins sýnt honum hverjir raunverulegir vinir hans voru. 

Hann viðurkennir að sambandið hafi dvínað með árunum við þá sem ekki 

eru  í  kirkjunni.  En  segir  að  það  hafi  verið  vegna  mismunandi  leiða  í 

félagslífi  vegna  þess  að  kirkjan  stendur  gegn  vímuefanotkun  og  leggur 

áherslur á skírlífi og það hafi leitt til ólíks lífsmáta. Hann vill þó samt meina 

að samskiptin séu ennþá til staðar, aðeins í minna mæli en áður. 

Þau  sögðu  ekki  öll  sömu sögu af  sterkum félagslegum tengslum. 

Tvær stúlknanna sögðust hafa dregið sig út úr sínum vinahópum að miklu 

leiti að eigin frumkvæði. Elísa sagði ,,...ég vildi samt frekar halda mér í 

hópi með krökkunum úr kirkjunni þar sem ég vissi að þau hefðu góð áhrif á 

mig.“ Þar má glöggt sjá beina tengingu úr uppeldinu þar sem áherslur eru 
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lagðar  við  það  að  velja  rétt  og  forðast  freistingar.  Emma tók  hinsvegar 

þannig til orða ,,Stundum finnst mér ég svolítið félagslega þroskaheft ... af 

því það er erfitt að útskýra fyrir öllum endalaust...“ og bendir þar á hvað 

hún upplifði sterklega að hún sé öðruvísi. Að þurfa sífellt að vera útskýra 

hluti fyrir vinum sínum og að það sem henni var orðið svo tamt í lífinu 

samsvarar ekki lífi fólks utan kirkjunnar. Hún tók fram ákveðin dæmi eins 

og  til  að  mynda  skírlífslögmálið  og  hvernig  það  hafi  komið  upp  í 

kynfræðslu í fyrstu bekkjum unglingadeildar. 

Elísa sagðist ekki hafa upplifað mikil leiðindi frá skólafélögunum en 

mundi þó eftir  því að eitthvað hafi  verið um aðdróttanir  varðandi  til  að 

mynda fjölkvæni innan kirkjunnar.  Hún sagðist  þó bara hafa spilað með 

krökkunum og reynt  síðan  að  útskýra  fyrir  þeim hvernig  fjölkvæni  hafi 

raunverulega gengið fyrir sig innan kirkjunnar og að slíkt væri ekki leyft 

lengur. 

3.2.3 Upplifun viðmælenda á miðstöðinni

Þau voru öll sammála um skemmtanagildi miðstöðvarinnar. Þau notuðu það 

óspart við að lýsa miðstöðinni að þar væri skemmtilegt að vera. ,,Frábær 

staður til að koma saman og skemmta sér með fólki sem er að leita að eilífri 

hamingju...“ sagði Óliver.  Elísa talaði um miðstöðina sem endurnærandi, 

Júlía lagði áherslu á skemmtun án vímuefna og annarra óæskilegra áhrifa, 

fjögur þeirra sögðu þetta vera góðan vettvang til að finna fólk sem hefur 

sömu lífsgildi. Þá kom fram í tali þeirra allra að þarna væri um að ræða 

griðastað þar sem að þau gætu falið sig fyrir ágengum umheiminum. 

Jósef lýsti því hvernig miðstöðin og þátttaka í kirkjunni hefur hjálpað 

honum í baráttunni við þunglyndi sem hann hafði glímt við frá barnsaldri. 

Þá hafi hann eignast þarna vini, lært að takast á við feimnina og fundið sér 

stað í heiminum þar sem hann væri elskaður. Hann lýsti því hvernig þessi 

félagsskapur hafi hjálpað honum að eignast vini. Einnig utan kirkjunnar, þar 

sem að hann hafi lært að takast á við feimnina og tala við skólafélaga og 
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vinnufélaga.  Hann  lýsir  kirkjunni  með  orðum eins  og  krafti,  leiðarljósi, 

styrki og hamingju. Eða eins og Jósef orðaði það í stuttu máli ,,Lífið varð 

allt miklu betra.“ og ,,...gæti ekki ímyndað mér lengur að vera bara einn.“ 

Emma talaði sömuleiðis um að eiga auðveldara með að eignast vini utan 

kirkjunnar samhliða starfinu í miðstöðinni. Hún talaði um aukin þroska og 

að bæði hún og utanaðkomandi vinir sýni virðingu og skilning á því að vera 

ekki  eins.  Það  var  þó  mjög  athyglisvert  að  hún  talaði  um  að  stundum 

óttuðust vinir hennar að hún dæmdi þá.

Sameiginlegt þema kemur fram hjá þeim öllum, að standa saman, 

kynnast hvert öðru, sinna hópavinnu og sýna vinarþel. En einnig er áberandi 

stef um heilbrigða skemmtun, lausa við óæskilegan félagsþrýsting. Eins og 

Júlía orðaði það ,,...án þess að hafa áhyggjur af því að þurfa gera eitthvað 

sem þú vilt ekki gera.“, Emma sagði ,,Þetta er bara góður og öruggur staður 

fyrir  fólk að koma á.“  og  Óliver  sagði  ,,...afslappað umhverfi  með smá 

andlegu ívafi.“  og einnig ,,[a]f  hverju ekki  að kíkja  og skemmta sér,  fá 

góðan mat  og heyra um Jesú Krist?“ Jósef  lýsir  starfinu svona ,,Ég hef 

hvergi fundið eins félagsskap.“

Óliver  minntist  á  það  öryggi  sem  birtist  í  því  að  grunnstarfið  í 

kirkjunni er allsstaðar eins. Að skipulagsmálin væru fastmótuð þannig að 

sama hvar þau kæmu að kirkjunni í heimum væru þau ávallt að vissu leiti á 

heimaslóðum. ,,...alltaf þessi tengsl við kirkjuna og í gegnum kirkjuna.“

Trúboðshjónin  voru  sammála  um mikilvægi  miðstöðvarinnar  fyrir 

unga fólkið og höfðu þetta að segja um hlutverk sitt í  miðstöðinni. ,,Við 

erum hér til að fylgjast með unga fólkinu og bjóða það velkomið ...  við 

höfum  hálfgerða  yfirumsjón,  samþykkjum  viðburði  og  pössum  upp  á 

fjármálahliðina. Veitum einhverja leiðsögn og ætli við séum ekki einhvers 

konar fyrirmyndir fyrir þau, hafandi verið gift síðan 1964.“ Þau tala mikið 

um náið samband sitt við unga fólkið og mikilvægi þess að halda sambandi 

við þau eftir  að þau snúa aftur heim. Mikilvægi miðstöðvarinnar sjálfrar 

sérstaklega í íslensku umhverfi var þeim einnig hugleikinn. ,,Kannski var 

21



fjölskyldan á Íslandi sterk í upphafi en er því ekki lengur farið. Oft virðist 

vera sem svo að ef foreldrar unga fólksins hafi verið gift þá er það skilið. 

Einnig virðist mjög algengt að fólk sé bara alls ekkert að gifta sig og því 

síður að halda saman. Svo við reynum, vonandi, að gefa unga fólkinu smá 

hugmynd um fjölskylduvænt umhverfi, þar sem svo mörg þeirra þekkja það 

ekki úr sínum uppvexti.“

3.2.4 Reynsla viðmælenda af trúboði

Báðir drengirnir höfðu reynslu af því að fara út til trúboðsstarfa. Annar til 

Evrópu  en  hinn  í  Utah.  Óliver  sem  hafði  verið  í  Utah  sagði  meðal 

annars ,,...fólkið er hérna [á Íslandi] í minnihlutahóp og hér þarf það að vera 

ákveðið til að ganga í gegnum reynsluna. Að komast að því hvort að þetta 

sé satt. Á meðan að þarna úti er fullt af meðlimum og það að vera meðlimur 

er normið...“ þá vísaði hann til þess að honum fyndist ákveðinn munur vera 

á fólki sem alist hafði upp innan kirkjunnar umvafið jafningjum og aldrei 

farið  út  fyrir  það  umhverfi  og  síðan  þeim  sem  hafa  þurft  að  lifa  í 

minnihlutahópum.  Hjá  Jósef  vó  þyngra  sú  reynsla  að  hafa  komist  yfir 

feimnina og talað við ókunnuga sem hann tengir svo aftur við miðstöðina 

og að það sé henni að þakka að hann öðlaðist félagsfærni til að eignast vini 

utan  kirkjunnar.  Óliver  minntist  á  viðbrigðin  við  að  koma  heim  frá 

trúboði ,,...maður kemur heim og veit ekkert hvað maður á að gera.“ Báðir 

töluðu um mikilvægi þess að fá köllun innan kirkjunnar, þörfina fyrir að fá 

að taka þátt í framþróun kirkjunnar og vera fullgildur meðlimur í verki. 

Enginn  stúlknanna  hafði  farið  út  í  trúboð  en  sögðust  sífellt  vera 

meðvitaðar  um  trúboðsskyldur  sínar,  þar  sem  kirkjan  segir  að  hver 

meðlimur sé trúboði. Þær lögðu meiri áherslu á að vera ávallt tilbúnar  að 

svara  spurningum og taka  þátt  í  samræðum,  og  að  vera  opnar  gagnvart 

vinum sínum. Emma talaði um tilraunastarfsemi sem miðstöðin hafi staðið í 

þar sem þau hafi farið á Laugarveginn með nokkrar ritningar og komið sér 

þar fyrir. Þá hafi þau boðið fólki að nálgast sig á eigin forsendum. Í því 
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samhengi tengdi hún trúboð við styrkingu trúarinnar með orðunum ,,...fá að 

deila  því  sem  maður  trúir  á  ...  að  tala  um  það  sem  maður  trúir  á  er 

trúarstyrkjandi. Að rifja upp það sem maður hefur upplifað ... og hlusta á 

sjálfan sig.“

Öll voru þau sammála um að miðstöðin væri auðveldari staður til að 

bjóða  fólki  að  koma  og  fræðast  heldur  en  til  dæmis  guðsþjónustan  á 

sunnudögum. Það væri hlutlausara svæði sem byði upp á meiri samræður. 

Staður til  að  sýna  fram  á  eins  og  Jósef  orðaði  það  ,,...við  erum  bara 

venjulegt fólk með venjulegt líf.“

Stúlkurnar fóru þó ekki á mis við að upplifa ólíka uppbyggingu og 

samsetningu  samfélaga  þar  sem þær  hafa  allar  á  einhverjum tímapunkti 

búið í Norður-Ameríku til lengri eða skemmri tíma. Þær voru sammála því 

að reynsluheimur þeirra sem alast upp í stóru samfélagi þar sem lífsmáti 

mormóna er normið sé gjörólíkur og allt annar en þeirra sjálfra sem búa við 

það mótlæti sem minnihlutinn verður fyrir.

3.2.5 Álit viðmælenda á heimsóknum

Þau  voru  á  einu  máli  um  það  að  gestagangur  væri  órjúfandi  partur  af 

dagskrá miðstöðvarinnar. Hvort það tengist stærð miðstöðvarinnar eitthvað 

er  óvíst.  En  þau  töluðu  meðal  annars  um  að  það  væri  ,,...oftast  miklu 

skemmtilegra að hafa gesti, þá var nýtt fólk til að kynnast.“ og það ,,...væri 

ótrúlega  sorglegt  ef  það  kæmu  ekki  heimsóknir.“  Tengingin  við  sífellt 

trúboð  virðist  vera  samfléttuð  hugmyndum  um  nauðsyn  gestanna. 

Athyglisvert var þó þegar að Emma sagði ,,...fólk mætti alveg hafa meiri 

skilning á kirkjunni og reyndar það sama á móti að við í kirkjunni þurfum 

einnig að hafa meiri skilning á öðru fólki.“ Hugsunin er að í miðstöðinni sé 

tilvalið fyrir fólk að koma og sjá að innan kirkjunnar sé venjulegt fólk að 

störfum sem standa sameinuð í heilbrigðri skemmtun.

Emma sagðist  hafa  orðið  vör  við  eftirfarandi  lýsingar  frá  gestum 

jafnvel þótt þeir ætluðu sér ekki að skírast inn í kirkjuna ,,...aðrir eru mjög 
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opnir og hafa talað um að það sé eitthvað sérstakt í andrúmsloftinu og bara 

svo gott fólk eitthvað.“

Trúboðshjónin  orða  það  kannski  best  ,,...við  reynum  að  hafa 

andrúmsloftið  eins  átaklaust  og  hægt  er  svo  öllum  finnist  þeir 

velkomnir... ...við viljum ekki neyða boðskapinn upp á fólk því það er ekki 

leiðin sem Guð vill fara... ...og jafnvel þótt þau [gestirnir] vilja ekki ganga í 

kirkjuna  verður  líf  þeirra  vonandi  samt  á  einhvern  hátt  betra  fyrir  að 

meðtaka  eitthvað  af  því  sem okkur  þykir  vera  mikilvægt  í  lífinu.“  Það 

virðist vera hjónunum mjög mikilvægt að hjálpa utanaðkomandi og vera til 

staðar. Meðal annars tala þau um virka fíkla og alkóhólista sem kíkt hafa í 

heimsóknir. ,,Við vingumst við þau og þeim finnst þau þá kannski örugg í 

smá stund.“

3.2.6 Sýn viðmælenda á fjölskyldueiningunni

Unga fólkið kemur allt frá heimilum þar sem báðir foreldrar eru til staðar og 

eiga á bilinu tvö til sex systkini. Tvö þeirra eru nú þegar gift, bæði fundu 

þau  maka  sinn  inn  á  vefsamfélögum tileinkuð  mormónum.  Öll  eru  þau 

barnlaus. Þau tala öll um að stofna stórar fjölskyldur með minnst þremur 

börnum. Tvö þeirra minntust einnig á að hafa áhuga á að ættleiða börn.

Emma talaði um að vera að vaxa upp úr félagsstarfinu og að henni 

væri farið að lengja eftir því að gifta sig og skapa fjölskyldueiningu ,,...núna 

er mikið af fólki búið að koma og gifta sig eða fara út í trúboð og mér finnst 

vera svolítið komið að mér núna.“

Óliver talar um að ,,...byggja fjölskyldunni á trúnni sem ég hef stuðst 

við í gegnum lífið.“ Á meðan Elísa segir ,,Ég vona bara að ég nái að ala upp 

góða krakka sem halda áfram með þetta góða starf.“  Að ala börnin upp 

innan kirkjunnar er það mikilvægasta, að gera eins og foreldrarnir er annað 

sterkt þema hjá þessum fjórum sem áttu báða foreldra innan kirkjunnar.

,,...[K]irkjan  okkar  byggir  á  fjölskyldu,  í  raun  segjum  við  að 

fjölskyldan sé  grunnur  þjóðfélagsins.  Fyrir  gott  land,  gott  samfélag  þarf 
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góða fjölskyldu. Markmið okkar er að ala upp unga menn sem fara út í 

trúboð, koma svo til baka og giftast fólki með sömu gildi og sömu skoðanir 

og að saman skapi þau fjölskyldu og ali upp börn í kringum þessi gildi og 

þessar skoðanir.“ sagði Davíð og Lucía tók heilshugar undir. 

Hvað varðar framtíðina þá töluðu drengirnir meðal annars um það að 

vera tilbúnir að ,,...fara hvert sem er og gera hvað sem er og ég mun fórna 

hverju sem er fyrir kirkjuna.“ og gerðu oft lítið úr eigin löngunum gagnvart 

einhverju  starfi.  Stúlkurnar  leyfðu  sér  meira  að  dreyma  um  störf  utan 

kirkjunnar við ráðgjöf  og félagsþjónustu.  Júlía tók þannig til  orða ,,...að 

hjálpa fólki og gera góða hluti... ...gera gott í heiminum.“ á meðan Emma 

var aðeins nær í sínum orðum ,,...hjálpa samfélaginu og fjölskyldunni minni 

líka.“ 

IV. Samantekt og niðurstöður

Með því að taka þátt í samfélaginu með reglulegu millibili og kynna mér 

kirkjuna og kenningar hennar gafst mér dýpri innsýn í heim Kirkju hina 

síðari  daga  heilögu  á  Íslandi.  Mér  tókst  að  skapa  þar  mjög persónulegt 

samband sem veitir mér að ákveðnu leyti innsýn kirkjumeðlims. Það sem 

sló  mig  helst  út  af  laginu var  þetta  sérstaka  andrúmsloft,  fullt  af  gleði, 

vinarþeli  og kærleika. Fólk leggur sig fram við að heilsa öllum. Fólk er 

ávarpað með nafni þannig að allir eru fljótir að læra nöfnin. Almennt voru 

allir reiðubúnir í samtal og hvöttu mig óspart til að hafa samband ef það 

væri eitthvað sem þau gætu frætt mig um eða útskýrt fyrir mér. Uppbygging 

og skipulag kirkjunnar er auðlært og auðvelt að ná ákveðinni ró í festunni 

sem ríkir þar. Sú tenging sem greinarnar hafa sín á milli með því að fylgja 

allar þessu fasta skipulagi er heillandi hugmynd. Það felur í sér mun stærri 

mynd af félagslegu neti, að meðlimir kirkjunnar geti gengið auðveldlega inn 

í fasta rútínu sama hvar þeir eru staddir í heiminum.  
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Í samræðum við gesti í miðstöðvarinnar og við fólk í trúarskólanum 

fann ég fyrir mjög svipuðum stefjum. Þau töluðu um að finnast þau alltaf 

velkomin og að þau upplifa sig aldrei sem óvelkomin. Það væri hlýju að 

finna í söfnuðinum. Sérstaklega þótti mér þau vera þakklát fyrir að kynnst 

nýju fólki og eignast vini á heilbrigðum grundvelli án vímuefna. Þó nokkrir 

brostu innilega þegar þeir sögðu ,,Þau þekkja mig.“ og voru þá að vísa til 

þeirra  innilegu  samtala  og  almenns  áhuga  sem  þau  upplifðu  af  hálfu 

meðlima kirkjunnar. Þegar ég var að forvitnast um bakgrunn þeirra þá lýstu 

sumir sér sem hálfgerðu utanveltu fólki. Að þau hafi átt í erfiðleikum með 

að finna vini og fólk sem deildi þeirra gildum og heimssýn. Þegar umræðan 

snerti á mögulegum trúskiptum þá ýmist áleit fólk það ekki skipta öllu máli 

hvað varðar hlutdeild þeirra í  þessu samfélagi eða þá það lýsti  fullvissu 

sinni um að þau hefðu fundið það rétta trú. 

Rauði þráðurinn í viðtölunum var mikilvægi fjölskyldunnar. Að allir 

hefðu hlutverk innan hennar og að góð samskipti  væri  milli  foreldra  og 

barna.  Að  nýta  sér  þann  lærdóm sem felst  í  fordæmum foreldranna  og 

kirkjunnar hvað varðar að velja rétt í heiminum og temja sér heilbrigt líferni 

á öllum sviðum lífsins. Þekkingin á því sterka félagslega kerfi sem finna má 

á bak við hvert og eitt þeirra innan fjölskyldunnar og kirkjunnar. Fullvissan 

sem  þau  sýndu  gagnvart  eilífðaráætlun  Guðs  um  stöðu  þeirra  sjálfra  í 

fjölskyldunni. Meginmarkmið lífsins er að lifa vel og skapa fjölskyldu sem 

mun lifa saman í upphafningunni að eilífu. Þau sýna líka mikla samstöðu 

sín á milli móti hinum synduga heimi.

Miðstöðin veitir þessu unga fólki leið til að kynnast fólki með sömu 

gildi og skoðanir. Félagsskapurinn auðveldar þeim að fóta sig í lífinu með 

því  að  gefa  öllum hlutverk,  veita  öllum öruggan stað  til  að  koma á  og 

samfélag þar sem  hlustað er á þau, þar sem þau þekkjast.  Þetta umhverfi 

rímar við það sem þau alast upp við innan fjölskyldunnar meðal annars með 

því að viðhalda uppbyggingu fjölskyldukvöldanna. 

Ég  held  að  það fari  ekki  á  milli  mála  að  miðstöðin  gegnir  mjög 
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mikilvægu hlutverki í lífi þessa unga fólks. Hún veitir þeim öruggt athvarf 

þar sem þau geta verið þau sjálf. Þar sem að gríman er tekin niður og þar 

sem fólk þekkir þau. 

Út frá þessum athugunum og viðtölum birtist mjög sterk félagslega 

mótunin hjá þátttakendum kirkjunnar. Þeim er kennd ákveðin heimsmynd 

og hjálpað við að tileinka sér hana í einkalífi, inn í kirkjusamfélaginu og út í 

þjóðfélaginu.  Það  speglast  áfram sem félagslegt  taumhald  ef  litið  er  til 

skilgreiningar  McGuire  þar sem fylgja  verður  réttri  hegðun til  að  fá  að 

öðlast upphafningu í eilífðinni.  Leiðarvísirinn er tilbúinn, skiljanlegur og 

nálægur. Fasta skipulagið sem finna má alls staðar innan kirkjunnar gefur 

fast aðhald. Að víkja út frá því er að missa tengsl við hópinn að vissu leiti 

þar sem að fasta skipulagið er byggt utan um grunngildi kirkjunnar. 

Á þessum rúmu tveimur árum sem ég hef með reglulegu millibili 

tekið þátt í starfinu, verið hluti af samfélaginu og stundað miðstöðina hef ég 

svipaða sögu að segja og aðrir gestir. Það er að þau þekkja mig, þeim er 

annt  um velferð  mína  og  þeim líkar  vel  við  mig.  Ég  upplifi  mig  ætíð 

velkomna sem hluta af samfélaginu án þess þó að finna fyrir kröfum um 

trúskipti, þó vissulega fari trúboðið ekki framhjá mér. 
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