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Formáli 

Haustið 2010 sat ég námskeið við Guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla 

Íslands sem var kennt af sr. Sigríði Guðmarsdóttur og bar heitið „Hjónabandið og 

fjölskyldan.“ Þegar námskeiðið hófst voru einungis rúmar tvær vikur síðan ég og 

eiginmaður minn, Ragnar Steinn Ólafsson, höfðum gengið í hjónaband. Mér fannst 

þar af leiðandi allt sem viðkom hjónabandinu mjög spennandi. Kveikjan að því efni 

sem ég tek fyrir í þessari ritgerð var sú staðreynd að hjónaskilnaðir eru mjög algengir 

og langaði mig að fjalla á einhvern hátt um hvað kirkjan gæti gert til að hjálpa hjónum 

og sambúðarfólki að styrkja hjónabönd og sambönd sín. Í framhaldinu langaði mig að 

skrifa um Lútherska hjónahelgi en af þeirri einföldu ástæðu að allt sem fer fram þar er 

trúnaðarmál gat ég ekki skrifað um það. Efnið þróaðist síðan út í að fjalla almennt um 

hjónabandið og hjónabandsskilning sem kemur fram í samtímabókum sem fjalla um 

hjónabandið.  

 Mörgum ber að þakka fyrir aðstoð sem ég hef fengið í því ferli sem skrif 

þessarar ritgerðar hefur verið. Fyrst og fremst vil ég þakka Ragnari fyrir allan 

stuðninginn og fyrir að leyfa mér að taka þátt með honum í því ferðalagi sem 

hjónaband okkar er. Foreldrum mínum, Erlu Svanhvíti Árnadóttur og Jóni 

Finnbjörnssyni, vil ég þakka fyrir að hafa alla mína skólagöngu stutt mig og hvatt mig 

áfram. Mömmu þakka ég einnig sérstaklega fyrir yfirlestur og góðar ábendingar við 

gerð þessarar ritgerðar. Einnig þakka ég foreldrum mínum, systur og tengdaforeldrum 

fyrir barnapössun síðastliðin tvö ár. Ef ekki væri fyrir þá aðstoð væri ég ekki að ljúka 

námi mínu. Síðast en ekki síst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, dr. Sólveigu Önnu 

Bóasdóttur, fyrir góða leiðsögn og hvatningu við skrifin.  

 Titill ritgerðarinnar, „Unnusti minn er sem myrrubelgur“, er tilvitnun í 

Ljóðaljóðin. 
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Inngangur  

Reynst getur flókið að segja til um hvað felist í kristnu hjónabandi enda ágreiningur 

um efnið bæði innan kirkjunnar og milli mismunandi kirkjudeilda. Guðfræðingurinn 

og siðfræðingurinn Adrian Thatcher telur að kristið fólk taki þátt í tvenns konar 

orðræðu um hjónabandið. Annars vegar sé orðræða meðal kristinna karla og kvenna 

um hvaða áhrif Biblían og hefðin hafa á hjónabandið og hins vegar sé um samtal að 

ræða á milli hinna kristnu og þeirra sem ekki játa kristna trú, en oftar en ekki telja 

hinir síðarnefndu þá kristnu ekki hafa neitt merkilegt fram að færa varðandi 

hjónabandið.
1
 Umfjöllun um hjónabandið í þessari ritgerð tengist fyrri orðræðunni 

sem Thatcher nefnir, því hvaða áhrif Biblían og hefðin hafa á hjónabandið. 

 Biblían er rík af efni sem er af mjög margvíslegum toga. Tvær spurningar eru 

ofarlega á baugi í allri umræðu um kristna siðfræði.  Annars vegar er sú spurning  

hvernig hægt sé að meta hvað teljist vera kristið í Biblíunni og hins vegar hvaða 

þýðingu Biblían hafi fyrir kristna siðfræði. Siðfræðingarnir Göran Bexell og Carl-

Henric Grenholm gera ráð fyrir því að Biblían sé mikilvæg viðmiðun í kristinni 

siðfræði. Siðfræði Biblíunnar beri að taka sem viðmiðun en forðast beri að falla í 

gryfju bókstafstrúar. Tekið sé mið af boðum Biblíunnar þó ekki sé allt í siðfræði 

Biblíunnar bein viðmiðun fyrir kristna siðfræði. Í því sambandi sé sumt flokkað sem 

mikilvægara en annað og gerður greinarmunur á því sem er í kjarnanum og því sem er 

á jaðrinum. Kjarni Biblíunnar sé Jesús Kristur og boðskapurinn um hann, um dauða 

hans og upprisu og frelsun mannsins fyrir hann. Þessi kjarni nái yfir alla siðfræði 

Biblíunnar. Umfram allt sé litið á siðfræðilegan boðskap Jesú og hvernig hann tengist 

persónu hans og boðskap í heild sem þungamiðju í siðfræði Biblíunnar. Þau siðaboð 

sem samræmist þessum kjarna teljist því vera kristin.
2
 Bexell og Grenholm telja 

kærleiksboðorðið vera það boðorð sem best dregur saman og setur fram alla siðfræði 

Biblíunnar. Það sé grundvallarreglan í siðfræði Biblíunnar:
3
  

Elska skalt þú Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum 

huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er hliðstætt þessu: 

Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum 

hvílir allt lögmálið og spámennirnir (Matt 22.37-40). 

                                                        
1
 Adrian Thatcher, Marriage after Modernity: Christian Marriage in Postmodern Times, New York: 

New York University Press, 1999, bls. 31. 
2
 Göran Bexell og Carl-Henric Grenholm, Siðfræði - af sjónarhóli guðfræði og heimspeki, Reykjavík: 

Skálholtsútgáfan, útgáfufélag þjóðkirkjunnar, 2001, bls. 249-251. 
3
 Sama rit, bls. 239. 
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Með þessu boðorði sýni Jesú hvernig Guð, meðbróðirinn og maðurinn sjálfur, séu 

hver um sig hluti siðfræðinnar.
4
 

Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið þessarar ritgerðar er af tvennum toga: Í fyrsta lagi að gaumgæfa 

mismunandi biblíuleg hjónabandslíkön, lútherskan hjónabandsskilning og femínískt 

sjónarhorn á hjónabandið og í öðru lagi að skoða hvernig kristinn hjónabands-

skilningur birtist nú um stundir í bókum um hjónabandið og á vinsælum 

hjónabandsnámskeiðum. Þær spurningar sem ég leitast við að svara eru: Hvað 

einkennir greiningu á biblíulegum hjónabandslíkönum? Hvað einkennir lútherskan 

hjónabandsskilning? Er að finna dæmi um annars konar skilgreiningu á ástarsambandi 

en hjónabandi og hvað einkennir slíkt samband? Hvernig skilningur á hjónabandinu 

birtist í innihaldi þriggja bóka og eins námskeiðs sem öll fjalla um hjónaband og 

sambúð? Hvernig rímar sá skilningur við guðfræðilegan skilning í samtímanum eins 

og þann sem birtist hjá Adrian Thatcher, John Witte Jr. og hvernig fellur hann að 

femínísku sjónarhorni sem birtist í riti Sólveigar Önnu Bóasdóttur? 

Rannsóknaraðferð 

Þær heimildir sem ég vinn með í ritgerðinni tengjast rannsóknarspurningum mínum. Í 

fyrsta kafla ritgerðarinnar styðst ég aðallega við túlkun og greiningu breska, 

anglikanska guðfræðingsins Adrian Thatcher á fimm biblíulegum hjónabandslíkönum 

eins og hún kemur fram í bókinni Marriage after Modernity: Christian Marriage in 

Postmodern Times. Með því að velja áhrifamikinn nútímaguðfræðing til að styðjast 

við tel ég mig fá svar við þeirri spurningu sem ég leitast við að svara þó það svar sé 

ekki algilt. Annan kafla ritgerðarinnar byggi ég á greiningu bandaríska, kalvínska 

lögfræðingsins John Witte Jr. á kristnum hjónabandslíkönum en hann hefur fjallað 

ítarlega um efnið í bókinni From Sacrament to Contract: Marriage, Religion and Law 

in the Western Tradition. Ég tek sérstaklega fyrir líkanið sem hann kallar lútherskt 

félagslíkan. Í þriðja kafla ritgerðarinnar styðst ég við bók Sólveigar Önnu Bóasdóttur, 

Ást, kynlíf og hjónaband. Fjórði og síðasti meginkafli ritgerðarinnar er greining mín á 

hjónabandsskilningi sem birtist í innihaldi þriggja bóka sem allar fjalla um hjónaband 

og sambúð. Greiningar þeirra Thatcher, Witte og Sólveigar Önnu þjóna sem 

fræðilegur grunnur að þeirri greiningu minni. 

                                                        
4
 Sama rit, bls. 251. 
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Staða þekkingar hér á landi 

Ekki hefur verið skrifað mjög mikið almennt um hjónabandið á Íslandi undanfarin 

misseri en töluvert margir hafa skrifað um efnið í tengslum við kröfu samkynhneigðra 

um að fá að ganga í hjónaband. Þó nokkrar lokaritgerðir hafa verið skrifaðar um 

hjónabandið en þær hafa fremur fjallað um sértæk álitaefni. Mun ég nú gera grein 

fyrir nokkrum ritgerðum sem skrifaðar hafa verið við guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands.  

 Anna Bentína Hermansen skrifaði árið 2007 BA-ritgerð sem ber heitið Til 

frelsis frelsaði Kristur oss: hjónaband samkynhneigðra og réttur einstaklingsins til 

lífs, frelsis og mannhelgi. Sama ár ritaði sr. Bjarni Karlsson MA-ritgerð um 

hjónabandið sem ber heitið Gæði náinna tengsla: Leit að viðunandi lágmarksgildum 

fyrir kristna kynlífssiðfræði. Sunna Dóra Möller skrifaði árið 2010 kandídatsritgerð í 

guðfræði sem ber heitið Inntak kristins hjónabands. Leit að guðfræðilegum grundvelli 

hjónabandsins sem umfaðmar alla óháð kyni og kynhneigð. Í þeirri ritgerð rannsakar 

hún meðal annars hvað það sé í guðfræðilegri umræðu um hjónabandið á Íslandi á 

síðastliðnum 10 árum, sem hamli því að einstaklingar af sama kyni geti skoðast sem 

hjón af hálfu kirkjunnar. Niðurstaða hennar er að gagnkynhneigðarhyggja og 

kynjahyggja sé ríkjandi í hjónabandsskilningi þeirra sem vernda hjónabandið sem 

stofnun helgaða karli og konu.
5
 Árin 2011 og 2012 skrifaði Elín Salóme 

Guðmundsdóttir tvær ritgerðir. Annars vegar BA-ritgerðina Fjölskyldan í 

guðfræðilegu ljósi: Börn í skugga skilnaðar. Þar rannsakar hún áhrif og afleiðingar 

skilnaðar foreldra á börn þeirra og hver viðbrögð guðfræðinnar eru við þeim miklu 

breytingum sem orðið hafa á fjölskyldum síðustu áratugi. Hin ritgerð hennar er 

kandídatsritgerðin Óvígð sambúð í guðfræðilegu ljósi. Guðfræðileg arfleifð og 

umhverfi óvígðrar sambúðar samtímans. Þar rannsakar hún kristna siðfræði óvígðrar 

sambúðar.  

 Engin þessara ritgerða, sem hér hafa verið nefndar, fjallar nákvæmlega um það 

efni sem ég fjalla um í þessari ritgerð, það er að segja hjónabandsskilning í víðu 

samhengi og hvernig sá skilningur birtist í skrifum nútímahöfunda. 

                                                        
5
 Sunna Dóra Möller, Inntak kristins hjónabands. Leit að guðfræðilegum grundvelli hjónabandsins sem 

umfaðmar alla óháð kyni og kynhneigð, kandídatsritgerð: Háskóli Íslands, Guðfræðideild, 2010. 
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1.  Biblíulegar rætur kristins hjónabands 

Anglíkanski guðfræðingurinn og siðfræðingurinn Adrian Thatcher hefur skrifað og 

ritstýrt fjölda bóka sem fjalla um fjölskylduna og hjónabandið. Í bók hans Marriage 

after Modernity tilgreinir hann fimm mismunandi hjónabandslíkön sem hann álítur að 

finna megi í Biblíunni. Þeim má skipta í tvö stór líkön sem eru nokkuð þekkt og svo 

þrjú önnur sem eru minna þekkt. Stóru líkönin eru sáttmáli og sameining sem eitt hold 

en þau minni eru óviss nauðsyn, veraldleg eftirgjöf og ástríðufull gagnkvæm ást.
6
 

Markmið mitt með þessum kafla er að útskýra greiningu Thatcher á áðurnefndum 

fimm líkönum og tengja hana við greiningu mína á samtímaskilningi á hjónabandinu 

síðar í ritgerðinni.  

1.1  Sáttmáli 

Sáttmáli Jahve og gyðinga er fyrirmynd fyrsta líkansins sem Thatcher nefnir og kallar 

hann líkanið einfaldlega sáttmála (e. covenant). Rót hebreska orðsins fyrir sáttmála sé 

„festing, hlekkir“ sem vísi til þess að sambandið sé varanlegt.
7
 Sáttmálasamband sé 

venjulega innsiglað með einhvers konar helgiathöfn.
8
 Þegar fjallað er um hjónaband 

sem sáttmála telur Thatcher að gott sé að gera sér gein fyrir því hver munur var til 

forna á merkingu hugtakanna sáttmála og samningi. Sáttmálar séu bindandi og 

órjúfanlegir vegna þess að guðleg helgi tengist þeim.
9
 Munurinn á samningi og 

sáttmála liggi að stórum hluta í því að mannfólk sé vitni að samningum en Guð eða 

guðir séu vitni að sáttmálum og séu því ábyrgðarmenn þess að sáttmálinn standi.
10

 

 Sjá má skírskotun til sáttmála í versinu: „Af þessum sökum yfirgefur maður 

föður sinn og móður sína og býr með eiginkonu sinni, og þau verða eitt hold“ (1Mós 

2.24). Þetta vers er af mörgum talið grundvallartexti Biblíunnar varðandi hjónaband. 

Thatcher segir að maðurinn sem yfirgefur föður sinn og móður rjúfi sáttmála við þau 

                                                        
6
 Adrian Thatcher, Marriage after Modernity: Christian Marriage in Postmodern Times, bls. 67. 

7
 Thatcher vitnar hér í Bernhard W. Anderson, „Covenant“, The Oxford Companion to the Bible, ritstj. 

Bruce M. Metzger og Michael D Coogan, Oxford: Oxford University Press, 1993, bls. 138-139, hér 

bls. 138. 
8
 Adrian Thatcher, Marriage after Modernity: Christian Marriage in Postmodern Times, bls. 68. 

9
 Thatcher vitnar í þessu samhengi í Paul F. Palmer, „Christian Marriage: Contract or Covenant?“, 

Theological Studies, bls. 617-665, hér bls. 618. 
10

 Adrian Thatcher, Marriage after Modernity: Christian Marriage in Postmodern Times, bls. 68. 
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en geri þess í stað sáttmála við konu sína. Sumir ritunarmenn Biblíunnar hafi litið á 

samfarir sem merki um eið sem leiddi til sáttmála.
11

  

 Sagan úr Gamla testamentinu af hjónabandi Hósea og hórkonunnar Gómer er 

vel þekkt (Hós 1-3). Thatcher segir það hjónaband vera táknrænt fyrir hinn brotna 

sáttmála milli Guðs og lýðs Guðs. Hósea hafi ekki skilið við Gómer né hafi hún verið 

tekin af lífi eins og lög skipuðu fyrir um. Þess í stað hafi eiginmaður hennar fyrirgefið 

henni og tekið við henni aftur. Sátt þeirra hafi orðið undanfari nýs sáttmála milli Guðs 

og Ísraels, sem dýr merkurinnar, fuglar himinsins og skriðdýr jarðarinnar hafi einnig 

verið aðilar að. Öllum ummerkjum um stríð hafi verið eytt í burtu og síðan hafi Guð 

sagt: 

Ég festi þig mér um alla framtíð, 

ég festi þig mér í réttlæti, réttvísi, kærleika og miskunnsemi, 

ég festi þig mér í tryggð, 

og þú munt þekkja Drottin (Hós 2.21-22). 

Með þessum orðum er sáttmálinn endurnýjaður, að mati Thatcher, og það sé tjáð með 

orðalagi sem tengist trúlofun og hjónabandi.
12

 Spádómsbækur Jeremía og Esekíels 

hafa einnig að geyma orðalag sem vísar í brotið hjónaband. Þar sé Guði líkt við 

eiginmann sem hefur verið beittur ranglæti af eiginkonu sinni.
13

 Ekki verður fjallað 

nánar um þau dæmi í þessari ritgerð. 

 Hvorki Jesús né Páll tala um sáttmála í tengslum við hjónaband. Engu að síður 

telur Thatcher rétt að taka hina þekktu líkingu um eiginmenn og eiginkonur og Krist 

og kirkjuna úr 5. kafla Efesusbréfsins með í umfjöllun um sáttmála.  

Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveipni: konurnar eiginmönnum sínum 

eins og Drottni. Því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og 

frelsari kirkjunnar, líkama síns. En eins og kirkjan lýtur Kristi, þannig lúti og 

konurnar eiginmönnum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og 

Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helga 

hana með orðinu og hreinsa hana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram 

fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skyldi 

hún og lýtalaus (Ef 5.21-27). 

Thatcher telur tilgang myndmálsins sem notað er hér vera að sýna fram á hver sé hinn 

nýi sáttmáli sem varð til með dauða Krists. Lýður Guðs sé persónugerður sem kirkja 

Krists og þar sem hann er brúður Krists skal hann verða fullkominn. Fórn Krists hafi 

skrýtt brúði hins nýja sáttmála dýrðarljóma auk þess að sameina þau. Afleiðing þess 

                                                        
11

 Thatcher vitnar hér í Gordon Hugenberger, Marriage as a Covenant: A Study of Biblical Law and 

Ethics Governing Marriage Developed from the Perspective of Malachi, Leiden: Baker Books, 1994, 

bls 343. 
12

 Adrian Thatcher, Marriage after Modernity: Christian Marriage in Postmodern Times, bls. 69-70. 
13

 Sama rit, bls. 71. 
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fyrir líf hins kristna manns sé að eiginmenn skuli elska eiginkonur sínar á 

sambærilegan hátt og Kristur elskaði kirkjuna.
14

 

 Thatcher segir sáttmálslíkaninu fylgja ýmisleg vandamál vegna þess að það 

gefi til kynna ójafnrétti milli karla og kvenna. Engu að síður telur hann að þetta líkan 

ætti að vera miðlægt í þeim hluta guðfræði er lýtur að hjónabandi og segir hann 

mögulegt að fjalla um hjónabandið sem sáttmála á þann hátt að kynjamismunun komi 

ekki fram. Hann gerir síðan tilraun til þess með því að setja fram fimm eftirfarandi 

hugmyndir um sáttmála:
15

 

 Í fyrsta lagi sé hjónaband sáttmáli, beinlínis vegna þess að hjónabandið er 

samkomulag milli tveggja einstaklinga og hjónabandið passar vel við skilgreininguna 

á sáttmála.  

Í öðru lagi sé hjónabandið betur skilið sem sáttmáli heldur en sem samningur. 

Munurinn sé sá að samningar séu tímabundnir en sáttmálar gildi um eilífð. Samningar 

fjalli fjalla um veraldleg mál en sáttmálar taki til þess sem sé heilagt.
16

  

Í þriðja lagi sé hjónaband sáttmáli milli eiginmanns og eiginkonu sem sé 

staðfestur af Jesú Kristi. Thatcher nefnir í því sambandi að inngangsorðum 

hústöflunnar svokölluðu í Efesusbréfinu sé beint til allrar kirkjunnar en þar segir: 

„Verið hver öðrum undirgefnir í ótta Krists.“
17

 Þar sem þeirri skyldu er beint til allra 

að vera hver öðru undirgefin má líta svo á að það sé þjónusta í jákvæðri merkingu 

sem sé laus við kynjamismunun.
18

 

 Fjórða atriðið sem Thatcher nefnir er að kristið hjónaband sé sáttmáli milli 

jafningja, milli manna og kvenna sem séu jafnir hlutaðeigendur að kærleika Krists. 

Það sé byggt á breytingu á broti af 5. kafla Efesusbréfsins. Þá yrði textanum breytt 

þannig að konum yrði ekki skipaður lægri sess en körlum. Þar sem fram kemur í 

textanum að eiginkonur skuli vera undirgefnar eiginmönnum sínum eins og kirkjan er 

undirgefin Kristi yrði því bætt við að eiginmenn skulu vera undirgefnir eiginkonum 

sínum. Textanum sem beint er til karla myndi á sambærilegan hátt vera beint bæði til 

karla og kvenna og hljóma svona: „Eins og Kristur elskaði kirkju sína þannig skulu 

eiginmenn elska eiginkonur sínar og eiginkonur elska eiginmenn sína.“
19

 Thatcher 

                                                        
14

 Sama rit, bls. 75-77. 
15

 Sama rit, bls. 87-88. 
16

 Sama rit, bls. 89. 
17

 Tilvitnunin er úr biblíuþýðingunni frá 1981, í þýðingunni frá 2007 segir: „Sýnið Kristi lotningu og 

hvert öðru auðsveipni.“ 
18

 Adrian Thatcher, Marriage after Modernity: Christian Marriage in Postmodern Times, bls. 90-91. 
19

 Sama rit, bls. 92. 
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segir að þessi breyting á textanum fjarlægi þá samsömun sem hafi verið á milli 

eiginmannsins sem sé karlkyns og Krists sem sé karlkyns. Einnig hafi verið 

samsömun milli frumkvæðis eiginmannsins og frumkvæðis Guðs en eftir breytinguna 

á textanum sé hún ekki lengur til staðar. Jafnframt bæti breytingin við þeirri skyldu að 

eiginkonur elski eiginmenn sína eins og Kristur elskaði kirkjuna. Eftir þessar 

breytingar sé ekki lengur hægt að draga þá ályktun að einungis karlmenn séu færir um 

að líkja eftir kærleika Krists og konur séu einungis færar um undirgefni. Jafnframt 

beri breytingarnar því vitni að það sé hlutverk allra kristinna einstaklinga að sýna 

öðrum kærleika líkt og Kristur sýnir.
20

 

 Fimmta og síðasta atriðið sem Thatcher nefnir er að hjónabandið tjái þátttöku í 

sáttmálanum milli Krists og kirkjunnar. Hann byggir það á nánari ályktun um 

líkinguna úr 5. kafla Efesusbréfsins og einnig breytingum á textanum sem fjallað var 

um hér að framan. Töluvert vantar upp á, að mati Thatcher, til að bæði hjónabandið 

og kirkjan séu það sem Guð ætlaði þeim að vera. Munur sé á því hvað hver stofnun 

beri vitni um og því hvað hún sé tákn fyrir. Kirkjan sé fyrst og fremst tákn fyrir 

manngæsku og náðin valdi því síðan að hún helgist og sameinist.
21

 Hjónabandið sé 

aftur á móti tákn fyrir kærleika sem er gefinn af náð og sameinar. Báðar stofnanirnar 

séu vitnisburður um kærleika Krists til mannkynsins og kærleika mannkynsins til 

Krists. Thatcher tekur fram að þegar guðfræði hjónabandsins sé sett fram á þennan 

hátt sé Jesús Kristur miðpunktur hennar. Kirkjan og hjónabandið séu hins vegar ekki 

góður vitnisburður um þann kærleika sem þau eiga að bera vitni um.
22

  

 Sé þessi rökstuðningur áreiðanlegur getur kristið fólk, að sögn Thatchers, 

óhikað fjallað um hjónabandið sem sáttmála. Þannig hjálpi munurinn á sáttmála og 

samningi við að tjá muninn á kristnu og veraldlegu (e. secular) hjónabandi.  

Þessar hugmyndir um sáttmála sem hér hefur verið fjallað um sýna hvernig 

hægt er að skilgreina hjónabandið sem sáttmála, lausan við kynjamismunun.  

 Ég er sammála Thatcher um að hjónabandið sé betur skilið sem sáttmáli 

heldur en sem samningur. Sáttmálar gilda um eilífð og ég tel það vera boðskap sem á 

vel við í nútímasamfélagi þar sem sá hugsunarháttur er ríkjandi að allt sé einnota, 

jafnvel ástarsambönd. Hjónabandið verður einnig dýrmætara við það að vera ekki 

                                                        
20

 Sama rit, bls. 92-93. 
21

 Thatcher vitnar hér í Karl Rahner, „Marriage as a Sacrament“, Theological Investigations, London: 

Darton, Longman & Todd, 1967, 10. bindi af 23, bls. 210-211. 
22

 Adrian Thatcher, Marriage after Modernity: Christian Marriage in Postmodern Times, bls. 93-94. 
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einungis tímabundið. Fróðlegt verður að sjá hvort sáttmálahugsun sé ríkjandi eða ekki 

hjá höfundum hjónabandsbókanna sem skoðaðar verða síðar í ritgerðinni.  

1.2  Sameining sem eitt hold 

Síðari sköpunarsaga Biblíunnar segir frá því er Guð tók eitt af rifjum karlmannsins og 

mótaði konu úr því. Guð hafði ekki talið það vera gott að maðurinn væri einsamall og 

vildi þess vegna gera honum meðhjálp við hans hæfi. Eftir að sagt hafði verið frá því 

að Guð leiddi konuna til mannsins og hann gaf henni nafn segir svo: „Af þessum 

sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eiginkonu sinni, og þau 

verða eitt hold“ (1Mós 2.18, 22-24). Hugmyndin að líkingunni um að maður og kona 

séu eitt hold telur Thatcher komna frá þeirri hugmynd karlmannsins að líkami 

konunnar komi frá hans eigin líkama og einnig þeirri einingu sem eigi sér stað í 

samförum. Á þessum grunni byggist það líkan sem hann kýs að kalla sameining sem 

eitt hold (e. one-flesh union).
23

  

 Thatcher bendir á að algengt sé að hugmyndir um kristið hjónaband séu 

byggðar á áðurnefndu versi 2. Mósebókar en versið kemur fjórum sinnum fram í Nýja 

testamentinu.
24

 Í kennslu Jesú um hjónaband komi versið eingöngu fyrir í tengslum 

við umræðu um hjónaskilnað en samtímamenn hans töldu lögin um hjónaskilnað úr 5. 

Mósebók vera í fullu gildi.
25

 
26

 Jesús vitni hins vegar í versin úr 1. Mósebók 1.27 og 

2.24 og segi: 

En frá upphafi sköpunar gerði Guð þau karl og konu. Fyrir því skal maður 

yfirgefa föður sinn og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn 

maður. Þannig eru þau ekki framar tvö heldur einn maður.
 
Það sem Guð hefur 

tengt saman má maður eigi sundur skilja (Mrk 10.6-9). 

Með því að segja að það sem Guð tengi saman megi maður ekki sundur skilja, heldur 

Thatcher því fram að Jesús bæti við nýrri merkingu við þann skilning sem fólk hafði á 

þessu viðfangsefni. Orð Jesú gefi fernt til kynna. Í fyrsta lagi að þegar maðurinn 

bindist konu sinni myndist djúp tengsl á milli þeirra sem geri það að verkum að þau 

séu ekki lengur tveir einstaklingar heldur eingöngu hluti af þeirri heild sem þau tvö 

mynda. Í öðru lagi að þessi heild sem maðurinn og konan mynda sé til frambúðar. Orð 

lærisveina Jesú, ítrekar Thatcher, gefa það til kynna þegar þeir segja að fyrst manni sé 

ekki leyfilegt að skilja þá sé betra að giftast ekki. Í þriðja lagi séu verk Guðs ástæða 

                                                        
23

 Sama rit, bls. 78. 
24

 Sjá Matt 19.5, Mrk 10.8, 1Kor 6.16 og Ef 5.31. 
25

 Adrian Thatcher, Marriage after Modernity: Christian Marriage in Postmodern Times, bls. 78. 
26

 5Mós 24.1-4. 
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þess að heild mannsins og konunnar myndist og í fjórða lagi séu bæði skilnaður og 

fjölkvæni útilokuð.
27

 

 Thatcher telur að í bréfum Nýja testamentisins megi sjá dæmi um skírskotun í 

textann úr 1. Mósebók um að maður og kona verði eitt hold. Það megi til dæmis sjá í 

eftirtöldu versi: „Ekki hefur konan vald yfir eigin líkama heldur karlmaðurinn. 

Sömuleiðis hefur og karlmaðurinn ekki heldur vald yfir eigin líkama heldur konan 

(1Kor 7.4).“ Hann túlkar þetta vers á þann veg að maðurinn og konan tilheyri hvort 

öðru. Hvort þeirra um sig er hluti af hinu og þar sem þau eru orðin ein heild hafa þau 

ekki lengur kynferðislegt sjálfstæði sem þau hafa væntanlega haft þegar þau voru 

einhleyp. Annað dæmi sé líkingin úr 5. kafla Efesusbréfsins, en í lok þess texta segir: 

„Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu 

þau tvö verða einn maður.“ Thatcher túlkar það svo að giftur einstaklingur öðlist nýja 

sjálfsmynd frá maka sínum.
28

 

 Thatcher telur að í þjóðfélagi sem stjórnað er af körlum sé raunin sú að þegar 

maður og kona verði eitt hold sé það hold sem verði til í raun hold karlmannsins. 

Konan sé oft varanlega háð karlmanninum og undirgefin. Hún eigi það á hættu að 

verða að hjástoð karlmannsins; sem fulltrúi hans á heimilinu og hafi það hlutverk að 

ganga með og ala upp börnin hans og halda heimili hans hreinu. Hann telur 

nauðsynlegt að varpa fram þeirri spurningu hvort þetta hjónabandslíkan stuðli að 

ójafnrétti milli karla og kvenna og hvort kirkjur sem hafa notað líkanið hafi ýtt undir 

þá skoðun að konur séu lægra settar en karlar. Hann bendir jafnframt á að allir 

mikilvægir textar úr 1. Mósebók sem Jesús vitni í geri ráð fyrir því að hold konunnar 

sé hold karlmannsins vegna þess að hann var skapaður á undan henni. Það staðfesti að 

hugtakið „í Guðs mynd“ (lat. imago Dei) beri að skilja í samhengi tengsla milli 

fólks.
29

 

 Ég tel að nauðsynlegt sé að sýna varkárni við notkun þessa líkans til þess að 

stuðla ekki að kynjamisrétti. Hins vegar álít ég að jafnvel þó fjölmörg dæmi séu um 

að þetta líkan hafi verið notað á þann hátt að konan hafi verið sett skör lægra en 

karlmaðurinn sé möguleiki á því að breyting verði þar á. Sum vers Biblíunnar, sem 

Thatcher tekur dæmi um í samhengi við þetta líkan, fela í sér fullkomið jafnrétti. Taka 

má sem dæmi versið: „Ekki hefur konan vald yfir eigin líkama heldur karlmaðurinn. 

                                                        
27

 Adrian Thatcher, Marriage after Modernity: Christian Marriage in Postmodern Times, bls. 79. 
28

 Sama rit, bls. 80-81. 
29

 Sama rit, bls. 95-97. 
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Sömuleiðis hefur og karlmaðurinn ekki heldur vald yfir eigin líkama heldur konan 

(1Kor 7.4).“ Hér hafa karlmaðurinn og konan jafna stöðu.  

 Þar sem versið um að maður og kona verði eitt er svo mikið notað í almennri 

umræðu um hjónaband verður mjög áhugavert að sjá í hvaða samhengi það er sett 

fram í bókum fyrir hjón. Umfjöllun um það er að finna síðar í ritgerðinni. 

1.3  Vafasöm nauðsyn  

Í viskubókmenntum Gamla testamentisins er að finna annars konar skilgreiningu á 

hjónabandi þar sem viðurkenningu (e. appreciation) er skipt út fyrir tortryggni. 

Thatcher byggir líkan sem hann kallar vafasama nauðsyn (e. dubious necessity) á því 

sjónarhorni sem hann bendir á að sé algjörlega karllægt. Í Orðskviðunum sé dregin 

upp sú mynd af góðri konu að hún sé blessun frá Guði og ákaflega nytsamleg.
30

 Á 

einum stað segir: „Sá sem eignast konu eignast gersemi og hlýtur náðargjöf frá 

Drottni“ (Okv 18.22). Í 31. kafla Orðskviðanna má finna langan lista yfir hvað 

einkennir góða konu. Þar segir meðal annars að hún geri eiginmanni sínum gott og 

ekkert illt alla ævidaga sína (Okv 31.12). Thatcher vitnar einnig í Síraksbók þar sem 

segir meðal annars: „Sæll er sá maður sem eignast góða konu, tala daga hans mun 

tvöfaldast (Sír 26.1).“ Túlkun hans er sú að eiginkona sé karlmanni nauðsynleg til 

þess að hann geti orðið ríkur, notið velgengni, lifað langa ævi, haft einhvern til að 

hugsa um sig og dekra við sig. En á sama tíma og nauðsynlegt sé fyrir karlmanninn að 

eiga konu geti konan einnig verið vafasöm eign. Thatcher vitnar í 25. kafla 

Síraksbókar þar sem illri konu er lýst. Sú mynd sem dregin er upp af þeirri konu er 

ekki falleg; Fegurð hennar er uppspretta svika og það að vera háður henni gerir 

karlmann að fanga. Konan ber því ábyrgð á syndinni og réttast væri að skilja við 

hana.
31

 

 Thatcher veltir fyrir sér hvernig gagnkynhneigðar konur geti tileinkað sér þetta 

líkan sem hér hefur verið lýst. Eitt svar sé að undirstrika nauðsynjarhluta þess og 

draga úr tortryggnihlutanum. Einnig bendir hann á að þær ályktanir megi draga af 

þessu líkani að hjónaband sé ekki fyrir alla heldur sé það að vera einhleypur eða 

einhleyp hlutskipti fjölmargs fólks í lífinu.
32

 Það finnst mér vera verðugt 

rannsóknarefni þar sem samfélag okkar er þannig uppbyggt að fólki finnst oft og 

                                                        
30

 Sama rit, bls. 81-82. 
31

 Sama rit, bls. 82. 
32

 Sama rit, bls. 98-99. 
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tíðum gert ráð fyrir því að það að vera einhleypur sé tímabundið ástand sem vari 

einungis meðan leit að maka stendur yfir. Fjölmargir kjósa hins vegar að vera 

einhleypir og væri gaman að fjalla um það. En þar sem umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar er hjónabandið verður ekki farið nánar út í þá sálma. 

 Ég get ekki séð að sá boðskapur sem kemur fram í þessu líkani passi vel inn í 

bækur ætlaðar hjónum og sambúðarfólki. Fróðlegt verður að sjá hvort höfundar 

hjónabandsefnisins sem rannsakað verður síðar í ritgerðinni taki þetta þema fyrir í 

sínum skrifum. 

1.4  Veraldleg tilslökun 

Í Korintubréfinu kemur fram að Páll postuli hafi gefið kirkjunni í Korintu ráð um 

hvernig ætti að bregðast við ákveðnum meinlætamönnum sem töldu kynlíf á allan hátt 

rangt. Páll hafði með semingi leyft hjónaband, eingöngu til að koma í veg fyrir 

kynferðislega lausung. Rök með hjónabandinu, segir Thatcher, voru sem sagt þau að 

hjónabandið kom í veg fyrir lauslátt kynlíf. Einlífi var talið besti kosturinn en 

hjónaband sá næstbesti, en það var talið vera fyrir þá sem skorti sjálfsstjórn. 

Endurkoma Drottins var talin nærri og þess vegna talið að hjónabandið truflaði fólk í 

því að gera það sem það ætti að gera fyrir Guð (1Kor 7.2-31).
33

 Thatcher segir 

umfjöllunina um hjónabandið í Fyrra bréfi Páls til Korintumanna bera þess merki að 

leyfilegt sé að ganga í hjónaband þó ekki sé mælt með því og þetta sjónarmið varð 

ofan á í Vesturkirkjunni í meira en þúsund ár. Þetta sjónarhorn er kjarninn í líkani sem 

Thatcher nefnir veraldlega tilslökun (e. worldly concession).
34

  

 Thatcher telur Pál postula hafa litið svo á að karlmaðurinn og konan hefðu 

jafna stöðu innan hjónabandsins þó það hafi ekki fengið mikla umfjöllun. Það að 

giftast til að sefa kynferðislega þörf eigi við um bæði karla og konur og þegar þau séu 

gift beri þeim jöfn skylda til að mæta kynferðislegum þörfum hvors annars (1Kor 

7.23).
35

 

 Lúkasarguðspjall hefur að geyma frásögn sem Thatcher segir að túlka megi 

þannig að forðast ætti algjörlega að ganga í hjónaband. (Lúk 20.27-38). Jesús hafi 

verið spurður spurningar sem fól í sé að kona nokkur hefði eignast sjö eiginmenn 

hvern á eftir öðrum en engin börn eignast með neinum þeirra. Veltu þeir fyrir sér kona 

                                                        
33

 Sama rit, bls. 83. 
34

 Sama rit, bls. 84. 
35

 Sama rit, bls. 84. 
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hvers hún yrði við upprisuna. Jesús svarar spurningunni með athugasemd um hverjir 

taka þátt í upprisunni. Hann segir:
36

 „Börn þessarar aldar kvænast og giftast en þau 

sem þykja þess verð að rísa upp frá dauðum og lifa í komandi veröld kvænast hvorki 

né giftast. Þau geta ekki heldur dáið framar, þau eru engum jöfn, þau eru risin frá 

dauðum og eru börn Guðs (Lúk 20.34-36).“ Mjög áhugaverð skoðun komi fram í 

þessum orðum sem feli í sér að fólk sem giftist muni ekki eiga hlutdeild í upprisunni. 

Thatcher segir nánast undantekningalaust litið framhjá þessum versum þegar fjallað 

sé á heildstæðan hátt um hvað Biblían segi um hjónabandið.
37

 Hins vegar sé mjög 

erfitt að fella þessi orð inn í jákvæða guðfræði hjónabandsins.
38

 

 Í lok kaflans kemst Thatcher að þeirri niðurstöðu að þetta líkan gagnist ekki til 

að mæla með hjónabandinu í dag. Hann telur þau rök með hjónabandinu að það sé 

leið til að sefa kynferðislegar langanir vera ófullnægjandi. Ef mark væri tekið á þeim 

rökum gegndi hjónabandið því hlutverki að veita fólki leyfi til að stunda kynlíf.
39

 Ég 

tek undir þessi orð Thatchers, ef eini tilgangur hjónabandsins væri að sefa 

kynferðislegar langanir þá væri lítið spunnið í það. Þetta líkan er líklega til meiri 

vandræða heldur en gagns og ég tel ólíklegt að hægt verði að tengja það við efni 

hjónabandsbókanna sem verða skoðaðar síðar í ritgerðinni. 

 Í grein eftir Sólveigu Önnu Bóasdóttur eru færð rök fyrir því að sögulega hafi 

verið litið á þá túlkun að hin kristna eftirfylgd feli í sér ókvæni og skírlífi sem hugsjón 

fremur en reglu. Þar sem Páll fjallar um efnið í Korintubréfinu gerir hann sér grein 

fyrir því að það sé á fárra færi að lifa einlífi og því bjóði hann fram hugsjónina um 

dyggð einlífisins sem val. Hjónabandið sé hins vegar vörn eða neyðarráðstöfun gegn 

girnd og losta. 
40

 

1.5  Ástríðufull gagnkvæm ást 

Síðasta biblíulega hjónabandslíkanið sem fjallað verður um hér birtist mjög sterkt í 

Ljóðaljóðunum. Thatcher kallar þetta líkan ástríðufulla gagnkvæma ást (e. passionate 

mutual love) Thatcher segir þetta rit Biblíunnar oft hafa verið annaðhvort hunsað eða 

túlkað sem líkingu á ást Krists til kirkjunnar. Ástæða þess sé að myndmálið í ljóðinu 

                                                        
36

 Sama rit, bls. 84. 
37

 Sama rit, bls. 84-85. 
38

 Sama rit, bls. 100. 
39

 Sama rit, bls. 99. 
40

 Sólveig Anna Bóasdóttir, „Eftirfylgd við Jesú. Kristnar hugsjónir um líf án kynlífs, hjónabands og 

fjölskyldu“, Ritröð guðfræðistofnunar 1/2012, Reykjavík: Háskóli Íslands, bls. 151-164, hér bls. 154-

155. 
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sé mjög glaðlegt, opinskátt galsafullt og erótískt. Það sé athyglisvert við Ljóðaljóðin 

að þar sé það konan sem fyrst hefji máls á löngunum sínum, ótta og gleði á mun 

fjölskrúðugri hátt og oftar heldur en elskhugi hennar.
41

 

Kysstu mig kossi vara þinna, 

atlot þín eru ljúfari en vín. 

Yndislegur ilmur er af smyrslum þínum 

og nafn þitt sem dýrasta olía. 

Þess vegna elska stúlkurnar þig. 

Dragðu mig með þér, hlaupum. 

Konungurinn leiði mig í herbergi sín! (Ljl 1.2-4). 

Konan hafi oftar frumkvæðið og bjóði manninum til náinna kynna. Thatcher segir að 

Ljóðaljóðin einkennist af fullkomlega jafnri þrá og löngun konunnar til mannsins og 

mannsins til konunnar.
42

 Thatcher sér ekkert athugavert við að nota þetta líkan, hér sé 

ekkert vandamál sem tengist ójafnri stöðu karla og kvenna og því hæfi þetta líkan vel 

fyrir kynslóð karla og kvenna sem skammast sín fyrir líkama sína. Kristið fólk fái 

yfirleitt ekki hvatningu til þess að tengja kynferðislega nánd við trúarlega nánd en 

Thatcher áréttar að guðleg ást tengist kynferðislegri ást og þegar þetta tvennt sé alltaf 

aðskilið leiði það til þess að fólk missi af mikilli reynslu.
43

 

 Ég er sammála Thatcher um að líkanið úr Ljóðaljóðunum um ástríðufulla 

gagnkvæma ást hæfi vel samtíma okkar. Sumum gæti þótt myndmálið skrýtið en ég 

tel boðskapinn eiga vel við. Það er gott að geta bent fólki á að í Biblíunni finnist 

hjónabandslíkan þar sem karlinn og konan eru jafningjar. Það mun örugglega einnig 

koma mörgum á óvart hversu innilegar lýsingar á kynlífi er að finna í Biblíunni. Þetta 

tel ég vera líkan sem passar mjög vel við það efni sem rannsakað verður síðar í 

ritgerðinni og verður því mjög spennandi að sjá hvort og þá hvernig umræddir 

höfundar nota Ljóðaljóðin í sínu efni. 

1.6  Ályktanir og samantekt 

Í lok kafla Thatchers um hinar mörgu og misjöfnu biblíulegu rætur kristins 

hjónabands, sem hér hefur verið vitnað í, kemst hann að þeirri niðurstöðu að þessi 

líkön séu einungis gagnleg að takmörkuðu leyti. Ekki sé hægt að styðjast við þau öll 

og að þau sem hægt væri að styðjast við þurfi mikillar guðfræðilegrar vinnu við áður 

                                                        
41

 Adrian Thatcher, Marriage after Modernity: Christian Marriage in Postmodern Times, bls. 85-86. 
42

 Sama rit, bls. 85-86. 
43

 Sama rit, bls. 101-102. 
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en unnt sé að nota þau til að styðja guðfræði hjónabandsins eins og hún er sett fram af 

guðfræðingum í dag.
44

 

 Líkönin sem hér hefur verið fjallað um eru mjög margvísleg og engin leið að 

tala um eitt biblíulegt líkan. Hafa verður einnig í huga að hægt er að túlka boðskap í 

ákveðnum textum Biblíunnar sem fellur ekki endilega undir það að vera kristinn. Í 

inngangi þessarar ritgerðar kom fram að þau siðaboð teljist vera kristin sem komast 

næst kjarna Biblíunnar sem sé Jesús Kristur og boðskapurinn um hann, um dauða 

hans og upprisu og frelsun mannsins fyrir hann. Líkanið sem Thatcher nefnir vafasöm 

nauðsyn er karllægt eins og það birtist í Biblíunni. Í Síraksbók má finna þá skoðun að 

konan beri ábyrgð á syndinni og að réttast væri að skilja við hana.
45

 Samkvæmt 

boðskapnum um Jesú Krist hafa allir menn syndgað og skortir Guðs dýrð (Róm 3.23). 

Allir þurfa jafnmikið á náðarverki Jesú að halda og það er ekki hægt að kenna 

einhverjum um syndina. Því mætti segja að sá þáttur þessa líkans sem er kenndur við 

að hjónabandið sé vafasamt passi ekki við kristna siðfræði. Ef sú niðurstaða reynist 

rétt er líklegast lítið gagn í að nota umrætt líkan. Sá þáttur líkansins sem er kenndur 

við nauðsyn hefur einnig ákveðna annmarka. Sá boðskapur sem giftar 

gagnkynhneigðar konur draga af því er líklegast sá að eiginmaður þeirra sé mjög 

heppinn að eiga þær að en hjónabandið sé á engan hátt til góðs fyrir þær. 

Eiginkonuhlutverkinu fylgi langur verkefnalisti en engin umbun fyrir stritið.  

 Sáttmálalíkanið hefur þann galla að það gefur til kynna mismunun milli karla 

og kvenna. Fjallað var um tillögu Thatchers um breytingar á texta Efesusbréfsins. 

Tilgangur breytinganna er að sýna fram á jafna stöðu eiginkonu og eiginmanns. Ég 

velti því fyrir mér hvort breytingar á textanum séu nauðsynlegar til þess að sýna fram 

á jafnrétti milli karla og kvenna. Verður þeim tilgangi náð með því að breyta texta 

Biblíunnar? Er einnig alveg öruggt að umræddur texti Efesusbréfsins feli í sér 

kynjamismunun? Það kemur fram að eiginmenn eiga að elska eiginkonur sínar eins og 

sig sjálfa (Ef 5.28). Ef einhver elskar aðra manneskju jafn mikið og sjálfan sig held ég 

að sú manneskja geti ekki verið sett skör lægra en hin. Ef hins vegar það er ójafnrétti 

undirliggjandi í textanum held ég að breytingar á textanum yrðu til þess að vekja 

meiri athygli á því. Ég tel hugmyndina um hjónabandið sem sáttmála vera mjög 

                                                        
44

 Sama rit, bls. 102 
45

 Hér mætti taka fram að Síraksbók er ein af apókrífu bókum Gamla testamentisins og telja því sumir 

hana ekki tilheyra Biblíunni. 
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fallega í sjálfu sér og þegar farið er út í að breyta textum Biblíunnar til að geta betur 

notað líkanið tel ég það leiða til þess að það sem eftir stendur verði ekki eins fallegt. 

 Ég velti því fyrir mér hvernig líkanið sem Thatcher nefnir sameining sem eitt 

hold hæfi nútímasamfélagi. Getur verið að sá boðskapur að maður og kona verði eitt 

eigi ekki upp á pallborðið í samfélagi sem leggur áherslu á sjálfstæði einstaklingsins? 

Margar konur finna fyrir miklum þrýstingi í þá átt að þær eigi að öðlast starfsframa og 

oft er þeim boðskap haldið á lofti að til að ná því markmiði sé nauðsynlegt að konur 

séu ekki háðar maka sínum. Þessu er hins vegar öfugt farið þegar karlmaður sækist 

eftir ábyrgðarstöðu því þá er oft álitið að nauðsynlegt sé fyrir hann að hafa góða konu 

við hlið sér. Þetta passar við fullyrðingar Thatcher um að þegar maður og kona verða 

eitt þá sé það hold sem verði til í raun og veru hold karlmannsins. Það er sem sagt 

karlmanninum til góða að sameinast eiginkonu sinni en fyrir konuna getur það komið 

í veg fyrir að hún nái langt í lífinu. 

 Líkanið veraldleg tilslökun er líklegast dæmi um efni sem skrifað var inn í 

aðstæður á ákveðnum tíma en á ekki við í dag. Sem dæmi má nefna að líklegast eru 

fáir sem engir í dag sammála þeirri skoðun að endurkoma Drottins sé nærri og þess 

vegna trufli hjónabandið fólk við að starfa fyrir Guð. Þetta líkan gefur okkur innsýn í 

hversu fjölbreytta umfjöllun er að finna í Biblíunni um hjónabandið en líklegast 

þjónar það ekki öðrum tilgangi. 

 Ef velja þarf eitt líkan fremur öðrum er líklegast það líkan sem Thatcher nefnir 

ástríðufulla gagnkvæma ást það jákvæðasta. Ég geri ráð fyrir því að fólk í dag eigi 

auðveldara með að meðtaka heildarboðskap þess heldur en boðskap hinna líkananna. 

Ég tek undir skoðun Thatcher um að engin sérstök vandamál fylgi notkun þess líkans. 

Mér finnst stór kostur við líkanið að engin útlitsdýrkun fylgir erótíska myndmálinu í 

Ljóðaljóðunum. Engin kvöð er sett á fólk um að það þurfi að vera í góðu líkamlegu 

formi til þess að makinn geti fengið kynferðislegan áhuga. Thatcher nefnir að 

myndmálið sé glaðlegt og ég tel að sú gleði myndi gott mótvægi gegn klámfengnum 

tilvísunum í kynlíf sem finna má allt um kring í menningu okkar. 

 Þegar ég fjalla um kristið hjónaband vildi ég gjarnan að allt sem tengdist því 

væri gott og fagurt. Niðurstaðan er aftur á móti sú að hjónabandslíkönin úr Biblíunni 

eru ekki öll jákvæð. Sumt í þeim endurspeglar aðeins þann tíma þegar textarnir voru 

skrifaðir og þar sem aðstæður eru öðruvísi í dag. Það samræmist því ekki nútímanum. 

Það leiðir því til þess að sum af þeim líkönum sem fjallað hefur verið um eru þess 

eðlis að ekki er mikið gagn að þeim. 
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 Hér hefur nú verið sett fram yfirlit yfir greiningu Adrian Thatcher á 

hjónabandslíkönum út Biblíunni og afstaða tekin til hennar hvað varðar gagnsemi í 

nútímanum. Í meginkafla þessarar ritgerðar, þar sem hjónabækurnar verða skoðaðar, 

mun ég rýna í hvernig stuðst er við Biblíuna í því efni sem þar er sett fram. Verður 

gagnlegt að sjá hvort og þá hvers konar samsömun er að finna milli þess efnis og 

þeirra líkana sem hér hefur verið fjallað um að framan.  

2.  Hjónabandslíkön samkvæmt John Witte Jr.  

John Witte Jr. fjallar í bók sinni From Sacrament to Contract: Marriage, Religion and 

Law in the Western Tradition um sögu hjónabandsins og greinir fimm mismunandi 

hjónabandslíkön sem mótast hafa hjá mismunandi kirkjudeildum. Hann kallar þessi 

líkön eftirfarandi nöfnum: Kaþólskt sakramentislíkan, lútherskt félagslíkan, kalvínskt 

sáttmálalíkan, anglíkanskt samveldislíkan og samningslíkan upplýsingarinnar.
46

 
47

  

 Markmið mitt í þessum kafla er að gera grein fyrir lúthersku félagslíkani eins 

og það birtist hjá Witte.
48

 Mun ég nota það sem fræðilegan grunn þegar ég síðar í 

ritgerðinni rýni í hjónabandsbækurnar og hjónabandsnámskeiðin. Ástæða þess að ég 

valdi að taka lútherska líkanið sérstaklega fyrir er sú að lúthersk kenning hefur haft 

mjög mikil áhrif hér á landi. Þar sem lútherska hjónabandslíkanið kom fram sem 

gagnrýni á kaþólskan skilning á hjónabandinu mun ég fyrst gera stuttlega grein fyrir 

sögu kaþólska sakramentislíkansins.  

 Witte heldur því fram að Ágústínus kirkjufaðir sé mikill áhrifavaldur í 

kristinni hjónabandssiðfræði og hafi kenning hans um gæði hjónabandsins sem felist í 

æxlun, trúfesti og sakramenti verið forsmekkur kraftmikils sakramentislíkans sem 

kom fram á hámiðöldum. Með sakramentislíkaninu hafi verið lögð áhersla á að 

hjónabandið sé stofnað af Kristi vegna virðingar við sakramentið. Hjónabandið hafi 

orðið sýnilegt tákn um ósýnilegt samband milli Krists og kirkjunnar. Witte segir 

þrettándu aldar fræðimenn hafa talið hjónabandið vera sakramenti vegna andlegra 

áhrifa þess. Þeir hafi jafnframt spunnið vangaveltur Ágústínusar um margskonar 

                                                        
46

 John Witte Jr., From Sacrament to Contract: Marriage, Religion and Law in the Western Tradition, 

Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1997, bls. 2-3. 
47

 Íslensku nafngiftirnar á líkönunum eru teknar úr ritgerð Sunnu Dóru Möller: Inntak kristins 

hjónabands. Leit að guðfræðilegum grundvelli hjónabandsins sem umfaðmar alla óháð kyni og 

kynhneigð, bls. 30. 
48

 Í umfjöllun þessa kafla nýt ég góðs af greiningu Sunnu Dóru Möller á líkönum Witte í ritgerð 

hennar: Inntak kristins hjónabands, bls. 29-42.  
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víddir hjónabandsins saman í eitt heildar regluverk sakramentis. Sakramentislíkanið 

hafi samþætt guðfræðilegar hugleiðingar um hjónabandið sem spanni þúsund ár.
49

 

2.1  Lútherskt félagslíkan 

Með lúthersku siðbreytingunni kom nýtt hjónabandslíkan fram á sjónarsviðið. 

Upphafsmenn siðbreytingarinnar á meginlandi Evrópu og á Englandi, Marteinn 

Lúther, Philip Melanchton, Martin Bucer, John Calvin, Thomas Cranmer og Thomas 

Beacon, fluttu langar predikanir og skrifuðu bæklinga um efnið. Witte telur að 

ástæðan fyrir þeim áhuga sem mótmælendurnir sýndu hjónabandinu í upphafi hafi að 

hluta til verið guðfræðileg.
50

 Drifkraftur áhuga siðbreytingarmanna á guðfræði og 

lagasetningum um hjónabandið var þó pólitískur, segir Witte. Margir af fyrstu 

leiðtogum siðbreytingarinnar hafi verið ofsóttir af rómversk-kaþólsku kirkjunni og 

pólitískum bandamönnum hennar, vegna brota á hjónabandslögum kirkjunnar.
51

 

 Hver var þá hin nýja guðfræðilega kenning mótmælenda um hjónabandið? 

Svar Witte við þeirri spurningu felst í að ólíkt skoðun rómversk-kaþólskra hafi 

umbótasinnarnir talið að hjónabandið væri skylda fyrir alla en það væri jafnframt gjöf 

sem fólk tæki á móti. Guð hafi gefið örfáum einstaklingum skírlífi að gjöf en Witte 

vitnar í Lúther sem segir að sú gjöf sé eina ástæða þess að fólk ætti ekki að ganga í 

hjónaband. Gjafir íhugunar og skírlífis hafi verið jafnar að mikilvægi og haft 

jafnmikið hlutverk í friðþægingunni og gjafir hjónabands og barnauppeldis.
52

 Það að 

fólk gengi í hjónaband væri gott bæði fyrir viðkomandi par og samfélagið í heild. 

Hjónabandið væri mikilvæg, sjálfstæð stofnun í sköpuninni.
53

 Hjónabandið hafi 

jafnframt verið talið nauðsynlegur þáttur í áætlun Guðs um að endurleysa mannkynið 

og þannig hafi hjónabandið gegnt svipuðu hlutverki og kirkjan gerði hjá rómversk-

kaþólskum. Staður hjónabandsins hafi ekki lengur verið innan kirkjunnar heldur við 

hlið hennar og hafi hjónabandið gegnt jafnmikilvægu hlutverki og ríkið í að viðhalda 

röð og reglu í samfélaginu. Witte segir að samkvæmt líkaninu um hjónabandið sem 

félagslega stofnun beri ekki að líta á hjónabandið sem óæðri kost heldur sem guðlega 

köllun og sem félagslega stöðu sem sé eftirsóknarverð.
54
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 John Witte Jr., From Sacrament to Contract, bls. 22-30.  
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 Sama rit, bls. 42. 
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 Sama rit, bls. 42-43. 
52

 Sama rit, bls. 50. 
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 Annar mikilvægur þáttur í kenningu mótmælenda um hjónabandið er að mati 

Witte að hjónabandið heyrir undir veraldlega ríkið samkvæmt Tveggja ríkja kenningu 

Lúthers. Sú kenning felst í því að veruleiki mannkynsins skiptist í tvö ríki, annars 

vegar veraldlegt ríki og hins vegar andlegt ríki. Veraldlega ríkið sé svið 

sköpunarinnar, náttúrulegs og borgaralegs lífs en þar starfi fólk á sviði skynsemi, laga 

og ástríðu. Andlega ríkið sé aftur á móti svið endurlausnarinnar, svið andlegs og eilífs 

lífs. Þar starfi manneskjan á grundvelli trúar, vonar og kærleika. Ríkin tvö séu 

aðgreind og ólík þó þau feli í sér hliðstæð gildi sem séu réttlæti, siðferði, sannleikur, 

þekking, lög og regla. Vegna syndar sé veraldlega ríkið fallið og brenglað en náð 

Guðs endurnýi andlega ríkið og valdi því að það sé hólpið. Witte segir að lúthersku 

umbótasinnarnir hafi litið á hjónabandið sem félagslega stofnun sem tilheyri aðeins 

veraldlega ríkinu. Sakramentin tilheyri aftur á móti andlega ríkinu. Með því setja 

hjónabandið undir veraldlega ríkið hafi verið ítrekað að hjónabandið sé gjöf Guðs sem 

allar manneskjur geti tekið á móti hvort sem þær séu trúaðar eða ekki.
55

 

 Witte bendir á að hjónabandið geti í hugum allra táknað einingu Krists með 

kirkju hans, en það geri hjónabandið ekki að sakramenti. Sakramenti séu tákn um 

sérstaka náð sem fullvissi kristið fólk um loforð endurlausnarinnar sem sé eingöngu í 

boði fyrir þá sem trúa. Hjónabandið feli ekkert slíkt loforð í sér og krefjist engrar 

slíkrar trúar enda sé það veraldleg stofnun. Witte vitnar í orð Marteins Lúthers um að 

hvergi í ritningunni sé að finna dæmi um að fólk meðtaki náð Guðs með því að ganga 

í hjónaband né séu þess nokkur merki í hjónavígsluathöfninni að um guðlega stofnun 

sé að ræða. Vegna þess að hjónabandið sé félagsleg stofnun heyri það undir 

borgaraleg lög og borgaralegt vald. Þetta þýði samt ekki að Guð hafi ekkert með vald 

yfir hjónabandinu að gera vegna þess að borgaralegur löggjafi hljóti vald sitt frá 

Guði.
56

 

2.2  Ályktanir og samantekt 

Segja má að viðhorf lúthersku umbótasinnanna til hjónabandsins hafi verið mjög 

jákvætt. Samkvæmt þeim var hjónabandið guðleg köllun og félagsleg staða fólks sem 

gekk í hjónaband eftirsóknarverð. Hjónabandið var á engan hátt óæðri kostur en 

ókvæni. Jafnframt var það jákvætt að fólk gengi í hjónaband, bæði fyrir viðkomandi 

par og samfélagið í heild. Að sumu leyti kom lútherskur hjónabandsskilningur mér 
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samt sem áður töluvert á óvart. Ég hafði alls ekki gert mér grein fyrir að kenning 

Lúthers fæli í sér að eina ástæða þess að fólk gengi ekki í hjónaband væri sú að Guð 

hefði gefið því gjöf skírlífisins. Tel ég þetta sjónarmið ekki falla vel í kramið í 

samtímanum þar sem margir kjósa að vera einhleypir án þess að einhver sérstök 

ástæða sé fyrir því. Í 4. kafla ritgerðarinnar þar sem rýnt verður í hjónabandsefnið 

mun ég skoða hvort þessi lútherski hjónabandsskilningur passi við það sem þar er 

haldið á lofti.  

3.  Hið hreina samband – femínískur skilningur á hjónabandinu 

Hjónabandið virðist eiga undir högg á sækja í samtímanum og á seinni tímum hefur 

komið fram gagnrýni á hefðbundinn hjónabandsskilning. Markmið þessa kafla er að 

gera stutta grein fyrir annars konar skilgreiningu á ástarsambandi og tengja þá 

umræðu hjónabandinu. Sumir fræðimenn hafa farið þá leið að setja fram nýjar 

skilgreiningar á ástarsamböndum. Sólveig Anna Bóasdóttir fjallar um kristna 

kynlífssiðfræði í bók sinni Ást, kynlíf og hjónaband. Segir hún að innihald sambands 

sé það sem skipti máli en ekki formið. Í því sambandi fjallar hún um skilgreiningu á 

annars konar sambandi en hjónabandi sem félagsfræðingurinn Anthony Giddens 

kallar hið hreina samband (e. pure relationship).
57

 Hið hreina samband, að áliti 

Sólveigar Önnu, er samband í merkingunni náið og varanlegt samband við aðra 

persónu sem er byggt á tilfinningum. Hún segir að þróun hins hreina sambands sé 

hluti af þeim miklu umbreytingum á sviði einkalífsins sem átt hafa sé stað í hinum 

vestræna heimi undanfarna áratugi. Hið hreina í þessu sambandi skírskoti til innihalds 

sambandsins sem sé álitið mikilvægara en formið. Hreint samband sé á margan hátt 

ólíkt hefðbundnu hjónabandi yfirráða og undirgefni vegna þess að það byggi á 

valdajafnvægi kynjanna og sjálfræði kvenna.
58

 

 Hið hreina samband byggir á nýrri tegund af ást sem Sólveig Anna segir að 

kallist samstillt ást (e. confluent love) og sú tegund ástar rúmi bæði sam- og 

gagnkynhneigð pör. Hið hreina samband sé því ákveðin mótvægisaðgerð gegn 

rómantískri ást og gagnkynhneigðu hjónabandi en rómantísk ást hefur gagnkynhneigð 

að forsendu. Kynferðisleg ánægja og sameiginlegur vilji séu mikilvæg gildi í 

samstilltri ást og af því leiðir að hlutverk konunnar í kynlífi er ekki einungis að verða 
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barnshafandi. Kvennabarátta 20. aldarinnar hafi gert þessa þróun mögulega og frelsi 

kvenna á almannasviðinu hafi fætt af sér frelsi þeirra í kynlífi.
59

 

 Sólveig Anna bendir á að árhundruðum saman hafi kristindómurinn lagt 

áherslu á að hjónabandið væri sáttmáli sem gildi allt lífið. Það eigi ekki við um hið 

hreina samband. Þó það byggi líkt og hið gagnkynhneigða á hugsjónum gagnkvæmar 

trúmennsku og tryggðar sé varanleiki þeirrar trúmennsku ekki gefinn í eitt skipti fyrir 

öll. Þess í stað ríki eins konar samningur milli einstaklinganna sem þurfi stöðugt að 

endurnýja. Innihald sambandsins, en ekki formið, sé það sem viðhaldi 

varanleikanum.
60

 

 Mikilvæg forsenda samstilltrar ástar felst að mati Sólveigar Önnu í hugtaki 

sem stundum er nefnt kærleiksfull fjarlægð. Til að útskýra það er gripið til 

samlíkingar um meðvirkan einstakling sem þarf að sleppa takinu og hætta að stjórna 

öðrum. Heilbrigð, skýr mörk í samböndum séu mikilvæg fyrir samstillta ást og 

möguleika nándar. Nánd í hinu hreina sambandi feli ekki endilega í sér að tjá hinum 

aðilanum allar innstu hugsanir sínar heldur að jafnvægi sé á milli hreinskiptni, trausts 

og nærgætni. Jafnvægi nándarinnar feli í sé jöfnuð á sviði valds. Þar sem nánd sé í 

sambandi sé einnig til staðar loforð um lýðræði. Valdajafnvægi innan hins hreina 

sambands birtist í sjálfræðishugmyndum en Sólveig Anna telur að kalla megi 

sjálfræði meginhugsjón hins hreina sambands. Sjálfræði feli í sé að sjálfið hafi 

hæfileika og möguleika til að hugleiða líf sitt og gerðir. Jafnframt að einstaklingurinn 

beri virðingu fyrir öðrum og hæfileikum þeirra.
61

 

 Af ofangreindri umfjöllun má sjá að töluverður munur er á hefðbundnu 

hjónabandi og hinu hreina sambandi. Stærsti munurinn felst ef til vill í því að 

samkvæmt hefðbundnum skilningi er hjónabandið sáttmáli sem gildir allt lífið en það 

á ekki við um hið hreina samband. Þó það byggi á gagnkvæmri trúmennsku er sú 

trúmennska ekki gefin í eitt skipti fyrir öll. Lýðræði og sjálfræði eru hugtök sem 

skipta miklu máli í tengslum við hið hreina samband en þá áherslu á þau hef ég ekki 

séð í efni þeirra höfunda sem fjalla um hefðbundinn skilning á hjónabandinu. Vísast 

þar til efni kaflanna á undan. 

 Hið hreina samband er náið og varanlegt samband tveggja einstaklinga og er 

byggt á tilfinningum. Kynferðisleg ánægja og sameiginlegur vilji eru mikilvæg gildi í 
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samstilltri ást sem hið hreina samband byggir á. Frelsi kvenna í kynlífi er afleiðing 

hins hreina sambands og ég velti fyrir mér hvort ekki sé að finna tengingu milli þess 

og hjónabandslíkansins ástríðufull gagnkvæm ást í Ljóðaljóðunum. Kona í hreinu 

sambandi getur notið kynlífsins sem er einnig raunin með konuna í Ljóðaljóðunum. 

 Nú snúum við okkur að aðalkafla þessarar ritgerðar þar sem ég rýni í þrjár 

bækur um hjónabandið. Þar mun koma í ljós hvort tengingar séu að finna milli hins 

hreina sambands og hjónabandsbókanna sem ég skoða. 

4.  Umfjöllun samtímahöfunda um hjónabandið 

Markmið þessa kafla er að rýna í þrjár bækur sem fjalla um hjónabandið og eru 

ætlaðar hjónum og sambúðarfólki með það að markmiði að styrkja hjónaband eða 

samband þeirra. Mun ég skoða hvernig skilningur á hjónabandinu birtist í þessu efni 

og að hve miklu leyti hann rími við þann guðfræðilega skilning sem fjallað hefur 

verið um í köflunum hér á undan. Ég leitast við að skoða hvort hjónabands-

skilningurinn sé biblíulegur, þ.e. hverju, ef einhverju, í Biblíunni sé haldið á lofti og 

hvaða siðferðilegu gildum sé miðlað.
62

  

4.1  Nicky og Sila Lee 

Hjónin Nicky og Sila Lee skrifa bók sem í íslenskri þýðingu nefnist Hún og hann - 

hamingjuríkt hjónaband. Nicky er prestur og Sila er starfsmaður HTB (Holy Trinity 

Brompton) sem er anglíkönsk kirkja í London.
63

 Þau hafa frá árinu 1996 haldið 

hjónanámskeið í kirkjunni og byggist bókin að miklu leyti á efni þess námskeiðs. 

Hjónanámskeið þeirra hefur verið gefið út á mynddiskum og í nokkrum kirkjum hér á 

landi hefur námskeiðið verið haldið og fyrirlestrar Lee-hjónanna sýndir á tjaldi. Til að 

undirbúa mig fyrir skrif þessarar ritgerðar fór ég ásamt eiginmanni mínum á 

námskeiðið þar sem það var haldið í Lindakirkju í Kópavogi í byrjun árs 2013. 
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 Upphaflega ætlaði ég að fjalla einnig um efni námskeiðs sem Benedikt Jóhannsson samdi og kallast 

Gott betur: Námskeið fyrir hjón og fólk í sambúð. Ég gat nálgast handrit námskeiðisins á efnisveitu 

Þjóðkirkjunnar. Eftir að hafa farið í gegnum efnið komst ég að þeirri niðurstöðu að þar sem efni 

námskeiðisins snéri nær eingöngu að samskiptum myndi það ekki þjóna neinum tilgangi að hafa 

umfjöllun um þetta námskeið í ritgerðinni þar sem ekki væri hægt að draga miklar ályktanir um hvers 

konar hjónabandsskilningur birtist á námskeiðinu. 
63

 HTB (Holy Trinity Brompton). Leadership team. Sótt 14. ágúst 2013 af http://www.htb.org.uk/ 

about-htb/leadership-team og HTB (Holy Trinity Brompton). Welcome from the wicar. Sótt 14. ágúst 

2013 af http://www.htb.org.uk/about-htb 



 

 24 

 Í inngangi bókarinnar halda höfundarnir því fram að loforðið sem maður og 

kona gefa hvort öðru við hjónavígsluna leggi grunn að hjónabandi þeirra og að hver 

setning í heitunum undirstriki ævilanga skuldbindingu þeirra hvors gagnvart öðru.
64

 

Þau telja hjónabandið vera lífsnauðsynlegt, bæði fyrir einstaklinga og sem einn af 

hornsteinum þjóðfélagsins. Sú skoðun þeirra rímar á vissan hátt við lútherskan 

skilning á hjónabandinu þar sem það að fólk gangi í hjónaband er talið vera gott bæði 

fyrir viðkomandi par og samfélagið í heild og hjónabandið auk þess talið vera 

mikilvæg, sjálfstæð stofnun í sköpuninni. Lee-hjónin eiga það því sameiginlegt með 

þeim sem aðhyllast lútherska hjónabandsskilninginn að telja hjónabandið mjög 

mikilvægt.  

 Í bókinni kemur skýrt fram að skilningur þeirra á hjónabandinu á sér 

biblíulegar rætur. Kemur það bæði fram í þeim fjölda ritningarstaða sem þau vitna í 

en einnig má sjá það á því að undir fyrirsögninni „Hvað er hjónaband?“ í fyrsta kafla 

bókarinnar vitna þau í versið: „Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og 

móður sína og býr með eiginkonu sinni, og þau verða eitt (1Mós 2.24).“
65

 Þau segja 

að hjónabandið snúist um að tveir einstaklingar tengist og verði eitt. Þess vegna sé 

það innilegasta samband sem tvær manneskjur eru færar um.
66

 Þessi umfjöllun Lee-

hjónanna tengist líkaninu sem Adrian Thatcher kallar sameining sem eitt hold. Eins og 

kom fram í umfjölluninni um það líkan í fyrsta kafla þessarar ritgerðar er líkanið að 

hluta til byggt á versinu úr 1. Mósebók um að maður og kona verði eitt. Lee-hjónin 

byggja sinn hjónabandsskilning á þessu versi. Í umfjölluninni um líkanið sameining 

sem eitt hold fyrr í ritgerðinni kom fram að notkun þess fylgdi hætta á kynjamisrétti. 

Lee-hjónunum tekst að hafa umfjöllun sína algjörlega lausa við allt slíkt og af bók 

þeirra að dæma virðast þau vera á þeirri skoðun að karlmaður og kona eigi að hafa 

jafna stöðu innan hjónabands. 

 Lee-hjónin túlka ást eins og hún kemur fyrir í Nýja testamentinu þannig að 

hún feli í sér gjörð. Það að elska þýði að leggja sig fram um að mæta þörfum annarra, 

oft þurfi manneskja að gera það á sinn eigin kostnað.
67

 Dæmi um siðferðileg gildi sem 

haldið er á loft í bókinni er meðal annars að annar aðilinn eigi ekki að koma vilja 
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sínum fram í ákvörðun sem varðar báða aðila.
68

 Einnig tala þau um mikilvægi þess að 

hjón hafi gott samband við foreldra sína og tengdaforeldra. Hins vegar nefna þau að 

hjónabandsins vegna sé oft nauðsynlegt að halda sambandinu í skefjum. Þau nefna 

jafnframt að nauðsynlegt sé að hjón komi fram við foreldra sína af heilindum og 

misnoti ekki ást þeirra.
69

 

 Umfjöllun Lee-hjónanna um kynlíf byggist að miklu leyti á biblíulegum 

ritningarversum. Segja þau kynlíf sýna og skapa einingu ef það er stundað á ástríkan 

hátt og þess vegna sé kynlíf utan hjónabands skaðlegt.
70

 Ljóðaljóðin koma við sögu í 

umfjölluninni um kynlífið og þannig tengist umfjöllun þeirra líkaninu sem Thatcher 

nefnir ástríðufulla gagnkvæma ást. Lee-hjónin segja ljóðræna myndmálið taka af 

allan vafa um að Guð hafi ætlað mannfólkinu að njóta þess að kanna líkama hvors 

annars og gagnkvæms aðdráttarafls, örvunar og fullnægingar. Jafnframt taka þau fram 

að ástarbrögð elskendanna í Ljóðaljóðunum ágerist smátt og smátt eftir því sem 

samband parsins þroskast og að það gefi fólki frekari mynd af því af hverju Guð vilji 

að kynlíf sé einungis innan hjónabands.
71

 

 Fyrr í þessari ritgerð var fjallað um leiðbeiningar Páls til kirkjunnar í Korintu. 

Ein tilvitnun Lee-hjónanna í tengslum við kynlíf er ritningarstaður sem einmitt var 

fjallað um í sambandi við hjónabandslíkanið sem Thatcher kallar veraldlega tilslökun:  

Karlmaðurinn gæti skyldu sinnar gagnvart konunni og sömuleiðis konan 

gagnvart karlmanninum. Ekki hefur konan vald yfir eigin líkama heldur 

karlmaðurinn. Sömuleiðis hefur og karlmaðurinn ekki heldur vald yfir eigin 

líkama heldur konan. Haldið ykkur eigi hvort frá öðru nema þá eftir 

samkomulagi um stundarsakir til þess að þið getið haft næði til bænahalds og 

takið svo saman aftur til þess að Satan freisti ykkar ekki vegna ístöðuleysis 

ykkar (1Kor 7.3-5). 

Í umfjöllun sinni um þetta vers segja Lee-hjónin að það hafi stundum verið misnotað. 

Sérstaklega af eiginmönnum sem geri þá kröfu til eiginkonu sinnar að hún uppfylli 

allar þeirra kynferðislegu duttlunga og óskir. Þau leggja hins vegar áherslu á að það sé 

í mótsögn við aðalatriði textans sem sé að minna hjón á skyldur þeirra hvors gagnvart 

öðru en ekki rétt þeirra á einhverju. Það má draga þá ályktun út frá þessum 

áhersluatriðum hjónanna að þau hafi þá skoðun að jafnrétti eigi að ríkja innan 

hjónabandsins. Jafnframt leggja þau áherslu á að kynferðislegt samband hjóna sé 

mikilvægur þáttur í hjónabandi og að ef hjón stundi ekki kynlíf (nema vegna gildra 
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ástæðna) leiði það til þess að aðskilnaður verði milli hjónanna.
72

 Ég tel sýn þeirra á 

hjónabandið ekki tengjast líkaninu veraldleg tilslökun á neinn hátt þó að þau vitni í 

áðurnefnt vers sem nefnt var í tengslum við umfjöllun um það líkan. Kjarninn í 

líkaninu veraldleg tilslökun felur í sér að leyfilegt er að ganga í hjónaband þó ekki sé 

mælt með því. Það passar ekki á neinn hátt við umfjöllun Lee-hjónanna. 

 Hér hefur verið fjallað um nokkur dæmi sem sýna hvað það er í Biblíunni sem 

Lee-hjónin halda á lofti. Fleira mætti nefna, til að mynda að þau vitna í versið: „Lifið 

í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur... 

(Ef 5.2)“ Þau benda á þetta vers til að hvetja fólk til að sýna ást sína á makanum með 

því að fórna tíma fyrir hann. Jafnframt fjalla þau um tvö vers þýdd yfir á nútímamál, 

eitt sem fjallar um samræður: „Verið ávallt vinsamleg í tali ykkar. Markmið 

samræðna er að ná því besta fram í viðmælandanum, ekki gera lítið úr honum eða 

útiloka hann (Kól 4.6).“ Einnig vers sem hefur að geyma boðskap sem öll hjón ættu 

að taka til sín: „Látið það eins mikið í ljós og þið getið að þið eruð í þeirra liði, vinnið 

með þeim og ekki á móti þeim (Fil 4.5).“
73

 Lee-hjónin ítreka að sá boðskapur sem 

kemur fram í þessum versum eigi aldrei eins vel við og í hjónabandi.
74

 

 Skoðanir Lee-hjónanna eru á margan hátt ólíkar viðurkenndum skoðunum sem 

ríkja í samfélagi okkar í dag. Þar ber hæst að nefna þá skoðun þeirra að kynlíf eigi 

einungis að vera innan hjónabands. Kynlíf fær töluvert mikla umfjöllun í bók þeirra, 

einn af átta hlutum bókarinnar er tileinkaður því. Segja þau að allt í hjónabandinu hafi 

áhrif á kynlífið og að kynlífið hafi áhrif á alla þræði hjónabandsins.
75

 Tjáskipti, 

hlustun, að leysa ágreining og fyrirgefning eru einnig þættir sem fá mikla umfjöllun 

og eru þeir þættir umfjöllunarefni þriggja hluta bókarinnar. Ástæða þess hve mikla 

umfjöllun þau mál fá er líkegast sú að algengt er, að sögn Lee-hjónanna, að hjón eigi 

við samskiptavandamál að etja.
76

  

4.2  Þórhallur Heimisson 

Sr. Þórhallur Heimisson skrifar bókina Hjónaband og sambúð. Leiðir til að efla ást, 

vináttu og hamingju. Bókin fjallar um helstu vandamál og flækjur sem upp geta 

komið í hjónabandi og sambúð. Bókina byggir Þórhallur á vinsælum námskeiðum 
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sem hann hefur haldið um allt land frá árinu 1996. Þegar bókin kom út árið 2006 

höfðu meira en 7500 manns sótt námskeiðin.
77

 Það má því með sanni segja að 

umfjöllunarefni þessarar bókar hafi hitt í mark hér á landi.  

 Við lestur bókarinnar er erfitt að finna nákvæma skilgreiningu á því hvað felst 

í hjónabandinu. Ástæða þess liggur ef til vill í því að eins og titillinn gefur til kynna er 

bókin einnig fyrir fólk í óvígðri sambúð en ekki bara hjónabandi. Um markmið 

hjónabands og sambúðar segir að það hljóti að fela í sér eitthvað miklu betra, dýpra 

og merkilegra heldur en „að hanga saman“.
78

 Engar tilvitnanir eru í Biblíuna til að 

sýna út á hvað hjónaband gengur. Ekkert annað bendir heldur til þess að sá 

hjónabandsskilningur sem þar birtist sé biblíulegur. Bókin er þannig uppbyggð að inn 

í hana er fléttað mörgum dæmum um spurningar sem Þórhalli hafa borist frá 

almenningi og svörum sem hann gefur. Svar til manns í giftingarhugleiðingum finnst 

mér varpa ljósi á hjónabandsskilning höfundar: 

Borgar sig að ganga í hjónaband? Í raun er óverjandi fyrir par sem er farið að 

búa og hefur eignast börn að ganga ekki alla leið og gifta sig. Ástæðan er 

einföld: Um leið og par gengur í hjónaband gilda allt aðrar reglur og allt önnur 

lög um þau og þeirra samband en áður var. Þetta snýr fyrst og fremst að 

tryggingamálum.
79

 

Hér segir Þórhallur það vera óverjandi fyrir par sem er farið að búa og hefur eignast 

börn að ganga ekki alla leið og gifta sig. Ástæðurnar fyrir því eru ekki af 

guðfræðilegum toga heldur snúa að praktískum atriðum sem tengjast aðallega 

tryggingamálum. Jafnframt birtist sá skilningur að það að ganga í hjónaband sé að 

ganga alla leið og það að vera í sambúð einhverskonar millibilsástand.  

 Í raun og veru eru mjög fáar tilvitnanir í Biblíuna í bókinni sem kæmi ef til vill 

einhverjum á óvart sérstaklega í ljósi þess að höfundur bókarinnar er prestur. Velta 

má fyrir sé ástæðum þess. Ef til vill telur höfundur ekki vera neitt að finna í efni 

Biblíunnar sem máli skiptir fyrir efni bókarinnar. En önnur ástæða sem ég tel vera 

líklegri er sú að bókin á að höfða til breiðs hóps fólks sem er mishrifið af tilvitnunum 

í Biblíuna. Í bókinni er þó að finna tilvitnun í Ljóðaljóðin, meðal annars versið: 

„Unnusti minn er sem myrrubelgur, sem hvílist milli brjósta mér (Ljl 1.13).“ Titill 

þessarar ritgerðar er tilvitnun í þetta vers. Þórhallur kallar Ljóðaljóðin erótísk 
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ástarljóð og segir að kynlífið og líkaminn sé einhver stærsta gjöf Guðs til mannanna.
80

 

Umfjöllun hans um Ljóðaljóðin er ekki mjög löng en hann ítrekar að kynlífið sé 

yndislegt og þannig tengist umfjöllun hans líkaninu sem Thatcher nefnir ástríðufulla 

gagnkvæma ást. 

 Bókin miðlar þeim boðskap að nauðsynlegt sé að þekkja sjálfan sig til þess að 

geta með góðu móti tekist á við lífið og átt ánægjuleg samskipti við aðra.
81

 Að sögn 

Þórhalls byggist bókin að hluta til á ákveðinni lífsspeki sem heitir á grísku agape og 

táknar kærleikann í öllum sínum myndum. Að elska og að vera elskaður uppfylli 

dýpstu hamingjuþrá mannsins. Þegar ástin sé fjarri séu samskiptin úr jafnvægi.
82

  

 Dæmi um siðferðilegt gildi sem haldið er á loft í bókinni er að ekki sé rétt að 

skipta út makanum og fá sér nýjan ef sá gamli passar ekki lengur.
83

 Segja má að það 

passi við hjónabandslíkanið sem Thatcher kallar sáttmála þar sem því er haldið fram 

að sáttmálar gildi um eilífð.  

 Tengja má umfjöllun Þórhalls við skilgreininguna á hinu hreina sambandi. Hið 

hreina samband er samband þar sem innihaldið skiptir meira máli en formið. Þórhallur 

leggur litla áherslu á form hjónabandsins eða sambúðarinnar en fjallar mjög mikið um 

innihaldið. Hann ítrekar að það að elska einhvern og að vera elskaður uppfylli dýpstu 

hamingjuþrá mannsins. Sönn ást felist kannski fyrst og fremst í því að sýna þeim sem 

maður elskar umhyggju, umburðarlyndi, virðingu og traust.
84

 Umfjöllun Þórhalls 

samýmist ágætlega þeirri skoðun að kynferðisleg ánægja og sameiginlegur vilji séu 

mikilvæg gildi í samstilltri ást. Einn af sjö köflum bókar hans fjallar um kynlíf og má 

draga þá ályktun að það skipti miklu máli. Einnig bendir ekkert annað til þess en að 

jafnræði eigi að ríkja milli makanna. Vissulega er töluvert sem greinir að þá mynd af 

hjónabandi og sambúð sem bók Þórhalls gefur og hið hreina samband, til að mynda er 

hið hreina samband ekki endilega samband sem varir allt lífið, heldur þarf þar stöðugt 

að endurnýja trúmennskuna. Það er ekki í samræmi við þann boðskap bókarinnar að 

ekki sé rétt að skipta út makanum ef sá gamli passar ekki lengur. 

 Þórhallur er sá eini af höfundum bókanna sem kemur úr lútherskri hefð. Það 

kemur því ef til vill nokkuð á óvart að ekki er mikla tengingu að finna við lútherskan 

hjónabandsskilning eins og hann er skilgreindur hér framar í ritgerðinni. Þórhallur á 
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það þó sameiginlegt með siðbótarmönnum að telja hjónabandið mikilvægt, annars 

væri hann væntanlega ekki að skrifa heila bók um það. Hins vegar er hann mjög 

jákvæður gagnvart óvígðri sambúð sem samræmist illa lútherskum skilningi. Kenning 

Lúthers felur í sér að eina ástæða þess að fólk eigi ekki að ganga í hjónaband sé sú að 

Guð hefur gefið því gjöf skírlífisins. Ég velti því fyrir mér hvort fólk sé almennt 

meðvitað um hvað einkenni lútherskan hjónabandsskilning.  

4.3  Stephen og Alex Kendrick 

Bræðurnir Stephen og Alex Kendrick, prestar í Babtistakirku í Georgíuríki í 

Bandaríkjunum, skrifa bók sem í íslenskri þýðingu ber heitið Ást fyrir lífið.
85

 Bókin er 

40 daga áskorun ætluð hjónum sem vilja vinna með hjónaband sitt og vera betur í 

stakk búin til að veita hvort öðru skilyrðislausa ást. Þessi bók er bæði ætluð fólki þar 

sem allt leikur í lyndi og fólki sem á við vandamál að stríða í hjónabandi sínu.
86

 Bókin 

miðar að því að sá sem les hana geti skoðað líf sitt og bætt eigin hegðun og hugsanir. 

Jafnframt er fólk hvatt til að leita til Guðs og byggja líf sitt á honum því hann sé það 

eina í lífinu sem geti aldrei breyst.
87

 

 Sá hjónabandsskilningur sem birtist í bókinni felur það í sér að Guð hafi 

hannað og skapað hjónabandið sem góðan hlut. Með hjónabandinu vilji Guð hjálpa 

mannfólkinu að uppræta einsemdina, auka skilvirkni þess, stofna fjölskyldur, ala upp 

börn, njóta lífsins og jafnframt blessa fólk með nánu ástarsambandi. Það mikilvægasta 

í hjónabandi sé að elska.
88

 Hjónabandið sé yndislegur leyndardómur sem Guð 

skapaði, tengi saman tvö líf og geri þau að einu.
89

 

 Bókin miðlar siðferðilegum gildum úr Biblíunni, svo sem að sá sem sé seinn 

til reiði sé skynsamur (Okv 14:29).
90

 Kemur fram að gildin góðvild og þolinmæði séu 

tvær hliðar ástarinnar sem mörg önnur gildi, sem fjallað er um í bókinni, séu byggð á. 

Þegar fjallað er um þessi gildi er vísað í Biblíuna: „Verið góðviljuð hvert við annað, 

miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur 

(Ef 4.32).“
91

 Einnig er miðlað þeim boðskap að ekki eigi að fá sé nýjan maka ef 
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eitthvað ami að í hjónabandinu.
92

 Meðal gilda sem samkvæmt bókinni skipta miklu 

máli í hjónabandi er það að beina athygli sinni frekar að þörfum maka síns heldur en 

sínum eigin þörfum.
93

 Einnig það að okkur sé ekki ætlað að stunda kynlíf með öðrum 

en maka okkar.
94

 

 Fyrr í ritgerðinni þegar fjallað var um hjónabandið sem sáttmála var fjallað um 

samband Hósea og hórkonunnar Gómer. Þar var vitnað í Thatcher sem sagði það 

hjónaband vera táknrænt fyrir hinn brotna sáttmála milli Guðs og lýðs Guðs. 

Kendrick-bræðurnir vitna einnig í þessa biblíusögu en ólíkt Thatcher nota þeir söguna 

til að sýna fram á ást Guðs á mannfólkinu. Hann sé fyrirmyndin um það hvernig sá 

hagar sér sem hefur fengið höfnun þegar hann sýnir kærleika, hann haldi áfram að 

vera dyggur.
95

  

 Einn kafli bókarinnar Ást fyrir lífið ber heitið „Ástin og kynlífið“ og er þar 

meðal annars fjallað um Ljóðaljóðin. Umfjöllunin er í góðu samræmi við það sem 

sagt var um hjónabandslíkanið sem Thatcher nefnir ástríðufulla gagnkvæma ást, en 

það líkan birtist einmitt mjög sterkt í Ljóðaljóðunum. Höfundar bókarinnar segja 

Ljóðaljóðin vera fallega ástarsögu og að þar sé heiðarleikinn og skilningurinn sem 

þurfi að vera til staðar varðandi kynlífið opinberaður lesandanum og hann minntur á 

að þar verði traustið í hjónabandinu einnig að vera til staðar.
96

 

 „Ástin er sáttmáli“ er heitið á kaflanum sem tilheyrir 40. degi þeirrar 

áskorunar sem bókin Ást fyrir lífið er. Þar er lesandinn hvattur til að líta á hjónabandið 

sem sáttmála fremur en samning. Fyrr í ritgerðinni var fjallað ítarlega um 

sáttmálahugtakið í tengslum við hjónaband og er því áhugavert að sjá umfjöllun 

bræðranna um það. Þeir eru sammála því sem þar var nefnt, að munurinn felist í því 

að samningi sé hægt að segja upp hvenær sem er en sáttmálar gildi um alla eilífð. Í 

samningum sé kveðið á um hvað gerist ef annar aðilinn brýtur samninginn, en 

sáttmálar séu ekki skriflegir því þeir séu byggðir á trausti viðkomandi aðila.
97

 

4.4  Ályktanir og samantekt 

Umfjöllun, sem passar vel við hjónabandslíkan Thatcher, ástríðufulla gagnkvæma ást, 

er að finna hjá höfundum allra þriggja bókanna. Það kemur ekki á óvart í ljósi þess 
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hve jákvæða mynd Ljóðaljóðin draga upp af sambandi elskenda. 

Hjónabandsskilningur Kendrick-bræðranna felur í sér að betra sé að líta á hjónabandið 

sem sáttmála heldur en samning þar sem sáttmálar gilda um alla eilífð. Umfjöllun 

þeirra tengist þar með líkaninu sem Thatcher kallar sáttmála. Á vissan hátt má einnig 

tengja umfjöllun Þórhalls sáttmálalíkaninu þó hann tali sjálfur ekki um hjónabandið 

sem sáttmála. Lee-hjónin fjalla um hjónabandið á þann veg að tengja má umfjöllun 

þeirra við líkanið sameiningu sem eitt hold. Mér finnst athyglisvert að tengingar við 

það líkan sé eingöngu að finna í einni bók. Þegar á heildina er litið er töluverða 

samsömun að finna milli hjónabandslíkananna í Biblíunni og samtímaefnisins. 

Skírskotun í líkönin veraldlega tilslökun og vafasama nauðsyn er hins vegar hvergi að 

finna.  

 Sá skilningur á hjónabandinu sem birtist í bókunum og námskeiðunum sem 

hér eru til umfjöllunar passar ekki nema að takmörkuðu leyti við lútherskan 

hjónabandsskilning eins og hann er skilgreindur í kaflanum um hjónabandslíkön 

samkvæmt John Witte Jr. En þar kemur fram að Lúther hafi talið einu ástæðu þess að 

fólk ætti ekki að ganga í hjónaband vera þá að Guð hafi gefið þeim gjöf skírlífisins. 

Engin af bókunum né námskeiðið sem hér er til umfjöllunar miðlar þeim skilningi. 

Jafnframt hafi umbótasinnarnir talið hjónabandið vera nauðsynlegan þátt í áætlun 

Guðs um að endurleysa mannkynið. Þennan skilning er ekki að finna hjá neinum af 

samtímahöfundunum sem hér eru til umfjöllunar.  

 Ég tel vera tengingu milli hins hreina sambands og þess hjónabandsskilnings 

sem birtist í bók Þórhalls. Umfjöllun Þórhalls samrýmist ágætlega þeirri skoðun að 

kynferðisleg ánægja og sameiginlegur vilji séu mikilvæg gildi í samstilltri ást. Í raun 

mætti tengja allar þrjár bækurnar við hið hreina samband vegna þess að 

skilgreiningin, samband í merkingunni náið og varanlegt samband við aðra persónu 

sem er byggt á tilfinningum, getur átt við mörg hjónabönd. Þó er töluvert mikið sem 

greinir að og ber þar helst að nefna að í flestum bókanna má finna þann skilning að 

hjónabandið vari alla ævi en í hinu hreina sambandi er varanleiki sambandsins ekki 

gefinn í eitt skipti fyrir öll. Hér eru það grundvallaratriði sem passa ekki saman og er 

ef til vill til lítils gagns að reyna að líkja hjónabandsskilningi bókanna við hið hreina 

samband.  
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Niðurstöður  

Umfjöllun Biblíunnar um hjónabandið er af mjög margvíslegum toga og er hægt að 

greina í efni Biblíunnar mismunandi líkön í tengslum við efnið. Þar ber fyrst að nefna 

tvö stór líkön. Annars vegar sáttmálslíkanið sem hefur sáttmála Jahve og gyðinga að 

fyrirmynd. Hins vegar líkanið sameining sem eitt hold sem byggir á þeim skilningi að 

við það að ganga í hjónaband séu maður og kona ekki lengur tveir sjálfstæðir 

einstaklingar heldur sameinist þau sem eitt hold. Þessum líkönum til viðbótar eru þrjú 

minni líkön, eitt þeirra er líkanið ástríðufull gagnkvæm ást sem byggist á 

Ljóðaljóðunum og undirstrikar gleði og hömluleysi í sambandi við kynlíf. Í hinum 

tveimur líkönunum er að finna neikvæða sýn á hjónabandið, annars vegar um að 

tilvist þess sé eingöngu til að koma í veg fyrir kynferðislega lausung og hins vegar að 

eiginkona sé viðsjárverð en þó karlmanni nauðsynleg.  

 Lútherskur hjónabandsskilningur er á margan hátt mjög jákvæður. 

Hjónabandið er guðleg köllun og félagsleg staða þess sem gengur í hjónaband er 

eftirsóknarverð. Annað í kenningu siðbótarmanna hljómar dálítið furðulega þegar það 

er sett í nútímasamhengi. Þar á meðal er sú kenning Lúthers að eina ástæða þess að 

einstaklingur gangi ekki í hjónaband sé að Guð hafi gefið honum gjöf skírlífisins.  

 Hið hreina samband er dæmi um annars konar skilgreiningu á ástarsambandi 

heldur en hefðbundið hjónaband. Það er samband í merkingunni náið og varanlegt 

samband við aðra persónu sem er byggt á tilfinningum. Hið hreina samband er ekki 

sáttmáli sem gildir allt lífið heldur ríkir eins konar samningur milli einstaklinganna 

sem þarf stöðugt að endurnýja. 

 Sá hjónabandsskilningur sem kemur fram í hjónabandsbókunum sem skoðaðar 

voru tengist að mörgu leyti biblíulegu líkönunum. Mesta samsömun er að finna við 

ástríðufulla gagnkvæma ást. Það líkan miðlar mjög jákvæðri sýn á samband elskenda 

og kemur sú niðurstaða því ekki á óvart. Enga tengingu er að finna við þau líkön sem 

nefnd voru hér sem neikvæð. Kemur á óvart að einungis að mjög takmörkuðu leyti er 

að finna skírskotun í lútherskan hjónabandsskilning. Bendir það ef til vill til þess að 

lútherskur skilningur á hjónabandinu þyki ekki eiga við nú á tímum. Svolitla tengingu 

má sjá milli umfjöllunar Þórhalls og hins hreina sambands. Það sem virðist vera 

sameiginlegt er mikil áhersla á innihald sambands, kynlíf og jafnræði.  
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