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Útdráttur  

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á merkingu og hlutverk kristinnar kirkju á 21. 

öldinni. Skoðað er hvort og hvernig kirkjan hefur brugðist köllun sinni til að boða 

fagnaðarerindið um kærleiksríkan Guð. Byggt er á guðfræði og kirkjuskilningi Jürgens 

Moltmanns sem leggur áherslu á samband kirkju og heilags anda og almennan prestdóm. 

Fjallað er um hlutverk kirkjunnar gagnvart ofbeldi, áföllum og veikindum og hvernig miðla 

megi von við slíkar aðstæður. Sé kirkjan ekki að mæta þörfum og væntingum fólks er það 

áminning um að kirkjan þurfi á sístæðri siðbót og endurvinnslu að halda.  

 

Abstract 

The focus of this thesis is the meaning and role of the Christian church in the 21st century. It 

examines if and how the church has failed its mission to proclaim the gospel of a loving God. 

Jürgen Moltmann´s theology and his understanding of the church, serves as the theological 

groundwork of the thesis. How the church can offer hope to those who are suffering of 

trauma or illness is discussed particularly. If the church is not catering to the needs and 

expectations of its people, that should be a reminder of the essentiality of constant 

reformation and recycling of the customs and traditions within the church. 
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Inngangur 

Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars (Jóh 

13.35).1   

Kirkjur á Vesturlöndum eru að tæmast og er það mörgum áhyggjuefni. Það geta svo verið 

skiptar skoðanir á því hvort þar sé heimslegum hugsunarhætti og minnkandi trúarþörf 

almennings um að kenna eða kirkjunni sjálfri. Tímarnir breytast og mennirnir með. Menning 

breytist. Myndlist, tíska og tónlist taka breytingum og þróast. Uppeldisfræðin þróast og það 

sem einu sinni var talið gott og gilt er það ekki lengur. Er kirkjan á hreyfingu eða situr hún 

föst einhvers staðar á miðöldum?  

Hvaða guðsmynd boðar kirkjan? Hvernig mætir kirkjan manninum í dag? Boðar hún trú 

sem gagnast fólki í hversdeginum? Boðar kirkjan von og trú á kærleiksríkan Guð sem er við 

hlið mannsins á öllum tímum, í þjáningu hans og mistökum, og gefur honum styrk til að rísa 

upp að nýju með skýra framtíðarsýn að vopni? Getur verið að upplifun manneskju sem mætir 

í guðsþjónustu í leit að Guði og styrk verði til þess að hún hafni trú sinni eða kjósi að vera 

kristin utan kirkju? Hvar er kirkjan að blómstra? Þarf að gera breytingar á 

guðsþjónustuforminu til að mæta fólki í dag? Þarf að endurskoða hvað átt er við með 

hugtakinu kirkja? Er kirkjan að sinna köllun sinni í dag? Allar þessar spurningar og fleiri 

felast í rannsóknarspurningu minni í þessari ritgerð: Hvað er kirkja og hvert er hlutverk 

hennar á 21. öldinni?   

Kirkja Krists nær um allan heim og skiptist í margar kirkjudeildir en markmið mitt er þó 

ekki að skoða kirkjuna út frá því sem aðgreinir ólíkar kirkjudeildir heldur horfa á hina 

almennu kirkju um allan heim. Ég kemst þó ekki hjá því að láta menningarlegt samhengi mitt 

hafa áhrif og styðst við guðfræðinga sem skrifa út frá mótmælendahefð til að varpa ljósi á það 

hvernig kirkjan verður virkari. 

Fræðigreinar og bækur bjóða upp á margskonar formúlur til að hjálpa fólki að fá svör við 

spurningum sínum og þegar fólk greinir á um niðurstöður þarf að skoða þau gögn sem það 

hefur í höndum. Trúfræðin býður upp á módel sem ég mun styðjast við í þessari ritgerð í leit 

minni að svörum, en það byggir á eftirfarandi fjórum meginþáttum sem mikilvægt er að 

skoða í samhengi við hvern annan: Biblían, hefðin, skynsemi og reynsla. Persónuleg reynsla 

fólks af Guði, kirkjunni og lífinu verður í forgrunni við mat mitt á kirkjunni og hlutverki 

hennar, hvort og hvar þá kirkjan hefur brugðist og hvernig hún getur aftur orðið virkari. 

                                                            
1 Íslenskar biblíutilvitnanir eru allar úr biblíuþýðingunni frá 2007. 
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Kirkjuskilningur og guðfræði Jürgens Moltmanns, með áherslu á persónulega reynslu af 

Guði og samband kirkju og heilags anda, leggur grunninn að fræðilegri umfjöllun minni um 

hlutverk kirkjunnar á 21. öldinni. Það er ekki ætlunin að fjalla í þessari ritgerð um þær 

fjölmörgu áskoranir sem mæta okkur á lífsleiðinni heldur mun ég fyrst og fremst einbeita mér 

að hugmyndum femínískrar guðfræði og siðfræði um manninn, Guð og kirkjuna. Í framhaldi 

af því geri ég grein fyrir guðfræði tveggja samtímaguðfræðinga sem fjalla um verkefni sem 

við munum flest kynnast á einhvern hátt á lífsleiðinni: þ.e. veikindi og áföll. Í guðfræði sinni 

leggja þær Serene Jones og Deanna A. Thompson áherslu á eigin reynslu og segja frá því 

hvernig ákveðin lífsreynsla breytti sýn þeirra á kirkjuna og opinberaði þeim mikilvægi þess 

að endurskoða guðfræðina á hverjum tíma fyrir sig.  

Að mínu mati er guðfræði þeirra Jones og Thompson gott dæmi um það hversu meðvituð 

kirkjan þarf að vera um hlutverk sitt við að mæta manneskjunni þar sem hún er stödd. Það 

sem heillaði mig einna mest var hversu blátt áfram þær eru báðar í frásögum sínum þar sem 

þær taka fyrir málefni sem við flest höfum einhverja reynslu af. Þær taka fyrir erfiðar og 

persónulegar spurningar sem mörgum þykir erfitt að ræða og svara þeim á einlægan hátt út 

frá eigin reynslu. Reynslan mótar okkur og sömuleiðis þær hugmyndir og væntingar sem við 

gerum til kirkjunnar. Það er ávallt reynsla fólks og upplifun af kirkjunni sem sker úr um það 

hvort kirkjan sé raunverulega að sinna köllun sinni. Sé kirkjan ekki að mæta þörfum og 

væntingum fólks er það áminning um að kirkjan þurfi á sístæðri siðbót og endurvinnslu að 

halda.  
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1. Heimildir trúfræðinnar 

Þið elskuðu, trúið ekki öllum sem segjast hafa andann, reynið þá heldur og komist að því hvort 

andinn sé frá Guði. Því margir falsspámenn eru farnir út í heiminn (1Jóh 4.1). 

Kristindómurinn, líkt og önnur trúarbrögð, byggir á fleiru en skynsamlegum rökum. Kristnu 

fólki greinir oft á um hvað sé rétt kenning og er stundum í vafa um hverju það á að trúa. Á að 

taka allt í Biblíunni bókstaflega? Hvernig getum við vitað hverju við eigum að trúa? Hvaða 

mannskilning, guðsmynd og kirkjuskilning birtir kirkjan? 

Trúfræðin býður upp á módel sem byggir á fjórum meginþáttum sem mikilvægt er að 

skoða saman: Biblían, hefðin, skynsemi og reynsla. Ólíkar kirkjudeildir og guðfræðingar hafa 

haft tilhneigingu til að byggja fyrst og fremst á einum þessara þátta til að færa rök fyrir 

áherslum sínum innan kristindómsins en það hefur ekki alltaf reynst mjög vel. 

Þýski heimspekingurinn Immanuel Kant nálgaðist trúarbrögðin með því að beita 

skynseminni einni en afstaða hans hefur verið gagnrýnd af guðfræðingum og heimspekingum 

sem benda á að skynsemin ein nái ekki utan um kristnar kenningar, þó að menn geti beitt 

skynseminni til að færa rök fyrir trúnni á Guð. Rómversk-kaþólskir guðfræðingar hafa haldið 

því fram að skynsemin geti fært okkur einhvern sannleika um Guð og notaði Tómas Akvínas 

fimm heimspekileg rök fyrir tilvist Guðs. Mótmælendurnir Kalvín og Lúther vildu ekki 

treysta á skynsemina sem þeir sögðu að, sökum syndarinnar, væri samofin ranghugmyndum 

og rökleysum og gæti því ekki fært okkur fullnægjandi þekkingu á Guði. Til þess að öðlast þá 

þekkingu yrðum við að treysta á gjöf Guðs til okkar í opinberuninni.
2
  

Opinberun er alltaf verk Guðs, en þó er greinarmunur gerður á ólíkum tegundum hennar. 

Guðfræðingar tala stundum um almenna opinberun, og eiga þá við það sem við sjáum í 

náttúrunni, fingraför Guðs í sköpuninni. Talað er um almenna opinberun því hún er 

aðgengileg öllum í gegnum skynsemina sem er okkar tæki til að meðtaka þekkinguna. Sértæk 

opinberun, er aftur á móti það sem Guð opinberar okkur í Ritningunni og vísar til þeirrar 

þekkingar sem er opinberuð í gegnum einstök verk Guðs í sögunni.
3
  

Guðfræðingar hafa skiptar skoðanir á hversu mikið vægi opinberunin á að fá og hafa 

mótmælendur og kaþólikkar í gegnum tíðina ekki alltaf verið sammála um hvar hana sé að 

finna. Lúther sagði Ritninguna vera uppsprettu opinberunarinnar og var eitt af slagorðum 

siðbótarinnar Sola scriptura eða „Ritningin ein“. Með þessu vildi Lúther setja Biblíuna og 

                                                            
2 William C. Placher (ritstjóri), Essentials of Christian Theology, Louisville, Kentucky: Westminster John Knox 

Press, 2003, bls. 12. 
3 Sama heimild, bls. 12.  
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opinberunina ofar kennivaldi kirkjuþinga og páfa, sem lagði áherslu á hefðina samhliða 

Biblíunni.
4
 

Mótmælendur hafa á seinni árum þurft að horfast í augu við að hefðin hefur ákveðið gildi 

þar sem hún hefur áhrif á það hvernig við lesum og skiljum Biblíuna. Staðreyndin er einnig 

sú að áður en Biblían varð til voru kristnir menn til og þeir reiddu sig á hefðir sem gengu 

mann fram af manni. En guðfræðingar úr hópi mótmælenda telja að hlutverk hefðarinnar sé 

fyrst og fremst að leiða okkur aftur til Biblíunnar.
5
  

Þrátt fyrir mismikla áherslu kirkjudeilda og guðfræðinga á opinberunina og hvar hana sé 

að finna þá byggir guðfræðin eftir sem áður að stórum hluta á opinberun. Opinberun fylgir 

ávallt túlkun, sem kveikir enn fleiri spurningar og vangaveltur. Guðfræðingar hafa frá upphafi 

deilt um ákveðna kafla Biblíunnar og hversu bókstaflega eigi að túlka þá. Á miðöldum 

greindi mönnum á um hversu mikið vægi ætti að leggja á túlkun sem ekki væri bókstafleg. 

Lúther, sem sagði réttlætingu af trú vera kjarnann í boðskap Biblíunnar taldi að mikilvægi 

einstakra texta Biblíunnar færi eftir því hvort og þá hvernig þeir vörpuðu ljósi á þann 

boðskap.
6
  

1.1. Opinberunarmódelin 

Á átjándu öld jukust deilur á milli ólíkra kirkjudeilda. Mikilvægi vísindanna var að aukast og 

samhliða því fylgdi þrýstingur á að sanna að ein kenning væri rétt, en önnur röng. Frá þeim 

tíma hafa margir guðfræðingar tekið mið af kenningunni um fjórar heimildir trúfræðinnar 

með því að finna guðfræðinni öruggan upphafsreit í opinberuninni, og velja svo eitt af þremur 

módelum opinberunarinnar:  

1. Fullyrðingamódel (e. Propositional model)  

2. Sögulegt módel (e. Historical model)  

3. Reynslumódel (e. Experiential model). 

Fullyrðingamódelið er í rauninni allt eða ekkert módel og sýnir vel skilning íhaldssamra 

kristinna manna í upphafi tuttugustu aldar og í raun skilning margra enn í dag um víða veröld. 

Biblían er talin óskeikul, full af fullyrðingum, orði Guðs, sem mönnum ber að taka 

bókstaflega.
7
   

                                                            
4 William C. Placher, Essentials of Christian Theology, bls. 12-13. 
5 Sama heimild, bls. 13. 
6 Sama heimild, bls. 13-14. 
7 Sama heimild, bls. 14-15. 
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Þekktasti fulltrúi sögulega módelsins er þýski lútherski guðfræðingurinn Wolfhart 

Pannenberg. Fyrir honum opinberast Guð í frásögum Biblíunnar af atburðum en ekki í 

fullyrðingunum. Pannenberg segir Guð hafa opinberast í þeirri staðreynd að Jesús var reistur 

upp frá dauðum, ekki af því að Biblían segir svo heldur vegna þess að það er söguleg 

staðreynd sem er opin öllum sem hafa augu til að sjá. Postularnir sáu Jesú, gröfin var tóm. 

Pannenberg tekur þó ekki alla Biblíuna bókstaflega og viðurkennir fúslega að margt í 

Biblíunni sé ekki sögulegt í sama skilningi og nefnir í því samhengi sköpunarsögurnar og 

Jobsbók. Það er þó óljóst hvaða afstöðu Pannenberg hefur til opinberunar Guðs á okkar 

tímum.
8
 

Fullyrðingamódelið og sögulega módelið halda því fram að þau horfi á hlutbundinn 

veruleika, það sem gerist fyrir utan manninn. Módelin skoða sögulega atburði og fullyrðingar 

Biblíunnar sem rétta eða ranga, raunverulega eða ímyndaða. Ólíkt þeim leitar reynslumódelið 

inn á við að fullvissu. Hinn trúaði einstaklingur fær fullvissu sína um Guð í gegnum 

persónulega reynslu og ekkert fær haggað þeirri vissu. Þessu má líkja við að maður yrði 

spurður að því hvernig hann vissi að borðið sem hann sæti við væri grænt á litinn og hann 

svaraði að hann vissi það með því að horfa á borðið. Á sama hátt gefur persónuleg reynsla af 

Guði jafn augljóst svar fyrir viðkomandi við spurningunni hvort Guð sé kærleiksríkur. Slík 

reynsla sannfærir ef til vill ekki annað fólk, en hún hefur úrslitaáhrif fyrir þann sem fyrir 

henni verður.
9
 

1.2. Reynslumódelið 

Reynslumódelið dregur oft að sér fólk sem vill ögra hefðbundnum kenningum. Ef það er 

eitthvað í Biblíunni eða kenningum kirkjunnar sem fólki líkar ekki er gott að geta sagt: „Ég 

upplifi Guð ekki á þennan hátt.“ Leiðin til Guðs í gegnum reynsluna má segja að geti verið 

lýðræðisleg og aukið á umburðarlyndi og víðsýni. Það þarf ákveðna menntun til að fella 

dóma um merkingu einstakra biblíutexta eða atburði sögunnar, en að lokum erum við sjálf 

aðalheimildin, þ.e. reynsla okkar. Margir sem aðhyllast reynslumódelið segja að í grunninn sé 

reynslan af hinu heilaga mjög áþekk í helgisiðum ólíkra trúarbragða, það sé í raun aðeins 

tungumálið sem skýrir átrúnaðinn sem skapi sýnilegan mun.
10

 

Snemma í sögu kristninnar vöknuðu spurningar um hve mikið væri hægt að treysta 

reynslunni. Menn héldu því fram að Guð hefði talað við þá eða jafnvel að heilagur andi talaði 

í gegnum þá. Til að bregðast við þessu fór frumkirkjan að leggja meiri áherslu á kennivald 

                                                            
8 William C. Placher, Essentials of Christian Theology, bls. 15-16. 
9 Sama heimild, bls. 16. 
10 Sama heimild, bls. 17. 
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ritninga, játninga og skipaðra embættismanna. Til að meta trúarsýn eða reynslu einstaklinga 

sem fullyrtu að Guð hefði talað til þeirra var því hægt að skoða hvort vitnisburðurinn 

samræmdist Biblíunni eða játningum samfélagsins og einnig var hægt að spyrja biskup 

staðarins. Með þessu komst meiri skipan á kirkjuna, með öllum þeim kostum og göllum sem 

því fylgdi.
11

  

Í upphafi 19. aldar kom þýski guðfræðingurinn Friedrich Schleiermacher fram með þá 

fullyrðingu um reynslumódelið að ekki væri hægt að troða opinberuninni inn í kerfi sem 

byggði á fullyrðingum Biblíunnar. Reynslan af Guði væri alltaf túlkuð í ljósi menningar, trúar 

og bakgrunns þess sem fyrir henni verður. Á síðustu áratugum hafa skapast umræður í 

fræðasamfélaginu um túlkun biblíutexta og í kjölfarið hafa komið fram ólíkar 

guðfræðistefnur, sem byggja á ólíkri túlkun og upplifun af Biblíunni. Sumir femínistar benda 

á að Biblían sé skrifuð af körlum, fyrir karla og gagnrýna hana í ljósi eigin reynslu. 

Blökkumenn í Bandaríkjunum og aðrir hópar sem hafa verið undirokaðir í gegnum tíðina 

hafa bent á að margt í Biblíunni hafi verið skrifað af fólki sem var kúgað líkt og þau og því 

tali hún af sérstökum krafti til þeirra. Fólk, einstaklingar og hópar, hafa í gegnum tíðina lesið 

Biblíuna í ljósi eigin reynslu og það er vert að hafa í huga að skilningur fólks og túlkun á 

innihaldi hennar mótast að sjálfsögðu af reynslu viðkomandi.
12

  

Guðfræðikenningar og módel eru tilraunir manna til að skýra leyndardóm trúarinnar. 

Sannleikurinn er þó sá að við munum aldrei geta komið Guði fyrir í kassa. Skilningur okkar 

nær aðeins yfir einhvern hluta þessa leyndardóms og reynsla eins af Guði er aldrei alveg eins 

og reynsla annars. Kristin trú náði útbreiðslu vegna þess að karlar og konur deildu reynslu 

sinni af Jesú með öðrum. Fólk tók trú, og gerir enn, vegna þess að heilagur andi snertir við 

þeim. Heilagur andi gefur fólki von í vonlausum aðstæðum, fyllir upp í tómarúm hjartans, 

skapar samfélag, gefur gleði og frið og læknar fólk til anda, sálar og líkama. Það er þessi 

persónulega reynsla af Guði sem skapar trú og leiðir til þess að kristið fólk segir öðrum frá, 

svo að fleiri fái að kynnast Guði.
13

 

Femínískir guðfræðingar hafa notfært sér reynsluhugtakið á margvíslegan hátt, þar á 

meðal gegn hugmyndum um óbreytanlegt innihald guðfræðinnar. Það hefur skapað umræðu 

og opnað dyr milli ólíkra hópa kvenna og hvatt konur til að skilgreina reynslu sína sjálfar. 

Femínistar nota reynsluhugtakið fyrst og fremst sem gagnrýnistæki sem bendir á þætti sem 

                                                            
11 William C. Placher, Essentials of Christian Theology, bls. 17. 
12 Sama heimild, bls. 19. 
13 Sama heimild, bls. 20. 
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ekki hefur verið sinnt um og dregur þá fram í dagsljósið.
14

 Markmið mitt í þessari ritgerð er 

að nota reynsluhugtakið á sama hátt, sem gagnrýnistæki, og draga þá þætti fram í dagsljósið 

sem ég tel að kirkjan þurfi að endurskoða. Á þann hátt getur reynslan gagnast kirkjunni til að 

meta hvert hlutverk hennar sé á 21. öldinni. 

 

  

                                                            
14 Sólveig Anna Bóasdóttir, Ást, kynlíf og hjónaband, Reykjavík: Salka, 2008, bls. 57-59. 
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2. Kirkjan 

Guð hefur gefið öllum sitt hlutverk í kirkjunni (1Kor 12.28a). 

Í dag stöndum við frammi fyrir þeim veruleika að kristið fólk yfirgefur kirkjuna. Ýmsar 

ástæður geta legið að baki þessari þróun og má telja líklegt að ein þeirra sé sú að fólk hafi 

misst álit á kirkjunni sem stofnun. Frá upphafi hefur fólk talið það heyra saman, að fylgja 

Jesú og tilheyra kirkjunni. Í því ljósi er ekki úr vegi að spyrja: Hvað er kirkja og hvers vegna 

er kirkjan og hefur verið svo mikilvæg í lífi margra kristinna einstaklinga?
15

 Í þessum kafla 

verður fjallað um eðli og eiginleika kirkjunnar út frá Nýja testamentinu, ásamt kristnum 

mannskilningi og guðsmynd til að skýra hvað átt er við þegar talað er um kirkju. 

2.1. Eðli og eiginleikar kirkjunnar 

Í Nýja testamentinu er gríska orðið, ekklesia, notað um hið kristna samfélag. Hugtakið 

ekklesia, er samsett úr tveimur orðum, ek (út úr) og kaleo (að kalla), sem gefur til kynna að 

kirkjan sé hópur fólks sem hefur verið kallaður út úr stærri hópi fólks með ákveðinn tilgang í 

huga. Þegar þýðendur Septúagintunnar (Gamla testamentið í grískri þýðingu) þurftu að þýða 

hebreska orðið qahal, sem notað var um Ísraelsþjóðina, var nærtækast að nota orðið ekklesia, 

sem var algengt grískt orð og hafði lengi verið notað um samkomur fólks, löngu fyrir ritun 

Nýja testamentisins. Til þess að skilja guðfræðilega merkingu kirkjunnar sem fólk sem 

„kallað er út úr“ hinu almenna samfélagi til að vinna verk Guðs í heiminum þurfum við að 

skoða samfélög hinna útvöldu í Gamla og Nýja testamentinu og hlutverk þeirra nánar.
16

  

Gamla testamentið hefst með frásögn af sköpun heimsins. Fljótlega beinist athyglin að 

ættföðurnum Abraham, en Yahveh gerði sáttmála við hann og niðja hans. Framhald sögunnar 

fjallar um þennan tiltekna hóp fólks sem Guð valdi til að endurheimta sköpun sína úr fjötrum 

og flytja blessun Guðs öllum þjóðum.
17

 Í Nýja testamentinu sjáum við að eitt af fyrstu 

verkum Jesú var að kalla saman hóp fylgjenda sinna, lærisveina sína (sbr. Matt 4.18-22). Þeir 

fylgdu Jesú og sáu hann gera mörg tákn og undur og komust að því að hann var ekki aðeins 

einstakur kennari heldur einnig sá sem Yahveh hafði útvalið, Messías eða Kristur. Trú 

lærisveinanna óx og dvínaði á göngu þeirra með Jesú. Þegar Jesús, sá sem þeir treystu, var 

krossfestur minnkaði trú þeirra en reis jafn skjótt upp aftur við upprisu hans. Hlutverk 

lærisveinanna varð skýrt eftir uppstigningu Jesú þegar hann hafði útnefnt þá postula (gr. 

apostoloi = þeir sem eru sendir) og gefið þeim boðið sem þekkt er sem skírnarskipunin: 

                                                            
15 William C. Placher, Essentials of Christian Theology, bls. 221-222. 
16 Richard J. Plantinga, Thomas R. Thompson og Matthew D. Lundberg, An Introduction to Christian Theology, 

New York: Cambridge University Press, 2010, bls. 335. 
17 Sama heimild, bls. 335-336. 
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„Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skírið þá í nafni föður og sonar og heilags 

anda“ (Matt 28.18-20). Þannig eru lærisveinar Krists þeir sem eru sendir til að boða 

fagnaðarerindi Jesú Krists öllum þjóðum og gera það með krafti heilags anda (sbr. Jóh 14.15-

17). Í Postulasögunni segir frá því þegar heilögum anda var úthellt yfir hina nýstofnuðu 

kirkju Krists á hvítasunnudag og fyllti fólk krafti og djörfung svo þau gætu flutt 

fagnaðarerindið (Post 2.1-4). Þær myndlíkingar sem helst eru notaðar um kirkjuna eru annars 

vegar „fólk Guðs“ í Gamla testamentinu og hins vegar „líkami Krists“ (sbr. 1Kor 12.12 

o.áfr.) í Nýja testamentinu.
18

  

Í bréfi sínu til safnaðarins í Korintu áréttar Páll hlutverk kristins fólks og þannig 

kirkjunnar. Hann líkir kirkjunni við líkama Krists og kristnu fólki við limi líkamans 

sem allir eru mikilvægir þótt þeir gegni ólíku hlutverki.  

Ef fóturinn segði: „Fyrst ég er ekki hönd heyri ég ekki líkamanum til,“ þá er hann ekki fyrir það 

líkamanum óháður. Og ef eyrað segði: „Fyrst ég er ekki auga heyri ég ekki líkamanum til,“ þá 

er það ekki þar fyrir líkamanum óháð. Ef allur líkaminn væri auga, hvar væri þá heyrnin? Ef 

hann væri allur heyrn, hvar væri þá ilmanin? En nú hefur Guð sett hvern einstakan lim á 

líkamann eins og honum þóknaðist (1Kor 12.15-18). 

 

Páll heldur áfram og segir að kirkjunni beri sérstaklega að veita þeim sem virðast vera í 

óvirðulegra lagi sæmd, því ekki þarfnist hinir ásjálegu limir líkamans þess. Hann segir Guð 

hafa sett líkamann svo saman af þeirri ástæðu að ekki yrði ágreiningur í kirkjunni heldur 

skyldi fólk bera sameiginlega umhyggju fyrir hvert öðru. Guð hefur gefið hverjum og einum 

sitt hlutverk í kirkjunni (sbr. 1Kor 12.28).  

2.2. Kristinn mannskilningur  

Sérhver lífsskoðun og mannskilningur leggur mat á þá þekkingu sem fyrir liggur um manninn 

hverju sinni og túlkar hana á sinn hátt svo það samræmist best tilteknu viðhorfi. Allir geta 

verið sammála um þá fullyrðingu að maðurinn sé félagsvera og þurfi á samfélagi við aðra að 

halda til að þroskast og dafna. Ýmis átök hafa þó skapast á milli ólíkra viðhorfa um það hvert 

þeirra birti heildstæðastan skilning á manninum sem best getur skýrt alla veru mannsins.  

Kristinn mannskilningur byggir á Biblíunni en hafnar þó ekki því sem vísinda- og 

fræðigreinar segja um manninn heldur telur að á grundvelli hans verði vitneskjan sett í rétt 

samhengi. Kristin trú umbylti mannskilningnum sem í gildi var á hinu grísk-rómverska 

menningarsvæði. Við upphaf kristindómsins var borgaraleg staða forsenda manngildisins. 

Kristindómurinn setti einstaklinginn í öndvegi og hélt fram óendanlegu gildi hans, óháð kyni, 

                                                            
18 Richard J. Plantinga, Thomas R. Thompson og Matthew D. Lundberg, An Introduction to Christian Theology, 

bls. 338 og 340. 
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aldri, þjóðerni, stétt eða stöðu (sbr. Gal 3.26-28). Áður en lengra er haldið með 

mannskilninginn er rétt að fara yfir helstu einkenni kristindómsins til að undirstrika betur 

tengsl Guðs og manns.
19

 

Í fyrsta lagi er Guð kærleikur sem fer ekki í manngreinarálit og beinist því að öllum 

börnum Guðs. Í öðru lagi er afleiðingin af kærleika Guðs til mannsins sú að fólki ber að elska 

náunga sinn. Það birtist í þakklátri þjónustu við náungann og Guð. Af þessu nærðust 

hugmyndir um samfélag allra manna. Í þriðja lagi er hægt að tala um kristindóminn sem 

trúarbrögð vonarinnar. Áherslan á sættir milli Guðs og fólks og á fyrirgefninguna opnar 

framtíðina fyrir nýjum möguleikum þess að gleyma því sem að baki er og byrja að nýju.
20

   

Í einfaldaðri mynd má segja að einkenni hins kristna mannskilnings byggist á ákveðnum 

grundvallarþáttum. Maðurinn er sköpun Guðs og skapaður til samfélags við hann og ábyrgðar 

gagnvart honum. Í Biblíunni má sjá hvernig Guð hefur opinberað sig í sögunni og komið til 

móts við manninn og þá fyrst og fremst í Jesú Kristi. Guð er ekki ópersónulegur, afskiptalaus 

og fjarlægur, heldur lætur hann sig manninn varða. Þess vegna verður maðurinn aðeins 

skilinn í tengslum við skapara sinn. Sérstaða mannsins í sköpunarverkinu stafar fyrst og 

fremst af því að Guð talar til hans og kallar hann til ábyrgðar og samfélags. Kjarni 

mennskunnar er ábyrgðin, þar sem frelsi og hömlur, sjálfstæði og samfélag við aðra og 

afstaða til Guðs og fólks mætast. Maðurinn er kallaður til að elska náunga sinn og byggir það 

á afstöðu Guðs til mannsins, eða kærleika Guðs.
21

 

  

                                                            
19 Sigurður Pálsson, Börn og trú: af sjónarhóli sálarfræði, uppeldisfræði og guðfræði, Reykjavík: 

Skálholtsútgáfan, 2001, bls. 26-27. 
20 Sama heimild, bls. 26. 
21 Sama heimild, bls. 28. 
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3. Vandamál kirkjunnar í dag 

Hrokinn er því hálsmen þeirra, þeir eru sveipaðir ofríki eins og skikkju (Slm 73.6). 

Hvaða guðsmynd og mannskilningur mætir fólki í hefðbundinni guðsþjónustu? Upplifir fólk 

kærleiksríkt samfélag Guðs og manna? Tekur kirkjan öllum opnum örmum? Hvers vegna 

hafnar fólk trúnni? Til að varpa ljósi á hvort og þá hvar kirkjan hefur brugðist köllun sinni til 

að boða fagnaðarerindið, um kærleiksríkan Guð sem elskar alla menn, er nærtækast að horfa 

til reynslu fólks af kirkjunni. 

3.1. Refsandi guðsmynd 

Reynsla fólks af kirkjunni og guðsþjónustunni er það sem gefur hvað besta og sannasta mynd 

af því hvernig hún hefur mótandi áhrif á guðsmynd fólks. Gerard Hughes er skoskur 

jesúítaprestur sem starfaði sem háskólaprestur á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. 

Hann komst að þeirri niðurstöðu að guðsmynd fólks ætti einna stærstan þátt í því að fólk 

hafnaði trúnni. Hughes varði miklum tíma í samtöl við nemendur sem annaðhvort höfðu 

hafnað trú sinni eða voru á mörkum þess. Eftir mörg slík samtöl varð til stöðluð mynd af 

Guði í huga Hughes sem hann orðar á þessa leið: 

Guð varð „gamli góði Georg frændi“, uppáhald fjölskyldunnar sem elskaði okkur öll, ríkur, 

voldugur, áhrifamikill og vitur. Sem börn er farið með okkur í heimsókn til hans, djúpraddaðs 

öldungs, á höfðingjasetri hans. Við lok heimsóknarinnar snýr hann sér að okkur og segir: „Ég 

vil fá að sjá þig hér, elskan mín, á hverjum sunnudegi, og nú ætla ég að sýna þér hvað gerist ef 

þú kemur ekki.“ Hann fylgir okkur niður í kjallarann sem er mjög dimmur og heitur og við 

heyrum hrollvekjandi óp. Þarna eru stáldyr í röðum. Georg frændi opnar einar dyr og þá sést 

inn í stórt herbergi með mörgum eldstæðum og litlir púkar hrinda löngum röðum af körlum, 

konum og  börnum í eldinn. „Og þarna, elskan mín, endar þú ef þú heimsækir mig ekki 

reglulega.“ Okkur er skilað aftur, skjálfandi af hræðslu, til elskandi foreldra okkar. Haldið skal 

heim á leið og við ríghöldum í þau bæði. Mamma beygir sig niður að okkur og segir: „Hvað, 

elskarðu ekki Georg frænda af öllu hjarta, sálu og mætti?“ Í hjarta okkar býður okkur við 

honum sem skrímsli en hjarta okkar dæmir okkur í eldinn svo við samþykkjum orð mömmu.22 

Þessi mynd er auðvitað skopstæling, en hún birtir samt sem áður þann sannleika að margir 

hverjir bera með sér mjög afbakaðar myndir af Guði. Guðsmyndirnar eru mismunandi fyrir 

hvern og einn. Ef til vill er Guð jólasveinavera í augum eins, kallaður til á jólum, páskum og 

við stórar athafnir eins og skírnir og jarðarfarir en annars haldið í öruggri fjarlægð. Fyrir 

öðrum er Guð eins og Georg frændi. Fullorðið fólk kann að átta sig á að guðsmynd þeirra sé 

röng, en þekking sem bundin er tilfinningum liggur djúpt í undirmeðvitundinni og hefur áhrif 

á tilfinningalegt og geðrænt ástand. Hughes bendir á að þannig verði sumir háðir kvíðatengdu 

                                                            
22 Gerard W. Hughes, Guð, hvers vegna?: andlegt ferðalag til móts við tilgang, visku og styrk (Vigfús Ingvar 

Ingvarsson þýddi), Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2009 (1996 á frummálinu), bls. 42.  
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trúræknisatferli á meðan aðrir fái andúð á öllu trúarlegu. Hann segir þessa bjögun líka 

endurspeglast í trúarlegu orðfæri. Talað sé um lönguföstu sem tíma iðrunar (e. penance) til að 

snúa aftur til Guðs. Enska orðið pain, sé dregið af latnesku rótinni poena, sem þýði sársauki, 

þjáning, viðurlög, sorg eða refsing. Þannig tengjum við refsingu og sársauka við Guð. Gríska 

orðið sem notað sé í Nýja testamentinu sé metanoia, sem merkir umbreytingu hugar og hjarta, 

að snúa aftur til Guðs sem sé frelsi okkar, yndi okkar og gleði, sem sálin þráir.
23

  

Jonas Gardell, sem hefur verið einn allra vinsælasti rithöfundur og skemmtikraftur 

Svíþjóðar í nær aldarfjórðung, var sæmdur heiðursdoktorsnafnbót við guðfræðideild 

háskólans í Lundi árið 2008 vegna mikilla áhrifa bókar hans Um Guð. Í bókinni tekst Gardell 

á við ólíkar birtingarmyndir Guðs. Gardell fjallar um þann kærleiksríka Guð sem móðir hans 

kenndi honum að þekkja þegar hann var barn og hinn refsandi Guð sem mætti honum í 

kirkjunni þegar hann var orðinn eldri. Gardell fjallar einnig um þær alvarlegu afleiðingar sem 

guðsmynd fólks getur haft í för með sér og nefnir í því samhengi árásina á World Trade 

Centre þann 11. september 2001 sem vakti óhug, sorg og skelfingu og ýmsar spurningar 

brunnu á fólki í kjölfar árásarinnar. Hvernig gat Guð leyft þetta? Hvar var Guð þegar þetta 

gerðist? Þessar spurningar vakna eðlilega við slíkar hörmungar. Í þessu samhengi er 

áhugavert að skoða orð Jesú í Matteusarguðspjalli og túlkun Gardells og heimfærslu á 

hryðjuverkaárásina. Í texta Matteusar hittum við Jesú fyrir ævareiðan, þar sem hann segir: 

En hverjum þeim sem tælir til falls einn af þessum smælingjum sem á mig trúa, væri betra að 

vera sökkt í sjávardjúp með mylnustein hengdan um háls (Matt 18.6).  

Þvílík skelfing sem blasti við heimsbyggðinni í fjölmiðlum dagana eftir árásina á 

tvíburaturnana. Ætli flestir hafi ekki fundið til vanmáttar og hugsað til aðstandenda 

fórnarlambanna þegar myndir af atburðunum birtust í sjónvarpinu aftur og aftur?
24

  

Gardell vísar í orð Jesú og segir að við ættum ekki síður að finna til sorgar og skelfingar 

vegna sjálfsmorðsárásarmannanna sem hljóti að hafa verið í hópi þessara smælingja til að 

byrja með. Þeir höfðu verið smælingjar sem þörfnuðust einhvers til að trúa á. Þeir þörfnuðust 

Guðs. Gardell fordæmir þá presta og spámenn sem kenndu mönnunum að trúa á Guð sem vill 

láta fremja svona djöfulleg verk. Hann fordæmir þá fyrir skilningsleysi, fyrir að skilja ekki að 

þegar fólk sé leitt í opinn dauðann, sprengt í tætlur og brennt til ösku, deyi Guð með 

sérhverju þeirra. Enginn hafi rétt til að ráðskast með dýrmætt líf annarra af slíku 

virðingarleysi.
25

 

                                                            
23 Gerard W. Hughes, Guð, hvers vegna?, bls. 42. 
24 Jonas Gardell, Um Guð (Elín Guðmundsdóttir þýddi), Akureyri: Urður bókafélag, 2010, bls. 9. 
25 Sama heimild, bls. 9-10. 
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3.2. Gagnkynhneigðarhroki  

Það er auðvelt að fordæma hryðjuverkin í Bandaríkjunum og önnur eins voðaverk sem 

heimsbyggðin kemst ekki hjá að sjá. En áður en kirkjan rís upp til að dæma væri henni nær að 

líta í eigin barm að mati Jonasar Gardell. Hann ólst upp hjá móður sinni sem kenndi honum 

að Guð væri alltaf með honum, elskaði hann og myndi aldrei yfirgefa hann, sama hvað gengi 

á. Með árunum fór Gardell að efast um að Guð væri ánægður með hann eftir allt saman og 

kannski væri elska Guðs ekki skilyrðislaus eins og móðir hans hafði kennt honum.
26

 

Gardell, sem aldrei hefur reynt að fela samkynhneigð sína, var lagður í einelti á 

unglingsárunum vegna kynhneigðar sinnar. Í dag segist hann líta á það sem ávinning því að 

sú reiði sem hefur búið innra með honum frá unglingsárunum hafi verið honum mikill aflgjafi 

og opnað augu hans fyrir fordómum kirkjunnar og stöðnuðum lífsháttum. Gardell þakkar 

Guði fyrir samkynhneigð sína og lítur á það sem félagslegt hlutskipti sitt sem þvingi hann til 

að horfa gagnrýnum augum á sjálfan sig, samfélagið og reglur þess. Gardell segir Biblíuna 

vera grundvöll sinn og hugleiði hann samfélagið og tilveruna út frá henni.
27

   

Gardell hafði alla tíð fundið fyrir nærveru þess Guðs sem hann trúði á í bernsku og því var 

honum það óskiljanlegt hvers vegna annað kristið fólk reyndi að hindra hann í að ganga til 

altaris og hrópaði að honum að Guð hataði hann og fordæmdi.
28

 Gardell leggur áherslu á að 

það sé ekki hlutverk kirkjunnar að tala fyrir hönd Guðs og skilyrða kærleika hans til annars 

fólks. Gardell vísar í bók sinni í norska heimildamynd
29

 sem segi frá samkynhneigðum pilti 

sem svipti sig lífi vegna þess að kirkjan og prestar hennar höfðu sagt honum að Guð elskaði 

hann ekki. Þeir sögðu: „Líkami Krists var ekki þér gefinn, blóði Krists var ekki úthellt fyrir 

þig og kærleikur hans umvefur þig ekki.“ Ungi maðurinn var þannig sviptur Guði. Hann var 

bara einn af þessum smælingjum sem þarfnaðist Guðs. Kirkjan og prestarnir brugðust 

hlutverki sínu. Hlutverk þeirra var að segja við unga manninn, það sem okkur ber einnig að 

segja hvert við annað: „Nafn þitt er rist í lófa Guðs, Guð hefur ekki gleymt þér!“ (Jes 49.14-

16). Jesús minnir okkur á ábyrgð okkar gagnvart hvert öðru þegar hann lýkur reiðilestri 

sínum í Matteusarguðspjalli með orðunum: „Varist að forsmá nokkurn þessara smælingja. Ég 

segi yður, að englar þeirra á himnum njóta jafnan návistar míns himneska föður (Matt 

18.19).“
30

  

                                                            
26 Jonas Gardell, Um Guð, bls. 7. 
27 Dagný Kristjánsdóttir, „Að bursta tennur eða skera á púlsinn?“, mbl.is, 2. mars 1996, sótt 15. mars 2014 af  

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/252789.(laga. 
28 Jonas Gardell, Um Guð, bls. 8. 
29 Jan Dalchow (leikstjóri), BE - Skitne, syndige meg, 2000, Noregur: GWD Production.  
30 Jonas Gardell, Um Guð, bls. 10. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/252789.(laga
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3.3. Guðsþjónustan 

Jonas Gardell vitnar í spámanninn Amos þegar hann fjallar, á beinskeyttan og gagnrýninn 

hátt, um hina sígildu guðsþjónustu og telur okkur vel geta yfirfært boðskap Amosar á okkar 

siði og venjur. Amos gagnrýndi sjálfa trúariðkunina, vélrænar fórnir og innihaldslausa 

helgisiði sem lagabókstafnum fylgdu. Amos lagði eftirfarandi boðskap til Ísraelsþjóðarinnar í 

munn Guðs: 

Ég hata, ég fyrirlít hátíðir yðar. 

Ég hef enga ánægju af samkomum yðar. 

Jafnvel þótt þér færið mér brennifórnir og kornfórnir 

lít ég ekki við þeim 

né heldur matarfórnum yðar af alikálfum. 

Burt með glamur sálma þinna sem aðeins er hávaði. 

Ég vil ekki heyra hörpuleik þinn. 

Réttvísin skal streyma fram sem vatn 

og réttlæti sem sírennandi lækur (Am 5.21-24).31     

Amos fordæmdi einnig hin ytri tákn velmegunar sem á þeim tíma voru í augum fólks merki 

um blessun Guðs. Hann fordæmdi spillinguna í réttarkerfinu sem hinir ríku viðhéldu á 

kostnað hinna fátæku. Amos lýsti hinum fátæku og kúguðu sem réttlátum og gerði þannig 

réttlætiskenndina að innri veruleika.  

Á okkar tíma gæti boðskapur Amosar, að mati Gardells, hljóðað eitthvað á þessa leið: 

Hvað á ég að gera með heimsóknir ykkar á jólaföstu og í hámessur? Ég fyrirlít 

miðnæturmessurnar ykkar! Ein lítil obláta, sopi af víni og prestar í hvítum klæðum sem 

fullvissa ykkur um að syndir ykkar séu fyrirgefnar. Hvað haldið þið að þið séuð að gera? 

Komið ekki til mín með ykkar vesæla „Faðir vor!“, lofið mér að sleppa við að heyra ykkur 

segja „Tilkomi þitt ríki!“ og „Verði þinn vilji!“ því ég hlusta ekki, ég heyri ekki! Mér verður 

ómótt! Komið ekki með krossana ykkar, sálmaglamur, knéfellingar, signingar og bænir – því ég 

hata þetta! Elskið heldur hvert annað! Gerið heldur gott, mettið hungraða, gefið nöktum klæði 

og hinum heimilislausu stað að búa á! Þannig gerið þið minn vilja, þannig guðsþjónustur vil ég 

sjá!32  

Gardell bendir einnig á að það sé varasamt að gefa trúarlegum athöfnum yfirbragð töfra, líkt 

og helgisiðirnir og rétt útfærsla þeirra tryggi ákveðna útkomu. Hann líkir innantómri 

trúarathöfn við skurðgoðadýrkun og segir blessun prestsins: „Drottinn-blessi-þig-og-

varðveiti...“ geta hljómað eins og töfraþulu sem feli í sér töframátt og dulúð. Amos varaði, á 

sínum tíma, við innantómum trúariðkunum og helgisiðum sem hafi misst merkingu sína. 

Hann hvatti fólk til að berjast gegn þeim sem misnoti pólitísk og efnahagsleg völd. Gardell 

minnir okkur á að kristindómurinn snýst ekki um vínið og oblátuna heldur um þann skilning 

                                                            
31 Jonas Gardell, Um Guð, bls. 159. 
32 Sama heimild, bls. 158-159. 
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að mannkynið sé eitt. Við séum öll jafn mikils virði og deilum sömu kjörum, Guð elski okkur 

hvert og eitt og öll berum við ábyrgð á náunga okkar.
33

   

Gerard W. Hughes vill meina að það vandamál sem við stöndum frammi fyrir í dag sé það 

að við höfum aðskilið Guð frá lífinu. Við kennum heimslegum hugsunarhætti og tíðaranda 

um að kirkjurnar séu að tæmast. En ef til vill megi líta á fækkun meðlima sem blessun, því 

troðfullar kirkjur leysi ekki endilega vandann. Að mati Hughes liggur lausnin í því að íhuga 

vandlega hvers vegna svo margt gott og skynsamt fólk hafi gefið þátttöku í formlegu 

helgihaldi upp á bátinn.
34

  

Kirkjan sé áhrifaríkt tákn um nærveru Guðs á meðal okkar og hljóti þar af leiðandi að 

endurspegla handanveru (e. transendance) Guðs og einkenni hans, þ.e. að koma á óvart og 

vera ófyrirsjáanlegur. Kirkjan hljóti sömuleiðis alltaf að vera í þróun líkt og frumkirkjan sem 

lýsti sér sem „pílagrímakirkju“; Kirkja á sífelldri hreyfingu, á ferð út úr þrælahúsinu í 

Egyptalandi og til Fyrirheitnalandsins. Þessi fullyrðing um kirkjuna segir Hughes að geti 

verið sár og valdið hugarangri. Í raun sé þessi sannleikur um kirkjuna undirrót deilna, 

klofnings og beiskju á milli ólíkra kirkna jafnt sem innan þeirra. Almennt, segir Hughes, 

ekkert valda meiri deilum í söfnuðum en breytingar á guðsþjónustunni. Breytingar geti valdið 

ótta, en þegar kirkja bjóði upp á óhagganleika sé hún hætt að vera kirkja og sé ekki lengur 

það tákn um Guð sem rjúfi takmörk okkar.
35

    

                                                            
33 Jonas Gardell, Um Guð, bls. 160. 
34 Gerard W. Hughes, Guð, hvers vegna?, bls. 25. 
35 Sama heimild, bls. 39. 
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4. Virk kirkja 

Verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum. Þjónið Drottni (Róm 12.11). 

Stöðnuð kirkja er ekki líkleg til að mæta fólki og þörfum þess. Kirkjan þarf að vera á 

hreyfingu, þróa kenningar, málfar og helgisiði, til að geta mætt fólki á þeim stað sem það er. Í 

virkri kirkju eru allir mikilvægir og meðvitaðir um nærveru Guðs, náðargjafir sínar og 

hlutverk. Kirkjan á að taka sér stöðu með minnihlutahópum og vera virk í baráttunni fyrir 

mannréttindum. Í guðsþjónustunni þarf kirkjan að mæta fólki með trúarlegu málfari, lofgjörð 

og bænum sem kveikja von hjá fólki.  

4.1. Virk guðfræði 

Jürgen Moltmann (f. 1926) var tvímælalaust einn áhrifamesti guðfræðingur á síðari hluta 20. 

aldar og vara áhrif hans enn. Hann öðlaðist heimsfrægð þegar bók hans Guðfræði vonarinnar 

(e. Theology of Hope), kom út árið 1964. Í bók sinni Andi lífsins (e. The Spirit of Life), hvetur 

Moltmann kirkjuna til að endurnýja kynni sín af heilögum anda og viðurkenna mikilvægi 

allra einstaklinga og persónulega reynslu fólks af Guði.  

Guðfræði Moltmanns er sprottin úr reynslu hans sem stríðsfanga á árunum 1945-1948 og 

hræðilegum atburðum seinni heimsstyrjaldarinnar. Trúarhugmyndir Moltmanns og kenningar 

hans hafa sprottið úr viðleitni hans og vinnu til að skilja og sætta sig við reynslu stríðsáranna 

og eru grunnstefin í guðfræði hans vonin sem rís úr þjáningu og virðingin fyrir lífinu. 

Áherslan á hin pólitísku áhrif guðfræðinnar er einnig einkennandi fyrir guðfræði Moltmanns, 

þar sem hlutverk guðfræðinnar er að vera þjóðfélagslegt hreyfiafl í baráttunni gegn illsku og 

ranglæti. Þannig hefur guðfræði Moltmanns haft mótandi áhrif á þær guðfræðistefnur sem 

setja baráttu gegn fátækt, kynþáttamisrétti og kvenfyrirlitningu á oddinn, til að mynda 

frelsunarguðfræði Suður-Ameríku, svört guðfræði í Bandaríkjunum og femínísk guðfræði. 

Jürgen Moltmann ólst upp á þýsku heimili þar sem heimspeki og vísindi voru í hávegum 

höfð og lítið rætt um trúmál. Trú og trúarbrögð höfðu því verið Moltmann fjarlæg þar til hann 

sat sem ungur maður í fangabúðum í seinni heimsstyrjöldinni og spurningin um Guð var 

honum efst í huga. Í lok árs 1945 fékk Moltmann Biblíu að gjöf frá velviljuðum herpresti. Á 

þeirri stundu gat Moltmann ekki skilið hvernig Biblía, af öllum hlutum, gæti komið sér að 

gagni. Hann las hana þó, án þess að skilja mikið í henni.
36

  

Þegar Moltmann kom að Davíðssálmi 39 vaknaði áhugi hans. Þar segir m.a.: „Ég var 

hljóður og þagði, þögull, en kvöl mín ýfðist“ (v.3) og í lok sálmsins segir skáldið: „Heyr bæn 

                                                            
36 Jürgen Moltmann, In the End- The Beginning: The Life of Hope (Margaret Kohl þýddi), Minneapolis: Fortress 

Press, 2004, bls. 34-35.   
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mína, Drottinn, legg eyru við ákalli mínu, ver eigi hljóður þegar ég græt því að ég er 

aðkomumaður hjá þér, útlendingur eins og allir feður mínir“ (v.13). Þessi orð sátu föst í huga 

Moltmanns en það var ekki fyrr en hann kom að Markúsarguðspjalli sem augu hans 

opnuðust. Hann staðnæmdist við örvæntingaróp Jesú á krossinum: „Guð minn, Guð minn, hví 

hefur þú yfirgefið mig?“ (Mrk 15.34b). Moltmann fann að þetta væri sá sem gæti skilið hann. 

Moltmann fór að kynna sér þennan Krist, sem hafði verið yfirgefinn af Guði og þjáðist, því 

hann vissi að hann gæti skilið sig. Á þeirri stundu öðlaðist Moltmann hugrekki og von, sem 

varð honum til lífs. 

Tvenns konar reynsla í fangabúðunum setti varanlegt mark sitt á Moltmann. Í fyrsta lagi 

áttaði hann sig á því að í hverjum endi felst nýtt upphaf, ef maður gefst ekki upp og leitar eftir 

því. Í öðru lagi komst hann að því að ef manneskja safnar hugrekki til að lifa á ný þá byrjar 

hún að losna undan fjötrum fortíðarinnar. Það getur verið sárt, en sársaukinn er öllu skárri en 

uppgjöfin, þar sem manneskjan er meira dáin en lifandi.
37

 

4.2. Reynsluhugtakið  

Moltmann bendir á að lítið hafi verið fjallað um reynsluna innan guðfræði og heimspeki. Það 

sé ekki vegna skorts á áhuga eða vilja heldur skýrist það af því að það sé erfitt að gera grein 

fyrir reynslunni. Það sé auðvelt að festast í hugtakaskilgreiningum og þá verði reynslan sjálf 

aukaatriði og standi eftir óskýrð.  

Ef ekki sé hægt að gera grein fyrir reynslu er líkt og hún hafi aldrei orðið, hún bælist í 

undirmeðvitundinni. Sérhver lífsreynsla brjótist fram til tjáningar hjá þeim sem fyrir henni 

verður, hvort sem sú tjáning kemur fram í orðum, hugsunum, táknum eða viðhorfi til lífsins. 

Án tjáningar sitji reynslan föst inni í einstaklingnum og þjaki hann. Moltmann segir að ekki 

megi horfa á tengsl reynslu og hugtaka með of mikilli þröngsýni eða aðeins út frá fræðilegum 

hugtökum. Hann vitnar í Kant sem taldi að reynsla án tjáningar væri blind og tjáning án 

reynslu væri innantóm. Tjáning reynslunnar sé því aðalatriðið. Reynsluna megi tjá á 

fjölbreyttan hátt, andlega eða líkamlega, með listsköpun eða á fræðilegan hátt, óvænt eða með 

helgisiðum hefðarinnar.
38

  

Ekki má samt skilja það sem svo að öll skynjun teljist reynsla. Varla telst það reynsla sem 

vert er að minnast á þegar fólk burstar tennurnar eða þvær sér um hendur, nema þá að 

viðkomandi hafi verið án þess í lengri tíma. En hvað er átt við þegar talað er um áhrifaríka 

reynslu eða „lífsreynslu“? Ein skilgreining hljóðar á þá leið að reynsla sé það hugtak sem 

                                                            
37 Jürgen Moltmann, In the End- The Beginning, bls. 35. 
38 Jürgen Moltmann, The Spirit of Life: A Universal Affirmation (Margaret Kohl þýddi), Minneapolis: Fortress 

Press, 2001 (fyrst 1992), bls. 19. 
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notað sé til að lýsa því sem einstaklingur upplifir í meðvitund sinni varðandi það sem mætir 

honum í lífinu. Þá sé ekki átt við skammvinn áhrif heldur að reynslan feli í sér allt það sem 

skynsemin þarfnist til að nýta virkni sína. Þessi skilgreining felur í sér að vitund og skynsemi 

séu kjarni mannsins og reynslan sé afleiðing af skynjun sem hafi áhrif á þann kjarna. 

Moltmann bendir réttilega á að þessi skilgreining á hinum sanna kjarna manneskjunnar sé 

vestræn, nútímaleg og síðast en ekki síst, karllæg. Líkamlegir þættir séu settir skör neðar og 

viljinn og skynsemin efst. Moltmann vísar í eigin reynslu þegar hann gagnrýnir þessa 

skilgreiningu og bendir á að atburðir hafi vissulega áhrif á okkur líkamlega. Við skynjum þá 

líkamlega og þeir troða sér inn í undirmeðvitundina. Þegar fólk kemst svo í ró og næði og er 

eitt með sjálfu sér getur öll sú reynsla sem það hefur orðið fyrir í lífinu, og ekki tjáð eða 

unnið úr, orðið yfirþyrmandi.
39

   

Skynsemin, vitundin og skilningurinn eiga auðvitað heima með reynslunni og úrvinnslu 

reynslunnar en umbreytinguna frá skynjun til reynslu telur Moltmann vita gagnslaust að 

reyna að skýra með hugtökum því hún geti verið svo breytileg. Það geti þó verið gagnlegt að 

horfa á hina hliðina, þ.e. á ákveðnar aðstæður. Í frumreynslu lífsins, í lífi og dauða, geti 

skynjunin borið okkur ofurliði þannig að við ráðum ekki við hana. Upplifunin móti okkur 

samt sem áður og fylgi okkur á þann hátt að atburðir úr fortíðinni nái ekki að verða að 

„fortíð“ því þeir séu alltaf nálægir.
40

 

Erfið lífsreynsla og áföll sem fólk verður fyrir hverfur ekki úr lífi þess. Það má vinna úr 

reynslunni, reyna að ráða fram úr henni og túlka hana, en á endanum þarf fólk að læra að lifa 

með henni. Moltmann segir að reynsla hans af fangavist í seinni heimsstyrjöldinni, fyrir hálfri 

öld síðan, geti enn komið honum úr jafnvægi. Stundum komi það fyrir að honum finnist hann 

kominn aftur í hryllinginn og upplifunin sé alveg jafn skelfileg og þá. Moltmann segir 

spurninguna „Hvar er Guð?“ hafa hangið yfir sér allar götur síðan og eins spurninguna um 

hvers vegna hann hafi lifað en ekki dáið eins og hinir. Hann segir fullyrðinguna um að 

„tíminn lækni öll sár“ eigi ekki við í slíkum tilfellum, því reynslan fylgir fólki. Við stöndum 

stöðugt andspænis atburðum sem þessum og þeir reka okkur áfram í leit að svörum.
41

  

4.3. Reynslan af heilögum anda 

Moltmann áréttar að orð Guðs séu alltaf tengd reynslu mannsins af anda Guðs. Þess vegna sé 

mikilvægt að orð Biblíunnar sem kirkjan flytur séu tengd reynslu fólks í dag svo að fólk verði 

ekki aðeins áheyrendur orðsins heldur líka flytjendur þess. Það er aðeins hægt ef orðið og 

                                                            
39 Jürgen Moltmann, The Spirit of Life, bls. 19-20. 
40 Sama heimild, bls. 20.  
41 Sama heimild, bls. 21. 
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andinn eru talin eiga í gagnvirku sambandi, það virkar ekki aðeins í aðra áttina. Reynsluna af 

anda Guðs finnur fólk fyrst og fremst innra með sér, í reynslunni af því að kærleika Guðs hafi 

verið úthellt í hjörtu þeirra fyrir heilagan anda (sbr. Róm 5.5). Margir tjá þessa reynslu af 

andanum einfaldlega með orðunum „Guð elskar mig“. Þannig upplifir fólk einnig í þessari 

reynslu af Guði, nýja og varanlega sjálfsvirðingu og fær kraft til að rísa upp á ný. Manneskjan 

finnur sjálfa sig og þarf ekki lengur að rembast í örvæntingu við að reyna að vera hún sjálf, 

eða einhver önnur en hún er. Moltmann veltir upp þeirri spurningu hvort það sé ekki svo að 

orð Biblíunnar sem hefur komið til okkar í gegnum aldirnar og vitnisburðir kristinna manna í 

dag, spretti ekki einmitt úr þess konar reynslu af heilögum anda.
42

  

Persónuleg reynsla fólks af heilögum anda er mikilvæg, að mati Moltmanns, til að öðlast 

fullvissu um félagsskap, vináttu og kærleika Guðs. Reynslan gerir okkur meðvituð um 

nærveru Guðs í lífinu. Reynslan er að mati Moltmanns guðfræði leikmanna á meðan 

opinberunarguðfræði er kirkjuleg guðfræði, guðfræði fyrir presta. Þó að reynsla geti í fyrstu 

hljómað huglæg og tilviljanakennd þá vill hann meina að svo sé ekki og megi ekki hindra 

okkur í að fjalla um hana.
43

    

Reynsla fólks af því að frelsast eða endurfæðast er persónuleg og upplifunin eins 

fjölbreytileg og margþætt og lífið sjálf. Þar af leiðandi er ekki hægt að setja mælistiku á 

andlega reynslu og mæla þannig trú fólks. Þrátt fyrir það leggur Moltmann áherslu á að það 

megi ekki verða til þess að guðfræðin þori ekki að lýsa reynslunni af heilögum anda.
44

 

Í Nýja testamentinu tala postularnir og hinir trúuðu mikið og ítarlega um eigin reynslu. 

Fyrst ber að nefna reynsluna af fögnuði og gleði sem fylgir upplifuninni af anda upprisunnar. 

Manneskjan andar að sér frelsi, rís á fætur og ber höfuðið hátt, gengur upprétt, gagntekin 

ólýsanlegri gleði. Þegar einstaklingur frelsast frá ofbeldi og skömm, ranglæti og sársauka, úr 

dimmum dal skugga og dauða, er það stórkostleg yfirlýsing um að lífið sé þess virði að lifa 

því. Manneskjan vaknar upp frá sorg og vonleysi og fer að elska lífið á nýjan hátt með þeim 

kærleika sem Guð hefur gefið henni með heilögum anda. Til að skilja þessa reynslu betur, 

leggur Moltmann til að orðinu „andi“ sé skipt út fyrir biblíulega hugtakið ruach, sem merkir 

lífgefandi kraftur Guðs. Reynslan sem manneskjan upplifir sé þá reynsla af þeim krafti.
45

 

Önnur reynsla af heilögum anda er upplifunin af friði, friði við Guð í Kristi. Friður fyllir 

órólegt hjartað „því að kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilögum anda, 

sem okkur er gefinn“ (Róm 5.5). Í þessu samhengi merkir „hjarta“ öll svið okkar innra lífs. 

                                                            
42 Jürgen Moltmann, The Spirit of Life, bls. 2-3. 
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Kraftur Guðs gagntekur okkur og skapar frið í sál og líkama. Hér vill Moltmann fylgja túlkun 

Gamla testamentisins og tala um frið sem shalom. Þá feli það einnig í sér réttlæti og frelsi, 

velferð og hamingju sem nær til líkama og sálar. 

Upplifun fólks af gleði og friði þegar það endurfæðist til nýs lífs er reynsla af heilögum 

anda. Sú reynsla er ólýsanlega djúp vegna þess að sjálfur Guð er innra með okkur. Ef heilagur 

andi er „andi upprisunnar“ segir Moltmann, þá verðum við gagntekin af von sem horfir til 

framtíðar Guðs og við skynjum óendanlega möguleika framundan. Markmið vonarinnar í 

okkar eigin lífi, ásamt væntingum okkar til lífsins, rennur saman við loforð Guðs um nýja 

sköpun allra hluta og hjartað þenst út. Lífið öðlast tilgang. Endurnýjunin heldur áfram og 

reynslan fylgir okkur. 

Þegar fólk upplifir frið Guðs á þennan hátt þá fylgir því von um frið á jörðu og fólk fær 

löngun til að standa gegn ófriði, hervæðingu og stríði, mengun og náttúruspjöllum, órétti og 

mannréttindabrotum. Í trú upplifum við frið Guðs, í von lítum við fram á við til friðsamlegrar 

veraldar og í andófi gegn ofbeldi játum við frið Guðs.
46

   

Í fyrra bréfi Páls til Korintumanna gerir hann grein fyrir gjöfum andans:  

Mismunur er á náðargjöfum en andinn er hinn sami, mismunur er á þjónustustörfum 

en Drottinn hinn sami. Mismunur er á framkvæmdum en Guð hinn sami sem öllu 

kemur til leiðar í öllum. Þannig birtist andinn sérhverjum manni til þess að hann geri 

öðrum gagn. Einum gefur andinn gáfu að mæla af speki, öðrum gefur sami andi kraft 

að mæla af þekkingu. Sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft 

til að framkvæma undur. Einn fær spádómsgáfu, annar hæfileika að sannreyna anda, 

einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Öllu þessu kemur eini og sami 

andinn til leiðar og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni (1Kor 12.4-11). 

Gjafir andans eru mismunandi og ætlaðar til að gera öðrum gagn. Páll var uppi á spennandi 

tímum, þegar nýir kristnir söfnuðir voru fullir af ákafa og áhugasamir um gjafir andans. Þess 

vegna leggur hann áherslu á að andinn sé einn, þó að gjafirnar séu margvíslegar. 

Kærleikurinn er það sem sameinar þessar gjafir, segir Páll, en Moltmann bendir á að í dag 

þurfum við frelsi til að nota gjafirnar.
47

 

Nú til dags sé fullt af fólki sem gerir sér ekki grein fyrir því að það hafi fengið slíkar 

náðargjafir. Ástæðan sé líklega að vissu leyti sú að fólk sé hrætt við að prófa nýja hluti, af því 

að þeim gæti mistekist. En þegar fólk dregur sig inn í skel af ótta við mistök eða álit annarra 

mun það aldrei uppgötva alla möguleika sína. Það lifir ekki með öllum þeim möguleikum 

sem lífið hefur upp á að bjóða og kemst heldur ekki að því hvar takmörkin liggja. Það er 
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einungis þegar við reynum að komast lengra en takmörk okkar sem við áttum okkur á hvar 

þau liggja í raun og veru.
48

  

Sumt fólk álítur allt vera ómögulegt. „Þetta er tilgangslaust“, „ég get þetta ekki“, „þetta 

mun aldrei virka“ segir það. Þannig sparar fólk sér vissulega átök, segir Moltmann, en um 

leið fer það á mis við að kynnast hinu raunverulega og sanna lífi. Þessir einstaklingar læra fátt 

um sjálfa sig og halda sig áfram til hlés. Svo eru það þau sem hafa trú á því mögulega. Í 

samstofnaguðspjöllunum er hinum trúuðu lýst þannig að þau treysti því að allt sé þeim 

mögulegt með Guði. Auðvitað fylgja þessháttar trú stundum ósigrar og fólk misstígur sig, en 

trúnni fylgir einnig styrkur til að standa aftur á fætur. Fólk sem á slíka trú lætur óskráðar 

reglur samfélagsins ekki binda sig og reynir heldur ekki að hefta annað fólk með fyrirfram 

mótuðum skoðunum. Kærleikurinn neglir fólk ekki niður heldur frelsar það. Ef kærleikurinn 

elur af sér traust leiðir það til þess að ólíkir einstaklingar fái að njóta sín. Þegar við upplifum 

traust vakna náðargáfur okkar. Hér er um að ræða traust til Guðs, annarra og okkar sjálfra. Í 

því trausti fáum við trú á að við getum gert eitthvað líka.
49

 

4.4. Samband kirkju og heilags anda 

Samfélag kristinna manna er einstakt vegna þeirrar frelsandi upplifunar af heilögum anda sem 

þar má finna ásamt þeirri fullvissu um samfélag Guðs sem henni fylgir. Það hefur áhrif á þau 

samfélög sem kristið fólk lifir og starfar í. Moltmann vill þó meina að þessa upplifun sé 

sjaldan að finna innan kirkjubygginga nú til dags, að minnsta kosti ekki í þeim löndum sem 

kristni hefur verið við lýði um lengri tíma.
50

  

Söfnuðirnir veikjast og kirkjurnar tæmast vegna þess að andi Guðs hefur verið bundinn við 

kirkjuna, orðið, embættið og sakramentið. Moltmann bendir á að kenningin um heilagan anda 

hafi verið lögð til hliðar vegna ótta kirkjustofnana við hina frjálsu hugsun trúaðra jafnt sem 

vantrúaðra í nútímanum. Viðbrögðin við trúfrelsi, frelsi samviskunnar og fríkirkjum voru þau 

að heilagur andi var bundinn fastur við kirkjustofnunina, í miðlun náðar og prédikun 

embættismanna, kennara og presta.
51

  

Heilagan anda upplifir fólk fyrst og fremst í gegnum persónulega reynslu. Ef konum og 

körlum sé aðeins ætlað að vera „í andanum“ þegar þau taka þátt í helgihaldi og lýsa yfir trú 

sinni með játningu séu þau ekki tekin alvarlega sem sjálfstæðir einstaklingar. Það sé andi 
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Guðs, segir Moltmann, en ekki embættisverkin, sem færir fólk til nýrrar byrjunar, nýs lífs 

með Jesú Kristi.
52

 

Samband kirkjunnar við Krist og samband hennar við heilagan anda séu jafn mikilvæg og 

uppfylli hvort annað. Söfnuður Krists sé samfélag fólks sem er leitt af heilögum anda og það 

samfélag hljóti að ná út yfir öll landamæri. Íreneus hafði rétt fyrir sér, að mati Moltmanns, 

þegar hann þýddi og staðfærði hina fornu formúlu: „Ubi Ecclesia, ibi et Spiritus sanctus, et 

ubi Spiritus Dei, illic Ecclesia et omnis gratia: Spiritus autem Veritas“ sem útleggst á íslensku 

„Þar sem kirkjan er, þar er heilagur andi einnig, og þar sem andi Guðs er, þar er kirkjan og öll 

náð(in), því andinn er sannleikur“.
53

  

Moltmann segir að þrátt fyrir að hinar hefðbundnu guðsþjónustur séu auðugar af 

hugmyndum og íhugun í prédikunum séu þær bláfátækar þegar kemur að tjáningu. Í 

messunum sé ekkert rými fyrir neitt óundirbúið, allt sé niðurnjörvað í öguðum samkomum 

sem byggjast á ræðu og hlustun. Hefur líkami Krists aðeins að geyma einn stóran munn og 

fullt af litlum eyrum, spyr Moltmann. Hann telur að það geti verið frelsandi fyrir okkur 

Evrópubúa að taka blökkumenn í Afríku og Bandaríkjunum okkur til fyrirmyndar þegar 

kemur að lofgjörðinni. Við getum lært margt af frjálslegri líkamstjáningu þeirra sem er ólík 

okkar evrópsku tjáningu, og einkennist af því að „sitja-kyrr-með-spenntar-greipar“.
54

 

4.5. Kirkja fyrir alla  

Frásagnir náðargjafahreyfingarinnar hljóma oft eins og amerískar velgengnissögur, að mati 

Moltmanns, og falla ekki vel að guðfræði krossins. Þar á hann við að „velgengnistrú“ hafi 

lítið vægi andspænis sársauka, fötlun og mistökum. Páll uppgötvaði mátt Guðs einnig í 

veikleika sínum en ekki aðeins á sterkum sviðum lífs síns. Hann fékk flein í holdið og bað 

Drottin þrisvar sinnum um að fjarlægja hann en Drottinn svaraði honum: „Náð mín nægir þér 

því að mátturinn fullkomnast í veikleika.“ „Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum“, 

segir Páll, „til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér“ (2Kor 12.9). Þess vegna 

hrósar Páll sér af veikleika sínum, ofsóknum og þrengingum, í bréfi sínu til safnaðarins í 

Korintu, því að í hans augum ber það vitni um postuladóm hans og sé þar af leiðandi 

náðargjöf. Hann heldur áfram og segir: „Og einnig ég er veikur eins og hann en Guð veitir 

mér kraft og ég mun lifa með Kristi“ (2Kor 13.4). Á sama hátt vill Moltmann meina að 

kraftur upprisunnar birtist í erfiðleikum og þjáningu, í skugga krossins.  
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Páll ætlast til að söfnuðirnir sem hann skrifar til taki vel á móti öllu fólki. Í söfnuðunum sé 

pláss fyrir hina veiku jafnt sem sterku, þá vitru og einnig hina vitlausu, fatlaða einstaklinga 

og ófatlaða. Enginn er óverðugur eða gagnslaus. Engum má varpa fyrir róða. Öllum hefur 

verið úthlutað sérstakri náðargjöf í kristnum söfnuðum. Sérhvert mannslíf er líf sem Guð 

hefur tekið að sér í Kristi og í Kristi eignast manneskjan hlutdeild, hér og nú, í eilífu lífi 

Guðs.
55

  

Þannig eru allir heilir, góðir og fallegir í augum Guðs og leggur Moltmann sérstaka 

áherslu á að við verðum að viðurkenna það í dag svo að hægt sé að vinna bug á þeim almenna 

og persónulega ójöfnuði sem ríkir á milli fatlaðra og ófatlaðra einstaklinga í samfélagi 

kristinna. Oft sé það svo að hinir sterku og duglegu ræni hina fötluðu sjálfstæði sínu með 

ofverndun. Eigi þetta að breytast er mikilvægt að viðurkenna að í sérhverri fötlun felst einnig 

gjöf. Allir sem eiga ættingja með fötlun vita hversu mikilvægur sá einstaklingur er fyrir heild 

fjölskyldunnar og hafa jafnvel gert sér grein fyrir því hvernig Guð vinnur í gegnum náðargjöf 

viðkomandi. Ef við, sem erum ófötluð, hættum að einblína á það sem hinn fatlaði hefur misst 

eða það sem hann skortir, þá fyrst getum við uppgötvað hversu dýrmætt og mikilvægt líf 

okkar er. Því hvað sem manneskjan er og hefur fram að færa verður að náðargáfu í gegnum 

köllun hans eða hennar. Þegar ljóminn af kærleika Guðs fellur á líf einstaklings í gegnum 

köllunina þá fer að lýsa af viðkomandi á sama hátt.
56

 

Í þessu samhengi bendir Moltmann á að söfnuðir sem hafi enga fatlaða meðlimi, séu 

fatlaðir og óvirkir söfnuðir. Söfnuður sem gæddur sé náðargáfum sé alltaf kærleiksþjónusta í 

leiðinni, þar sem náðargjöf merkir einnig kærleiksþjónustu. Hið mikla hjálparstarf sem unnið 

er af kirkjunni er nauðsynlegt en það er ekki síður mikilvægt að endurvekja kærleiksþjónustu 

safnaðarins gagnvart fötluðum og ófötluðum. Þannig verður til virkur söfnuður sem leggur 

sig fram um að gæta sjúkra og fatlaðra meðlima sinna og sinna þeim sem eiga um sárt að 

binda.
57

 

Reynslan af heilögum anda er jafn sértæk og einstaklingarnir sem fyrir henni verða. Páll 

orðar þetta skýrt þegar hann talar um köllunina í 1Kor 7.17 og segir að sérhver kristinn 

einstaklingur hafi fengið gjöf heilags anda og hún sé tengd kölluninni órjúfanlegum böndum. 

Þannig hafi allir kristnir einstaklingar hlotið gjöf heilags anda þegar þeir tóku við Kristi, 

jafnvel þó að margir noti gjöfina aldrei. Gjafirnar sem hver og einn kemur með eða hlýtur eru 

ætlaðar til þjónustu þar sem viðkomandi fékk köllunina, því Guð kallar fólk til þjónustu þar 
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sem það er og eins og það er. Guð tekur fólk nákvæmlega eins og það er og vinnur í gegnum 

líf þess.  

Moltmann bendir á að lífið sé alltaf einstakt og því sé ekki hægt að tala um það almennt. Á 

öllum stöðum birtist lífið í margbreytileika sínum. Það er kona eða karl, gömul manneskja 

eða ung, svört eða hvít, fötluð eða ófötluð og svo framvegis. Lífið er alltaf gjöf og það er 

aðeins samfélagið sem metur eða vanmetur ákveðnar gjafir sem fólk hefur fengið í 

vöggugjöf.
58

 

4.6. Almennur prestdómur 

Kenning Lúthers um almennan prestdóm hafði mikið að segja fyrir siðbótina. Sú kenning 

kallar trúna og náðargjafirnar aftur til lífs, að mati Moltmanns. Með hinum almenna 

prestdómi fyllist heimurinn af krafti heilags anda sem kveikir líf þar sem dauðinn ógnar. 

Lúther forðaðist að tala um kirkju í þessu samhengi og kaus þess í stað að tala um venjulegt 

kristið fólk (þ. gemein Christenheit). Hann sá fólk sem átti lifandi trú og lifði í andanum í 

veraldlegum störfum sínum en ekki eingöngu í kirkjunni. Moltmann segir mikilvægt að missa 

ekki sjónar á þessu og telur að besta leiðin til þess sé ef til vill að endurvekja virka 

safnaðarkirkju og gefa prestakirkjuna upp á bátinn. Með því móti verður vöxtur í persónulegri 

og sjálfboðinni þjónustu sem leiðir til þess að persónuleg tengsl verða mikilvæg í kirkjunni. 

Þeir þættir sem virkuðu einu sinni fyrir kirkjuna eru hættir að virka og brýn þörf á breytingu. 

Fleiri og fleiri kristnir einstaklingar muni verða meðvitaðir um að Kristur kom ekki í heiminn 

svo að við gætum mætt til guðsþjónustu og sagt amen. Hlutverk kristindómsins sé eitthvað 

allt annað og miklu stærra.
59

  

Með virkri safnaðarkirkju telur Moltmann að megi leiðrétta hlutverk prestanna sem hafi 

brenglast með tímanum. Prestarnir séu fyrst og fremst kristnir einstaklingar sem séu hluti 

samfélagsins, en hafi það hlutverk að prédika orðið. Með því að virkja hinn almenna 

prestdóm skipti söfnuðurinn með sér verkum eftir því hvar náðargáfur hvers og eins liggja og 

þannig megi í leiðinni létta byrðum af herðum prestanna. Hvort tveggja er að mati 

Moltmanns veikleiki fyrir samfélag kristinna, að fría sig ábyrgð og að skipta ekki með sér 

verkum.
60
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5. Hlutverk kirkjunnar í dag 

Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður (Jóh 15.12). 

Kirkja Krists er dreifð um allan heim og nýir söfnuðir spretta upp víðsvegar í þriðja 

heiminum. Þegar litið er til stöðu kristindómsins á heimsvísu má segja að víða hafi orðið eins 

konar hnignun, ekki síst á Vesturlöndum á meðan sprenging hefur orðið í hinum svokallaða 

þriðja heimi. Um aldamótin 1900 bjó um 80% kristinna manna á Vesturlöndum (Evrópu og 

N-Ameríku), en í dag býr 60% kristinna manna í suðri (Afríku, S-Ameríku og hluta Asíu) og 

fer sú tala hækkandi. 

Í dag horfir trúfræðin í auknum mæli til menningarlegs samhengis og því hlýtur vöxtur 

kristinnar trúar í suðri að vera fyrirboði um breytingar varðandi framsetningu guðfræðinnar. 

Nýjar guðfræðilegar spurningar verða til og framsetning trúfræðinnar mótast í nýjum 

aðstæðum og þeim ögrandi verkefnum sem þær kalla eftir.
61

  

5.1. Endurvinna, flokka og skila  

Lynn Japinga, prófessor í trúfræði, segir femíníska guðfræðinga hafa sett spurningamerki við 

hina hefðbundnu skilgreiningu á kirkjunni sem verndara sannleikans og telja hlutverk 

kirkjunnar miklu frekar felast í því að vera til staðar í heiminum, að þjóna, elska og hjálpa til 

við að breiða út fagnaðarboðskapinn á skiljanlegan hátt. Kirkjan þurfi ekki að leggja svona 

mikla áherslu á heiður Guðs og hreinleika fagnaðarerindisins. Hlutverk kirkjunnar sé ekki 

heldur að ákveða hver eigi þar heima og hver ekki, og hver hafi rétt fyrir sér og hver ekki. 

Guð getur alveg séð um það. Ef kirkjan eyddi minni tíma í að þrasa um guðfræðileg smáatriði 

og stjórnarhætti, hefði hún meiri tíma til að vera það sem henni var ætlað að vera og hún 

hefur vanrækt, þ.e. hendur og fætur Guðs á jörðinni.  

Japinga vill meina að í kirkjunni sé meira rými fyrir fjölbreytileika en leiðtogar hennar og 

stofnanir hafi gefið hingað til. Kirkjan hafi tekið sér of mikið vald og eignað sér meiri 

heimild til að miðla náð Guðs en Guð ef til vill ætlaði henni. Guð miðli samkennd og visku á 

margan hátt og prestar og kirkja geti ekki stjórnað flæði náðarinnar, því hún sé Guðs en ekki 

þeirra. Aðalatriðið sé að lifa saman mitt í fjölbreytileikanum, ekki að viðhalda hefðum og 

hreinleika.
62
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Trúarhugmyndir fólks hafa víða breyst og í dag vill fólk móta eigin lífsafstöðu. Fólk hefur 

ekki sömu þörf fyrir að tileinka sér gömlu trúarjátningarnar.
63

 Prófessorarnir John Mbiti og 

Lamin Sanneh sem báðir hafa rannsakað afríska guðfræði vilja meina að hin hefðbundna 

afríska menning og fersk afrísk túlkun á Biblíunni geti leiðrétt hinn hefðbundna vestræna 

hjálpræðisskilning (e. soteriology). Hinn vestræni skilningur er að þeirra mati smættaður og 

máttvana þegar hjálpræðið er bundið við sáluhjálp einstaklingsins. Í hinni hefðbundnu afrísku 

menningu séu engin stíf skil á milli hins andlega og þess líkamlega. Líkamlegar hættur hafi 

andlegar afleiðingar í för með sér og öfugt. Hið kristna hjálpræði, í ljósi afrískrar menningar, 

þurfi að vera skilið sem alltumlykjandi. Sá skilningur sé líka samrýmanlegri Biblíunni en hið 

einstaklingsmiðaða hjálpræði hefðarinnar. Einnig telja þeir að túlkun Biblíunnar í afrísku 

samhengi muni hafa jákvæðar og skapandi breytingar í för með sér fyrir kristna trú.
64

  

Í Afríku eru fjölmargir nýir söfnuðir fullir af fólki sem er nýkomið til trúar og brennandi í 

andanum (sbr. Róm 12.11). Sem dæmi má nefna þjóðflokk Masaia í austur-Afríku og 

trúarjátningu þeirra. Í játningunni er talað um að trúa sem samfélag, frekar en einstaklingar. Í 

stað þess að steypa játninguna í mót með fræðilegum og óhlutbundnum hugtökum hins 

sýnilega og ósýnilega, um Krist sem fæddur sé af föðurnum frá eilífð, Guð af Guði, ljós af 

ljósi, fæddur, eigi gjörður o.s.frv. (sbr. orðalag Níkeujátningarinnar), þá tala Masaiar um 

vegferð trúarinnar á Guð sem af kærleika sínum skapaði heiminn og okkur. Þau tala um 

hvernig þau þekktu eitt sinn fjarlægan Guð í myrkri, en hafa nú kynnst Guði ljóssins. Kirkjan 

á Vesturlöndum getur vafalaust lært mikið af guðfræði Masaianna og trúarjátningu þeirra 

sem, ólíkt Níkeujátningunni, ber ekki merki trúvarnar og guðfræðideilna.
65

 

5.2. Kvennakirkjan 

Séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir, fyrsta konan sem tók prestvígslu á Íslandi (árið 1974), hefur 

rannsakað kvennaguðfræði í fjölda ára og var einn stofnenda Kvennakirkjunnar á Íslandi árið 

1993. Í bókum sínum fjallar Auður Eir um hugmyndir og þróun kvennaguðfræðinnar og gildi 

hennar fyrir kirkjuna í dag og segir nauðsynlegt að halda umræðunni opinni og endurmeta 

reglulega hvernig við hugsum og tölum um guðfræði okkar.
66

  

Sr. Auður Eir segir stofnun Kvennakirkjunnar vera til komna vegna þess að konur á 

Íslandi hafi margar hverjar verið orðnar þreyttar á guðsþjónustunum sem tali hvorki við þær 

né um þær. Þeim finnst hvorki talað um vandamál þeirra í guðsþjónustunni né gefið rými 
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fyrir þá gleði og lofgjörð sem þær vænta. Kirkjan bendir þeim ekki á möguleika til að móta 

nýjar hugmyndir um lífið og sjálfar sig.
67

 

Í Kvennakirkjunni eru lesnir ritningartextar sem styrkja sjálfsmynd kvenna. Þar tala 

konurnar um Guð í kvenkyni og lesa texta Biblíunnar eins og þeir hafi verið skrifaðir til 

kvenna. Kvennakirkjan fer ekki eftir venjulegu guðsþjónustuformi heldur reynir að láta 

guðsþjónusturnar svara þeim fjölbreytilegu spurningum sem brenna á konum. Þar leggja þær 

áherslu á að lesa texta Biblíunnar á sem skiljanlegastan hátt og eru konur hvattar til að semja 

sínar eigin útleggingar og móta textana með eigin orðum. Auður Eir segir konur geta fundið 

fyrirmyndir styrks, leiðsagnar og huggunar í Biblíunni.
68

  

Hér fyrir neðan er 12. kafli Rómverjabréfsins ásamt útleggingu Kvennakirkjunnar á sama 

kafla til að sýna hvernig koma má sama boðskap til skila með ólíku orðalagi:   

Frumkirkjan 

Því brýni ég ykkur, systkin, að þið vegna miskunnar Guðs bjóðið fram sjálf ykkur að lifandi, 

heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn guðsdýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi 

þessa heims. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugarfari og lærið svo að skilja hver sé 

vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Fyrir þá náð sem mér er gefin segi ég ykkur öllum: 

Enginn hugsi hærra um sjálfan sig en hugsa ber heldur í réttu hófi, og hver og einn haldi sér við 

þann mæli trúar sem Guð hefur úthlutað honum. Við höfum á einum líkama marga limi en 

limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við, þótt mörg séum, einn líkami í Kristi en hvert 

um sig annars limir. Við eigum margvíslegar náðargáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur 

gefið. Sé það spádómsgáfa þá notum hana í samræmi við trúna, sé það þjónustustarf skal gegna 

því, sé það kennsla skal sinna henni, sá sem hvetja skal geri það, sá sem gefur sé örlátur. Sá 

sem veitir forstöðu sé kostgæfinn og sá sem vinnur miskunnarverk geri það með gleði. Elskan 

sé flærðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Verið ástúðleg hvert 

við annað í bróðurlegum kærleika og keppist um að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki 

hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum. Þjónið Drottni. Verið glöð í voninni, 

þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni. Takið þátt í þörfum heilagra. Leggið stund á 

gestrisni. Blessið þá er ofsækja ykkur. Blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið 

með grátendum. Berið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna. 

Oftreystið ekki eigin hyggindum. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt er fyrir 

sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn að því leyti sem það er unnt og á ykkar valdi. 

Leitið ekki hefnda sjálf, mín elskuðu, látið reiði Guðs um að refsa eins og ritað er: „Mín er 

hefndin, ég mun endurgjalda,“ segir Drottinn. En „ef óvin þinn hungrar þá gef honum að eta, ef 

hann þyrstir þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta safnar þú glóðum elds á höfuð 

honum.“ Lát ekki hið illa sigra þig en sigra þú illt með góðu.69 

Kvennakirkjan 

Gefum nú Guði allt sem í okkur býr. Hún á það skilið fyrir miskunnsemina sem hún sýnir 

okkur alltaf. Það er einmitt það besta sem við gerum við líf okkar. Við skulum ekki taka 

athugasemdalaust við skoðunum annarra heldur nota okkar eigin dómgreind. Við megum 

treysta því að Guð hjálpar okkur til þess og lætur okkur sjá hvað hún hefur í huga. Það er allt 

gott, fagurt og fullkomið. Verum ekki metnaðargjarnari en er hollt fyrir okkur og finnum hvað á 
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best við okkur og hvaða hæfileika Guð hefur gefið okkur. Við uppfyllum hver aðra svo vel og 

þurfum ekki allar að gera allt. Við erum einn samheldinn hópur af því að við tilheyrum allar 

Kristi. Við höfum margs konar hæfileika eftir náðinni sem okkur er gefin. Sumar okkar prédika 

svo vel, sumar kunna alls konar félagsþjónustu, sumar kenna, sumar taka hinar okkar að sér til 

að leiðbeina, sumar sjá um fjármálin, sumar hafa stjórnunarhæfileika og sumar okkar kunna að 

jafna misklíð og misskilning. Hver okkar á bara að taka sitt sérstaka starf alvarlega, gleðjast yfir 

því og vinna það af einlægni. 

Vinátta okkar má ekki vera fölsk. Við skulum hafa andstyggð á því sem er vont og halda fast 

við það sem er gott. Sýnum hver annarri djúpa vináttu og ástúð og verum hver annarri fyrri til 

að veita hinum virðingu. Við skulum ekki þreytast á baráttumálunum heldur láta þau gleðja 

okkur og hrífa. Vinnum með Guði, verum vissar um að ná því sem við vonumst eftir, gefumst 

ekki upp þótt ýmislegt verði erfitt. Verum staðfastar í bæninni. Skjótum saman til að borga 

þeim sem vinna sérstaklega fyrir okkur. Og bjóðum hver annarri til okkar. Takið því rólega þótt 

einhverjir séu á móti ykkur og hugsið hlýlega til þeirra. Fagnið með fagnendum og grátið með 

grátendum. Verið eins við alla, gerið ekki mikið úr sjálfum ykkur en verið eins og þau sem láta 

ekki mikið á sér bera. Ekki vera drjúgar yfir hæfileikunum sem þið hafið. Gjaldið engum illt 

fyrir illt. Látið allt líf ykkar vera fallegt. Látið ykkur lynda við aðra ef það er hægt. Ekki hefna 

ykkar. Guð tekur það að sér eins og hún hefur sagt: Mín er hefndin, ég mun endurgjalda. En ef 

óvinir þínir eiga í erfiðleikum skaltu hjálpa þeim. Ef þú gerir þetta verður erfitt fyrir þá að halda 

áfram að vera á móti þér. Láttu ekki hið vonda yfirbuga þig en sigraðu illt með góðu.70  

Í Kvennakirkjunni móta konurnar einnig blessunarorðin sem flutt eru í guðsþjónustunum. Þær 

tala um Guð og þau margvíslegu verk sem felast í sköpun hennar, frelsun og helgun: 

Guð sem skapaði þig til að eiga völd gefi þér auðmýkt. Jesús sem frelsaði þig til að sýna 

umhyggju gefi þér styrk. Heilagur andi sem elskar þig umfaðmi þig með vináttu sinni svo að þú 

getir átt vináttu með öðrum. 

Eða: 

Guð sem skapaði þig gefi þér skipulag í daga þína. Jesús sem frelsaði þig gefi þér frelsi í 

skipulaginu. Heilagur andi sem styrkir þig gefi þér þor til að yfirgefa öryggið og leita nýrra 

leiða þegar þú þarft þess. 

Þesskonar blessunarorð gefa konum góðar og ferskar hugsanir til að taka með sér heim.
71

 Þó 

að talað sé um Guð í kvenkyni í guðfræði Kvennakirkjunnar er þó hverri konu í sjálfvald sett 

að velja þá guðsmynd sem hún kýs.
72

  

Sr. Auður Eir er á sama máli og Moltmann, þegar hún talar um lúthersku kirkjuna og segir 

hana eiga að vera siðbótarkirkju á öllum tímum og nefnir tilhneigingu hennar til kaþólskra 

messusiða. Guðsþjónustur eigi ekki að vera háalvarlegar heldur glaðlegar hátíðir, Kristi til 

lofs og söfnuði hans til þjónustu. Þær megi vera fjölbreytilegar, líkt og við sjálf. Lúther vildi 

létta á formfestu kirkjunnar, hefðum og siðum og gefa guðfræði kirkjunnar nýtt líf. Hann 

samdi sálma og lög fyrir guðsþjónusturnar og gaf þeim þannig nýtt form. Hann lagði áherslu 

á réttlæti og frelsi í boðskap Krists. Sérhver manneskja sem sé skírð til kristinnar trúar eigi að 

sökkva sér ofan í Biblíuna, styrkjast í þeirri trú sem boðar von og náð, taka að sér að vera 
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prestur kirkjunnar og taka þátt í að móta guðsþjónustuna og njóta hennar. Hlutverk sérhverrar 

kristinnar manneskju sé að annast kirkjuna og náunga sinn í kærleika.
73

  

Siðbótin kostaði blóð, svita og tár. Lúther barðist gegn yfirráðum kirkjunnar og trúði því 

staðfastlega að hver manneskja ætti rétt á að nota eigin dómgreind, en kirkjustofnunin hefði 

ekkert vald yfir hugum fólks. Í guðfræði Sören Kierkegaard er áhersla á persónulega 

ákvörðun og ástundun. Dietrich Bonhoeffer fjallar um virka guðfræði sem felur í sér sífellda 

köllun kristninnar til að bæta þjóðfélagið í ljósi þess að Guð elski sérhverja manneskju og sé 

að baki hennar.
74

 

5.2.1. Guðfræði Kvennakirkjunnar  

Sr. Auður Eir bendir á að konur um allan heim leiti mikið og víða að trúarstyrk. Kirkjan 

umriti guðfræði sína svo hún falli vel að samtímanum og þar af leiðandi sé nýrrar guðfræði 

alltaf þörf. Konur hafi yfirgefið kirkjuna vegna þess að kirkjan vildi ekki hlusta á guðfræði 

þeirra. Þær hafi stofnað eigin hópa þar sem guðfræði þeirra móti daglegt líf þeirra og 

lífsstefnu. Aðrar konur hafi sagt skilið við kristna trú vegna þess að hún byggi á trúarbók sem 

niðurlægir konur og boðar trú á karlguð. Þær treysti ekki kristinni trú fyrir sínum málum. 

Þessi boðskapur, líkt og boðskapur frelsunarguðfæðinnar, kveiki nýjar hugsanir um gamalt og 

traust fagnaðarerindi og hvetji fólk til að taka afstöðu til eigin trúar. Kvennaguðfræðin hlusti 

líka á kvennaguðfræði annarra trúarbragða, vegna þess að hún geti lært margt af þeim. Sr. 

Auður Eir telur að það hljóti að vera kristinni kirkju umhugsunarefni að konur skilji ekki 

boðskap hennar og leiti annað til að finna trú sem gagnast þeim í lífinu.
75

 

Þrenningarkenningin, um Guð, föður, son og heilagan anda, er eitt helsta tákn kristinnar 

kirkju. Kenningin var mótuð í byrjun þriðju aldar undir forystu kirkjuföðurins Tertúllíanusar 

vegna deilna sem þá ríktu um guðdóm Jesú og hvort guðirnir væru orðnir tveir. Kenningin 

var mótuð til að reka burt allan efa og segja kirkjufólki að það væri bara einn Guð sem væri 

samt þrjár persónur. Til að skilja þessa flóknu hugmynd tekur Auður Eir dæmi um mann sem 

sé í hlutverki eiginmanns þegar hann er heima hjá sér, hann sé læknir þegar hann er í 

vinnunni, en úti á götu sé hann bara maður sem gengur yfir Hverfisgötuna. Á sama hátt sé 

Guð einn, þó hann sé faðir, sonur og heilagur andi.
76

 

Femínískir guðfræðingar hafa gagnrýnt þrenningarkenninguna og karlmynd hennar og 

bent á mismunandi útfærslur sem komi sama boðskap til skila en noti fjölbreytilegar 
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guðsmyndir til þess. Þrenningarkenningin hefur óneitanlega áhrif á okkur og guðsmynd 

okkar. Við erum skírð í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Við heyrum 

karlkynsmyndir þrenningarinnar endurteknar í guðsþjónustunum og fáum þær hugmyndir að 

karlar séu konum æðri. Sumir kvennaguðfræðingar telja meira að segja að það aftri konum 

frá því að hafa trú á sjálfum sér ef frelsari þeirra er karlkyns og þær séu hvattar til að leggja 

allt í hendur föðurins og sonarins.
77

 

Sr. Auður Eir bendir á að langt sé liðið síðan þrenningarkenningin var mótuð og táknin 

sem einu sinni voru skjól gegn efa kunni að skapa nýjan efa í dag. Margt hafi breyst í hugsun 

og menningu og nýjar spurningar vaknað með nýjum tímum. Þarna reyni á hugrekki 

kirkjunnar til að móta nýja guðfræði sem geti tekist á við þær spurningar á skiljanlegan hátt 

og komið að gagni í dag.
78

  

Sr. Auður Eir leggur áherslu á að í Biblíunni tali Guð um sjálfa sig í kvenkyni og þess 

vegna geri kvennaguðfræðin það líka. Margar kvenmyndir Guðs koma fyrir í Biblíunni og 

hún segir okkur ekki geta stungið þeim undir stól og látið sem þær séu ekki til. Hugmyndir 

okkar um Guð hafi mikil áhrif á okkur og þess vegna tali kvennaguðfræðin um Guð í 

kvenkyni. Það hafi mótað menningu okkar og okkur sjálf að tala alltaf um Guð í karlkyni. 

Það sé auðvitað hægt að tala um Guð sem Föður, en það sé aðeins einn möguleiki af 

mörgum.
79

  

Í sköpunarsögunni í 1Mós 1.27 segir: „Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann 

skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu.“ Ef við hugsum um Guð í 

karlkyni út frá þessum orðum getum við vissulega líka hugsað um Guð í kvenkyni. Út frá 

myndum Biblíunnar og boðskap, getum við hugsað um Guð sem bæði karlkyns og kvenkyns 

og hvorki kvenkyns né karlkyns. En við getum ekki troðið Guði í box. Guð er Guð, miklu 

stærri og stórfenglegri en við getum skilið.
80

 

Femínískir guðfræðingar eru ekki allir á sömu skoðun þegar kemur að Biblíunni, kirkjunni 

eða kristindómnum en flestir eru sammála um grundvallarskilgreiningu á femínisma sem 

hollustu við mannkynið, jafnrétti og virðingu fyrir öllum manneskjum. Takmarkið sé 

þjóðfélagsskipan þar sem konur og karlar af öllum kynþáttum og stéttum geti lifað saman í 

sátt og samlyndi. Flestir femínískir guðfræðingar álíta tvennt nauðsynlegt til að ná því 

markmiði. Í fyrsta lagi þurfi að veita mótstöðu gegn öllu því sem undiroki fólk. Í öðru lagi sé 
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hlutverk femínismans að hvetja og styrkja konur og hjálpa þeim að finna innri styrk og frelsi 

frá staðalímyndum.
81

 

Femínínskir guðfræðingar hafa mótmælt hefðbundnum syndaskilningi kristninnar og því 

hvernig syndin hefur verið tengd sérstaklega við konuna, án þess þó að afneita veruleika 

syndarinnar. Staðreyndin sé sú að þrátt fyrir að fólk geri margt gott og endurspegli ímynd 

Guðs á margan hátt, þá sé ekki hægt að horfa fram hjá því að fólk er ekki alltaf gott. 

Manneskjur gera hræðilega hluti við hvor aðra og stundum jafnvel í nafni Guðs sem skapaði 

þær. Hvernig varð manneskjan sem er sköpuð í mynd Guðs svona brotin? Hvernig varð 

ímynd Guðs svona bjöguð? Helförin og önnur eins illskuverk kalla á athygli okkar og svör, 

en illska og eyðilegging birtast þó á öllum sviðum mannlegrar tilveru. Við verðum 

auðveldlega pirruð og leiðinleg við fjölskyldumeðlimi, sýnum hroka og sjálfselsku og 

sannfærum okkur svo um réttmæti hegðunarinnar. Hvers vegna skyldi syndin vera svona 

algeng og þrálát?
82

 

Sr. Auður Eir bendir á að öll eigum við það sameiginlegt að glíma við vanda sem býr innra 

með okkur, að ráða ekki við líf okkar og, eins og Páll postuli komst að orði, að gera ekki það 

góða sem við viljum heldur það vonda sem við viljum ekki (Róm 7.19). Í Biblíunni kallast 

þessi vandi synd. Syndin er margskonar og birtist í ósætti okkar við okkur sjálf, vanlíðan, 

lygi, ofbeldi, lymsku og djöfuldómi. Allt á þetta upphaf sitt í aðskilnaði okkar frá Guði en 

það er hægt að læra að ráða við vandann og komast aftur til Guðs. Páll talaði ekki aðeins um 

að hann gerði ekki alltaf það góða sem hann vildi heldur sagðist hann geta gert allt með hjálp 

Guðs sem gæfi sér styrkinn. Guð, skapari okkar, kom til okkar í Jesú, frelsara okkar, og 

kenndi okkur að koma aftur til sín og með því leiddi Guð okkur blíðlega til sjálfra okkar á 

ný.
83

 

5.2.2. Að velja og hafna textum Biblíunnar 

Séra Auður Eir bendir á að Biblían hafi mikil áhrif á menningu okkar og hvort sem fólk sé 

kirkjurækið eða ekki þá heyri það boðskap hennar þegar það er viðstatt athafnir á borð við 

skírnir, fermingar, brúðkaup og útfarir. En hver er boðskapur Biblíunnar? Það hefur verið 

vísað í Biblíuna bæði fyrr og síðar til að andmæla ýmsum baráttumálum og kúga konur. Það 

hefur verið vitnað í texta hennar bæði til að styðja og andmæla þrælahaldi, kvenfrelsi og 

víndrykkju. Hvernig getur Biblían, okkar eigin trúarbók, innihaldið svo margt sem hefur 

skaðað konur? Auður Eir telur að ástæðan sé sú að Biblían sé saga úr lífi kynslóðanna, saga 
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um venjulegar manneskjur en ekki heilagt fólk. Þetta sé gömul saga og þó að margt sem 

Biblían segi eigi allt eins við um okkur, þá sé margt sem við getum ekki skilið því það er svo 

ólíkt hugsunarhætti okkar.
84

  

Biblían er skrifuð af fólki sem hafði sjálft mótað sínar kenningar, hugmyndir 

feðraveldisins, fyrir ritun Biblíunnar og Auður Eir segir mikilvægt að Biblían sé lesin í því 

ljósi. Biblían sé mótuð af feðraveldinu og varð boðberi þess um leið og hún var andmælandi 

þess. Aðstæður fólks í sögu Biblíunnar séu ekki alltaf eins, hvorki menningarlegar- eða 

stjórnmálalegar. Það sé einfaldlega ekki hægt að fletta upp Biblíunni einhvers staðar segir og 

sækja þangað algilda guðfræði. Ef við berum saman hugmyndir okkar sjálfra og hugmyndir 

Guðs í Biblíunni þá sjáum við að það voru ekki hugmyndir Guðs að karlar ættu að byggja 

frelsi sitt á ófrelsi kvenna. Það hafi heldur ekki verið hugmyndir Guðs að konur ættu að vera 

undirgefnar. Það hafi verið og séu hugmyndir feðraveldisins sem Guð andmælir.
85

  

Kvennaguðfræðin bæði velur og hafnar textum Biblíunnar og telur sig ekki aðeins hafa 

leyfi til þess heldur einnig skyldur. Ástæðan er sú að hinir neikvæðu kaflar um undirgefni og 

undirokun kvenna eru lýsing á því sem var en ekki því sem á að vera og eiga ekki að hljóma 

sem boð Guðs. Á meðan sumir kaflar Biblíunnar eru jafn lifandi í nútíð og fortíð hafa aðrir 

kaflar ekkert gildi lengur.
86

  

Kirkjan hefur valið, mismunað og túlkað texta án þess að frelsandi boðskapur kvenna 

birtist. Kirkjan hefur ekki vakið athygli okkar á því að Marta íhugaði og ræddi guðfræði við 

Jesú (Jóh 11) eða að það voru konur sem stóðu trúfastar við kross Jesú og voru fyrstu vottar 

upprisunnar. Nýja testamentið boðar guðfræði, sem birtist í verkum kvennanna sem voru í 

kringum Jesú, um blíðu og mýkt sem læknar. Þær sýndu kærleika sinn með því að bjóða í 

boð, með því að snerta og faðma. Sr. Auður Eir segir þessa guðfræði hafa verið eyðilagða 

með því að troða fagnaðarerindinu í reglur og kenningar en kvennaguðfræðin dragi fram 

boðskapinn um gildi þessarar mýktar og frelsið sem konum sé boðað.
87

  

5.3. Böl konunnar 

Ófrjósemi, fósturlát og andvana fæðing er veruleiki sem margir þekkja. Talið er að um 10% 

mannkyns glími við ófrjósemi, ein af hverjum fjórum konum á barneignaaldri missi fóstur og 

ein af hverjum áttatíu meðgöngum ljúki með andvana fæðingu.
88

 Hvernig talar guðfræðin um 

                                                            
84 Auður Eir Vilhjálmsdóttir, Vinátta Guðs, bls. 34-35.  
85 Sama heimild, bls. 35-36.  
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88 Nadine Pence Frantz og Mary T. Stimming (ritstjórar), „Longing”, Hope Deferred: Heart-Healing Reflections 

on Reproductive Loss, Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press, 2005, bls. 1-12, hér bls. 3. 
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móðurhlutverkið og sorgina sem fylgir ófrjósemi og fósturláti? Hvaða guðfræðilegu 

fullyrðingar hafa verið notaðar til huggunar? Gagnast þær? Sú hugmynd samfélagsins að 

æðsta hlutverk kvenna í lífinu sé móðurhlutverkið hefur kúgað fjölmargar konur bæði fyrr og 

síðar og margar konur sem glíma við ófrjósemi upplifa sjálfar sig ekki sem alvöru konur.
89

  

Árið 2005 kom út bókin Hope Deferred: Heart-Healing Reflections on Reproductive Loss, 

sem er skrifuð af fimm kvenguðfræðingum sem eiga þá reynslu sameiginlega að hafa glímt 

við ófrjósemi, misst fóstur eða fætt andvana börn. Þær uppgötvuðu að þær skorti sálma, 

bænabækur og texta sem fjölluðu um sorg þeirra. Á sama tíma sýndi þetta skort kirkjunnar og 

femínískrar guðfræði. Í bókinni fjalla konurnar af einlægni um reynslu sína og glímu við Guð 

og trúna.
90

 Þær glímdu við spurningar á borð við: Hvernig getur Guð verið svona grimmur? 

Af hverju get ég ekki eignast börn eins og hver önnur kona? Og síðast en ekki síst: Hvar er 

Guð í þessu öllu saman?
91

 

Bókin Hope Deferred og sú guðfræðihugsun sem þar birtist, getur hjálpað kirkjunni að 

fræðast um það hvernig trúarlegt tungutak getur hjálpað fólki í þessari stöðu og eins hvernig 

það getur gert illt verra. Þegar sorgin knýr dyra er stundum reynt að hughreysta fólk með 

fullyrðingum á borð við þessar: 1. að Guð hafi áætlun með líf okkar, sem sé æðri okkar 

skilningi; 2. að þjáning og dauði séu leiðir til að þjálfa okkur eða prófa í þessu lífi. Nadine 

Pence Frantz fann hjá sér knýjandi þörf til að skoða þessar fullyrðingar nánar í kjölfar reynslu 

sinnar af ófrjósemi og fósturmissi. 

Sú fullyrðing að Guð hafi tilgang með því sem hefur gerst er ekki gagnleg fyrir fólk sem 

stendur í þessum sporum og gefur mynd af fjarlægum Guði sem erfitt er að skilja. Að baki 

býr mynd af Guði sem gefur þrá eftir barni en neitar svo að uppfylla þá þrá.
92

 Sú fullyrðing 

að dauðinn sé próf byggir á trausti á að Guð geti notað allra verstu kringumstæður til að 

skapa eitthvað jákvætt. En það er von sem byggir á því hvernig Guð geti umbreytt verstu 

aðstæðum, en ekki yfirlýsing um að Guð skapi slíkar aðstæður til að nota sem kennsluaðferð. 

Þegar reynt er að hughreysta fólk sem hefur misst fóstur með því að gefa í skyn að Guð ætli 

þeim að læra eitthvað af þessu er dregin upp sú guðsmynd að Guð taki líf til að kenna 

foreldrunum eitthvað og það er síður en svo uppbyggilegt.
93

   

Sorgin sem fylgir ófrjósemi og fósturmissi felur í sér brostnar vonir og drauma og er ekki 

hægt að sópa burt með því að benda á æðri áætlun Guðs. Dauðinn er jafn sár eftir sem áður. 

                                                            
89 Nadine Pence Frantz, „Why?” Hope Deferred, bls. 15-30, hér bls. 19. 
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Við fósturlát er dauðinn mjög áþreifanlegur með krömpum, verkjum, blóði og oft 

auðkennanlegu fóstri. Konur þurfa jafnvel að fara í gegnum fæðingu, en þeirri reynslu fylgir 

hvorki barnsgrátur né andardráttur ungbarns. Þær sem missa fóstur syrgja lífið sem þær áttu 

von á en aldrei varð. Þær syrgja það sem næstum varð, en er nú horfið.
94

  

Marteinn Lúther skrifaði huggunarbréf árið 1542, til mæðra sem höfðu misst fóstur eða 

fætt andvana börn. Guðfræðingurinn Kristen E. Kvam segir bréf Lúthers enn vera til 

hughreystingar og huggunar þeim sem upplifa slíka sorg í dag. Bréfið innihaldi einnig 

gagnleg úrræði fyrir okkur þegar við hugleiðum hvernig við viljum að kristnir söfnuðir taki á 

móti og bregðist við fósturláti, andvana fæðingum og ungbarnadauða. Kristin trúfélög hafi 

lagt mikla áherslu á hvernig best sé að bregðast við óæskilegum þungunum, en Lúther beinir 

athygli okkar að hópi sem hefur ekki fengið næga guðfræðilega athygli: þ.e. þau sem syrgja 

börnin sem vonast var eftir.
95

  

Það er mikilvægt að viðurkenna sorgina sem fylgir ófrjósemi og missi. Fólk má ekki fá 

þau skilaboð að þetta hafi einhvern tilgang og þrýsta þannig á þau að afneita sorg sinni. Guð 

skapaði lífið og við erum lífið. Það er því ekkert eðlilegra en að syrgja lífið sem næstum varð. 

Kristið fólk byggir traust sitt á Guði, ekki vegna þess að sársauki þeirra og þjáning eru honum 

óviðkomandi heldur vegna þess að hann fór sjálfur í gegnum lífið með öllu sem því fylgir og 

er einnig með okkur núna. Það er því í raun sama hvaða guðsmynd og svör fólki eru gefin í 

kjölfar missis, svo lengi sem þau færa von til framtíðar og það sé gert í ljósi missis þeirra og 

sorgar. Guðfræðingurinn Nadine Pence Frantz segist sjálf hafa fundið mesta huggun í því 

þegar hún gerði sér ljóst að Guð syrgði með henni börnin sem hún gat ekki eignast. Hún 

skynjaði nærveru Guðs sem var við hlið hennar og huggaði hana. Í stað þess að reyna að létta 

sorg foreldranna með því að gera lítið úr tengslunum sem þau höfðu myndað við barnið og 

hugmyndina um fjölskyldulífið, þá felst oft meiri huggun í því ef komið er orðum að því að 

Guð sé nálægur og skynji sorg þeirra.
96

 

5.4. Samkynhneigð í ljósi kristins mannskilnings 

Sólveig Anna Bóasdóttir, doktor í guðfræðilegri siðfræði, skrifaði bókina Ást, kynlíf og 

hjónaband, safn greina sem fjalla meðal annars um réttindi samkynhneigðra, kristinn 

mannskilning, kynverund mannsins (e. human sexuality) og hjónabandssiðfræði. Bókin, sem 

kom út árið 2008 tekur einnig á ríkjandi gagnkynhneigðarhyggju innan kristni og kirkju. Á 

einum stað vísar Sólveig Anna í bandaríska guðfræðinginn James B. Nelson og bók hans 
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Embodiment: An Approach to Sexuality and Christian Theology, frá árinu 1978 sem hún las í 

siðfræðinámskeiði þegar hún var við nám við guðfræðideild Háskóla Íslands árið 1982. 

Mannskilningur kristinnar trúar er grundvallarstef bókarinnar og þar gagnrýnir Nelson 

neikvæða sýn hefðarinnar á kynlíf og setur fram jákvæðan mannskilning sem lítur á líkama 

manneskjunnar og kynverund sem góða og uppbyggilega sköpun Guðs.
97

   

Nýir tímar eru gengnir í garð í kristinni hjónabands- og fjölskyldusiðfræði, líkt og Nelson 

gerði sér ljóst á áttunda áratug síðustu aldar og fjallaði í því samhengi um samkynhneigð (e. 

homosexuality). Hann gagnrýndi notkun biblíutexta í guðfræðilegri umræðu um stöðu 

samkynhneigðs fólks í samfélagi og kirkju og benti á að guðfræðileg siðfræði hefði annars 

konar nálgun. Nelson gagnrýndi þá leið að nota texta Biblíunnar sem siðferðilega þekkingu 

inn í samfélag okkar í dag þar sem gríðarlegur munur væri á samfélögunum þá og nú og aðrar 

forsendur fyrir hendi í dag. Hann hvatti kristnar kirkjur og samfélög til að viðurkenna 

mannhelgi (e. human dignity) samkynhneigðs fólks að fullu og endurskoða afstöðu sína til 

hjónavígslu samkynhneigðra og prestvígslu þeirra út frá kristnum mannskilningi.
98

  

Sólveig Anna bendir á að rík hefð hafi verið fyrir því í kristinni guðfræði að líta á Guð 

sem löggjafa og að hinn kristni maður verði að fylgja opinberuðum vilja Guðs í einu og öllu. 

Ef gengið sé út frá slíkri guðsmynd megi auðveldlega skilja kristna siðfræði sem lagasafn 

sem innihaldi boð og bönn sem hinn kristni maður skuli fylgja. Slík lögmálshyggja hefur 

verið mikið gagnrýnd og bent á að fleiri heimildir liggi til grundvallar kristinni siðfræði en 

Biblían ein, eins og fjallað var um í fyrsta kafla þessarar ritgerðar.
99

 

Sumar hugmyndir sem liggja til grundvallar vissum orðum Biblíunnar standast einfaldlega 

ekki lengur í samfélagi okkar eða því samfélagi sem við viljum skapa. Afstaða kristinnar 

siðfræði til þrælahalds er dæmi um það. Í Gamla testamentinu (t.d. í 2Mós 20.17) og Nýja 

testamentinu (t.d. í Fílemonsbréfinu) er vísað til þrælahalds sem samfélagslegrar stofnunar. 

Lengst af var engin andstaða gegn því í sögu kristninnar og voru Biblían, skynsemin og stóru 

guðfræðingarnir sammála um að þrælahald samræmdist kristinni trú. Í hátt í tvö þúsund ár sá 

kristið fólk ekkert athugavert við að halda þræla en með straumum og stefnum 

upplýsingarinnar breyttust viðhorf fólks. Þegar ný viðhorf voru orðin útbreidd og almenn 

breytti kirkjan fyrst opinberri skoðun sinni á þrælahaldi.
100

 Sólveig Anna bendir á að ef 

kristin siðfræði ætli sér annað og stærra hlutverk en að gera lausnir fyrri tíma að lausnum 
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samtímans þurfi að gera skýran greinarmun á staðhæfingu biblíutexta og gildandi viðmiði í 

samtímanum.
101
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6. Guðsmyndin í kjölfar áfalla 

Í því birtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann 

skyldi veita okkur nýtt líf (1Jóh 4.9).  

Reynslan sýnir okkur að stöðnuð kirkja er ekki að sinna hlutverki sínu. Hlutverk kirkjunnar er 

að mæta manninum þar sem hann er og skoða guðfræðina og endurnýja þegar þörf er á. Við 

hvaða aðstæður og á hvaða hátt þarf kirkjan að vera til taks í dag?  

Serene Jones er prófessor í trúfræði við Union Theological Seminary í New York og hefur 

unnið mikið með þolendum ofbeldis og áfalla. Hún hefur rannsakað áföll og langtímaáhrif 

þeirra á fólk og samfélög frá árinu 1992 og skrifaði bókina, Trauma and Grace: Theology in 

a Ruptured World, árið 2009. Bókin byggir á áfallarannsókn í guðfræðilegu samhengi og er 

sú fyrsta sinnar tegundar. Þar veltir Jones meðal annars fyrir sér hvert hlutverk kirkjunnar, 

presta og safnaðarmeðlima, ætti að vera gagnvart þolendum ofbeldis í dag. 

6.1. Serene Jones 

Serene Jones hóf að rannsaka langtímaáhrif áfalla eftir að hafa horft upp á fólk, 

fjölskyldumeðlimi, vini, nágranna og nemendur sína árum saman sem virtust ekki ná að fóta 

sig í lífinu, eða verða yfir höfuð hamingjusamar manneskjur, vegna ofbeldis sem þau höfðu 

orðið fyrir. Þetta var Jones mikið áhyggjuefni sem jókst enn frekar við þau ferðalög sem hún 

fór í út um allan heim vegna vinnunnar. Þar hitti hún fyrir þolendur heimilisofbeldis, fólk í 

þrælabúðum og einstaklinga og fjölskyldur stríðshrjáðra landa. Árið 1992, mitt í öllu þessu, 

fékk Jones bók um áföll frá vini sínum. Við lestur bókarinnar opnaðist henni nýr heimur og 

hún lagðist sjálf í rannsóknarvinnu.  

Í bók sinni, Trauma and Grace, skoðar Jones nýleg verkefni sem unnin hafa verið á sviði 

áfalla og gerir grein fyrir því hvernig ofbeldi getur haft áhrif á getu einstaklings til að elska, 

muna og vinna; hvernig ofbeldi ögrar guðfræðilegum náðarskilningi og hefur jafnvel áhrif á 

hvernig krossfestingar Jesú er minnst.
102

  

Sú spurning sem drifið hefur Jones áfram öll þessi ár er í sjálfu sér einföld en um leið 

margþætt að innihaldi: Hvernig getur fólk sem hefur verið beitt ofbeldi kynnst Guði og 

upplifað endurnýjandi kraft náðar hans? Þeirri spurningu fylgir erfið áskorun. Þegar fólk er 

beitt ofbeldi, eða verður fyrir annars konar áföllum, getur það fengið taugaáfall í kjölfarið. 

Þolendur ofbeldis eiga þá sérstaklega erfitt með að skynja heilandi mátt náðar Guðs. Þegar 
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skilningarvitin hafa verið gerð óvirk er erfitt að upplifa kærleika Guðs. Kjarni bókar Jones 

fjallar um þetta krefjandi verkefni.
103

  

Tvær trúarlegar staðhæfingar mynda kjarnann í guðfræði Jones. Í fyrsta lagi búum við í 

brotnum og ofbeldisfullum heimi. Í öðru lagi þá elskar Guð heiminn og vill að þjáningu sé 

mætt með vonarríkum orðum, kærleika og náð. Það er verkefni sem kirkjan hefur staðið 

frammi fyrir í gegnum aldirnar. Hvernig má boða kærleika Guðs og heilun, í orði og verki, á 

sem áþreifanlegastan hátt? Hvaða leiðir er hægt að fara til að birta kærleika Guðs og auðvelda 

fólki að nálgast hann, kynnast honum og njóta hans í lífi sínu?
104

 

6.2. Opinberun á guðsþjónustuna 

Jones segir frá reynslu sem hún varð fyrir í miðri guðsþjónustu einn sunnudagsmorgun sem 

varð til þess að hún fór að sjá trúfræðina, játningarnar, kenningarnar og orðræðu messunnar í 

nýju ljósi. Jones var á þeim tíma leiðbeinandi og trúnaðarkona ungrar konu, Leu, sem hafði 

hugsað sér að gerast safnaðarmeðlimur í kirkjunni sem Jones tilheyrði. 

Lea hafði flutt til borgarinnar ári áður og fór skömmu síðar að sækja kirkju. Hún var 

einmana og þráði ekkert heitar en að finna stað þar sem hún gæti átt stund með Guði, sungið 

og beðið með öðru fólki. Lea hafði ekki fengið trúarlegt uppeldi og hafði aðeins farið 

nokkrum sinnum í kirkju með mömmu sinni sem barn. Minningin um friðinn og 

vellíðunartilfinninguna sem hún upplifði þegar hún hlustaði á fólkið syngja sálma og biðja 

bjó alltaf með henni.
105

  

Einn kaldan vetrarmorgun mætti Jones til messu og fékk sér sæti við hlið Leu. Þær nutu 

hinnar sígildu guðsþjónustu sem einkenndist af gamalkunnum helgisiðum, bænum og 

sálmum. Þegar nær dró altarisgöngunni, sem hafði verið eftirlæti Jones frá barnæsku, tók hún 

eftir að upplifun Leu var greinilega önnur. Þegar presturinn fór að tala um nóttina fyrir 

„dauða“ Jesú, stífnaði Lea upp og fór að núa saman höndum og rúlla upp messuskránni sem 

hún hélt á í kjöltunni. Hún var tóm á svip og úr andliti hennar skein ótti. Þegar presturinn 

kom að orðum Jesú: „Þetta er blóð mitt, sem fyrir ykkur er úthellt,“ færði Lea sig til hliðar á 

kirkjubekknum og laumaði sér út.
106

 

Jones elti Leu út og fann hana inni á salerni þar sem hún stóð skjálfandi við vaskinn. Jones 

spurði hana hvort eitthvað hefði komið fyrir en Lea sagðist bara hafa ætlað að skvetta smá 

vatni framan í sig en hún myndi ekki hvoru megin væri heitt og hvoru megin væri kalt vatn. 
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Jones skildi ekki hvernig væri hægt að gleyma því, en áður en hún svaraði Leu reyndi hún að 

setja sig í hennar spor og velti fyrir sér hvers vegna hún hefði orðið svona óttaslegin. Í 

örstutta stund fann Jones fyrir skelfingunni sem hafði náð tökum á Leu og virtist búa innra 

með henni, ekki í kirkjunni, heldur í kyrrstæðri og sársaukafullri veröld. Að nokkrum 

sekúndum liðnum skrúfaði Jones frá heita vatninu og Lea setti úlnliðina undir volga bununa 

og fór smám saman að slaka á. Þegar guðsþjónustunni var að ljúka gengu þær saman fram. 

Lea klæddi sig í úlpuna og kvaddi en Jones stóð eftir orðlaus, ringluð og sakbitin vegna þess 

að hún vissi ekki hvað hafði gerst eða hvernig hún hefði átt að bregðast við. Það var ekki 

aðeins persónuleg óvissa Jones um það sem hafði gerst sem kvaldi hana heldur líka ágengar 

guðfræðilegar spurningar. Hún var leiðbeinandi Leu og vildi vita hvernig altarisgangan gat 

orðið til þess að Lea flúði úr messunni.
107

 

Nokkrum dögum síðar hittust þær yfir tebolla eins og þær voru vanar og Lea trúði Jones 

fyrir ofbeldi sem hún varð fyrir í æsku. Frásögn Leu varpaði ljósi á það hvers vegna hún hafði 

brugðist við eins og hún gerði en spurningu Jones um hvernig guðfræðin gæti hjálpað var enn 

ósvarað. Lea ólst upp á flækingi með foreldrum sínum sem voru í mikilli óreglu. Þegar hún 

var barn beitti pabbi hennar hana kynferðislegu ofbeldi og þegar hún var unglingur var henni 

nauðgað af „vini“ sínum og leiddist í kjölfarið út í fíkniefnaneyslu. Með hjálp kennara síns 

fékk hún inni í athvarfi þar sem hún komst í kynni við konur sem höfðu orðið fyrir samskonar 

reynslu. Þar heyrði Lea fyrst orðið „áfall“ og fannst það ná vel utan um líðan sína. Líkami 

hennar og sál voru enn kvalin vegna ofbeldisins sem hún hafði orðið fyrir mörgum árum 

áður.
108

 

Lea hafði verið í ýmsum meðferðum vegna áfallastreituröskunar sem hún þjáðist af vegna 

ofbeldisins. Hún sagði Jones frá því hvernig henni liði stundum eins og hún væri að ná bata, 

en stundum, líkt og sunnudagsmorguninn í kirkjunni, var eins og henni væri skyndilega kippt 

aftur inn í sama, gamla skelfingarástandið. Lea sagðist hafa farið heim eftir messuna og 

skorið sig í handleggina með rakvélablaði og viðurkenndi skömmustuleg að það væri 

hálfgerður helgisiður, tilraun til að ná tökum á veröldinni.
109

 

Lea reyndi að útskýra hvað hefði gerst innra með henni þegar hún heyrði prestinn tala um 

blóð Krists, hvernig hún hefði séð blóð út um allt og fyllst skelfingu. Hún bað Jones 

afsökunar á að demba þessu öllu á hana en Jones brást ósjálfrátt við og benti á að þetta kæmi 
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henni við. Þetta væri líka mál kirkjunnar og Guðs og Lea ætti ekki að þurfa að burðast ein 

með þetta, það væri hlutverk trúarsamfélagsins að hjálpast að.
110

  

6.3. Skilgreining Jones á áfalli  

Líkt og fleiri orð sem eru mikið notuð í guðfræðilegu samhengi, bendir Jones á að orðið 

„áfall“ (e. trauma) geti haft ólíka merkingu í hugum fólks. Í kjölfar kynna hennar af Leu, og 

reynslunni sem hún varð fyrir í guðsþjónustunni, fór Jones að lesa sér til í áfallafræðum. Í bók 

sinni setur Jones fram eigin skilgreiningu á áfalli sem er að hluta til félagsfræðileg og 

sálfræðileg, að hluta til ljóðræn og bókmenntaleg og að hluta til heimspekileg og 

guðfræðileg.  

Forngríska hugtakið sem notað er yfir áfall er trauma (e. trauma) sem þýðir „sár“ eða 

„líkamlegur áverki af völdum ofbeldis“. Að verða fyrir áfalli (e. traumatized) er að vera 

sleginn niður af óvinveittu ytra afli sem ógnar lífi viðkomandi. Gríska skilgreiningin einblínir 

að mestu á líkamlega áverka en nýlegri áfallarannsóknir hafa víkkað merkingu hugtaksins svo 

það nái einnig yfir hugsun og tilfinningar. Það beinir sjónum að áhrifum ofbeldis á innra líf 

okkar, eða sálina (e. psyche).
111

 

Fræðimenn á ólíkum sviðum, sem rannsakað hafa áföll, hafa í auknum mæli sýnt 

langtímaáhrifum ofbeldisverka á einstaklinga og samfélög áhuga og þá sérstaklega hvernig 

fólk skynjar og skilur eigið líf í kjölfar slíkra atburða. Þekktast er starf sálfræðinga á sviði 

áfalla, en það nær þó til fleiri greina. Mannfræðingar og félagsfræðingar rannsaka 

langtímaáhrif ofbeldis á einstaklinga, samfélög, þjóðir og heimshluta og skoða hvernig 

ofbeldið mótar menningu þeirra sem og þær myndir sem notaðar eru til að skilgreina og 

glíma við heiminn. Sagnfræðingar glíma við arfleifð ofbeldisins og hvernig það heldur áfram 

að móta menningu og ímyndunarafl þjóða mörgum kynslóðum síðar. Innan stjórnmálafræði 

og lögfræði sést vaxandi áhugi á að kljást við áhrif ofbeldis á hugsanagang okkar og það 

hvernig við skynjum tilgang lagasetninga, form stjórnmálahugsjóna og einkenni 

þjóðarvitundar. Sérfræðingar í áfallafræðum á sviði bókmennta horfa til þess hvernig ofbeldi 

hefur áhrif á orðanotkun fólks og myndmál til að lýsa slíkri reynslu.
112

  

Vandinn við að bera kennsl á skaða af völdum áfalla er að hann er ekki alltaf sýnilegur. 

Það sem áfallasérfræðingum ber þó saman um er að slíkur skaði hefur ekki síður 

eyðileggjandi áhrif en ytri áverkar og getur haft alvarlegar afleiðingar. Það jákvæða við að 
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þekkja þessi einkenni er að þá má draga þau fram í dagsljósið og gera manneskjuna þannig 

móttækilegri fyrir græðandi áhrifum mannlegrar umhyggju og náðar Guðs.
113

  

Með því að skilja hverskonar atburðir valda áföllum er auðveldara að greina áfall frá 

almennum streituvaldandi og óþægilegum atvikum sem við mætum öll á lífsleiðinni. Atburðir 

sem valda áföllum hafa verið skilgreindir á þann hátt að þá upplifi fólk sjálft sig eða aðra í 

lífshættu vegna utanaðkomandi afla sem reyna að tortíma þeim. Fólk getur ekki veitt viðnám 

og geta þeirra til að komast af er borin ofurliði. Slík reynsla getur þó verið óskýr í 

minningunni, þrátt fyrir að hún byggi á raunverulegum atburði. Atburðir sem geta valdið 

áfalli eru til að mynda þeir sem Jones tekur fyrir í bók sinni: fósturlát, kynferðislegt ofbeldi, 

pynting og dauði náins vinar, flóð, eldsvoði og bílslys. Slíkir atburðir geta einnig orsakað 

áfall hjá þeim einstaklingum sem verða vitni að þeim. Samfélög geta orðið fyrir áfalli, jafnt 

og einstaklingar, fjölskyldur sem og þorp, þjóðir og heilu heimshlutarnir.
114

   

Atburðir sem valda áfalli takmarkast ekki endilega við einstakt tilfelli heldur geta þetta 

verið endurteknir atburðir sem fela í sér yfirvofandi ógn og hótanir. Þó að gagnlegt geti verið 

að greina áföll sem hafa áhrif á hópa (e. collective) frá áföllum sem hafa áhrif á einstaklinga, 

þá vill Jones meina að margt eigi við í báðum tilfellum. Þannig geti t.d. þjóð, líkt og 

einstaklingur, þjáðst af minnisleysi í kjölfar áfalls. Slíkir atburðir virðist óumflýjanlegir og 

óviðráðanlegir og taka yfir getu fólks til að bregðast við þeim. Þeim megi líkja við 

fljóðbylgju sem kaffærir fólk og hrifsar í burtu þau verkfæri sem venjulega duga til að takast 

á við erfiðleika. Einstaklingurinn sjái sig ekki sem manneskju sem getur brugðist við hættu, 

því það skipti í raun ekki máli hvernig hann bregst við, hann sé búinn að tapa. Slíkir atburðir 

yfirtaki einnig getu einstaklingsins til að skilja merkingu atburðanna. Atburðurinn yfirtekur 

getu fólks til aðgerða og ímyndunar.
115

  

Jones vísar í þessu samhengi til hryðjuverkanna sem framin voru í Bandaríkjunum þann 

11. september 2001. Hún segir að minningin um þögnina sem ríkti þann dag ásæki sig enn. 

Það sem gerist við þesskonar áfall er að við töpum getunni til að tjá okkur segir hún, við erum 

ofurliði borin. Því fylgir oftar en ekki sú tilhneiging hjá eftirlifendum slíkra áfalla að 

endurtaka atburðinn í sífellu í huganum. Það gerist ómeðvitað og sé leið hugans til að reyna 

að vinna úr atburðinum, en án árangurs. Freud sagði slíka áráttu lita alla aðra reynslu sem 

komi í kjölfarið og „sjúklingur“ oft og tíðum finna sig skyldugan til að endurlifa atburðinn, í 

stað þess að minnast hans sem einhvers sem gerðist í fortíðinni. Ástæðan fyrir þessum 
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stöðugu endurtekningum sé að upplýsingarnar koma af svo miklum krafti að heilinn nær ekki 

að vinna úr þeim og finna þeim réttan stað í langtímaminninu. Þegar þetta gerist finnur 

einstaklingur sig stundum knúinn til að endurtaka atburðinn og beitir þá aðra ofbeldi eða 

skaðar sjálfan sig.
116

 

 Jones bendir á að þekktasta aðferðin sem notuð er við að endurskipuleggja þá ringulreið 

sem áfallastreituröskun veldur, sé að endursegja atburðinn. Hún vill meina að slík aðferð 

vinni ekki á rótinni, orsök þess að minningin situr föst. Jones vísar aftur í 11. september og 

spyr hvort það sé ekki einmitt það sem gerðist í kirkjunni og samfélaginu öllu við þetta áfall, 

röskun í sameiginlegri ímyndun (e. collective imagination) og tilhneiging til að endurtaka 

atburðinn.
117

 

6.4. Synd og sköpunargáfa 

Tvö stærstu þemu kristinnar hefðar eru synd og sköpunargáfa. Því miður sýnir saga 

kristninnar að syndahugtakið hefur verið notað til að brjóta niður einstaklinga og heilu 

samfélögin í stað þess að styrkja þau og byggja upp. Syndaskilningur þolenda ofbeldis getur 

verið margslunginn og Jones leggur áherslu á að öll umfjöllun um syndina verði að þjóna 

þeim tilgangi að styrkja kristna trú, en ekki veikja hana. Syndahugtakið megi ekki undir 

neinum kringumstæðum vera notað til að ráðskast með fólk eða brjóta það niður, lítilsvirða 

það eða skaða. Það megi ekki eyðileggja upplifun fólks um að það sé elskað og þrengja 

þannig að þeim skilyrðum sem séu fólki lífsnauðsynleg.
118

  

Áfall getur haft lamandi áhrif á sköpunargáfu einstaklings. Jones segir mikilvægt að greina 

á milli þeirrar sköpunargáfu sem birtir dýrð Guðs og tilgang og annarrar sem býr til 

hugarheim sem þjónar aðeins þeim tilgangi að flýja raunveruleikann. Sköpunargáfa sem 

byggir á því að sjá fyrir sér dýrð Guðs leiðir á sama tíma til þátttöku við að skapa þann heim 

sem við teljum mögulegan, þrátt fyrir að allt bendi til hins gagnstæða. Sagan sýnir að 

sköpunargáfan hefur verið aðskilin frá því sem sumir trúaðir álíta að felist í því að vera góð 

og trúuð manneskja. Þessi aðskilnaður leiðir til þess að einstaklingar meðtaki ekki hlutverk 

sitt sem samverkamenn Guðs, og það mikilvæga hlutverk, að endurspegla dýrð Guðs með lífi 

sínu.
119

  

Jones bendir á að ýmsar frásagnir úr kristinni hefð, aðrar en þessar hefðbundnu, geti 

hjálpað fólki að sjá fyrir sér lækningu í kjölfar áfalla, án þess að líta framhjá eða afneita því 

                                                            
116 Serene Jones, Trauma and Grace, bls. 29-30. 
117 Sama heimild, bls. 30. 
118 Sama heimild, bls. 101-102. 
119 Sama heimild, bls. 101 og 105. 



43 

sem gerðist. Kirkjan geti auðveldað kristnu fólki að vera sögumenn, listamenn, og 

hugsjónamenn sem taka atburði, eins og þann sem átti sér stað þann 11. september, og móta 

þá inn í trúarsamhengi okkar. Jones segir kristið fólk kallað til að koma reglu á þessa óreiðu 

og stuðla að því að allar manneskjur dafni. Hún segir það verkefni vissulega geta virst stór 

biti fyrir mótmælenda-kirkjurnar sem gáfu skáldskap og mátt túlkunarinnar upp á bátinn að 

miklu leyti fyrir mörgum árum og settu vísindin ofar ímyndunaraflinu. Jones telur það 

verkefni samt ákaflega brýnt svo að betur megi hjálpa fólki að ná bata eftir áföll.
120

  

Jones styðst við skilning læknisfræðinnar sem hún telur að gagnist við að skilgreina 

guðfræðilegt verkefni ímyndunaraflsins. Í fyrsta lagi sé kirkjan kölluð til að bera vitni og 

segja frá því sem gerðist eftir bestu getu. Í öðru lagi sé kirkjan kölluð til að vera vitni að og 

taka við frásögum af ofbeldisverkum og skapa öruggt umhverfi fyrir lækningu. Í þriðja lagi sé 

kirkjan kölluð til að skapa mynd af nýrri framtíð og segja trúarsögu okkar án þess þó að hafna 

því ofbeldi sem fléttast inn í hana.
121

 

6.5. Synd konunnar  

Jones veltir fyrir sér áhrifum syndarinnar á sköpunargáfu manneskjunnar og hvernig fólk geti 

skapað mitt í synd sinni og annarra. Hún tekur sérstaklega fyrir áhrif syndarinnar á konur og 

gengur út frá því hvernig kristindómurinn tengir syndina við mannlega ímynd á borð við 

kveneðli og kynverund. Jones leggur fram fimm guðfræðileg atriði um sjálfið sem eru 

grundvallandi fyrir sköpunargáfu okkar: 

(1) Umboð: hlutverk okkar, gjöf frá Guði, til að starfa og þar af leiðandi vera skapandi; 

(2) Tími: hæfileiki okkar, sköpun Guðs, til að ímynda okkur framtíð og minnast 

fortíðarinnar og búa okkur líf í rýminu þar á milli; 

(3) Rödd: geta okkar til að skýra og umfaðma sérkenni okkar og köllun okkar til að vera 

einstaklingar sem hafa fram að færa einstakar náðargáfur inn í aðstæður samfélagsins; 

(4) Heimild: gjöf fyrirgefningar Guðs gerir okkur kleift að vera ófullkomin en um leið að 

lifa í náð þegar við tjáum sérkenni okkar á virkan og skapandi hátt; 

(5) Köllun: gjöf kristinnar köllunar er sá veruleiki að við erum öll kölluð til að lifa í 

nánum tengslum við Guð og aðra í samspili sköpunar og sköpunargáfu.
122
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Sögulega og samfélagslega séð, telur Jones að konur séu líklegastar til að vera sekar um 

„kvenlega synd“ þegar þær eru lítillækkaðar með syndugu valdakerfi. Þegar konur fái þau 

skilaboð að þær séu annarsflokks þjóðfélagsþegnar sem hafi ekki getu til að móta eða hafa 

áhrif á menninguna, samþykki þær oft skilaboðin og geri þau að sínum. Konur verði því 

undirgefnar vegna þess að þær hafa meðtekið að þær séu óhæfar og veiklyndar. Af þeim 

sökum séu konur oft og tíðum of harðar við sig, hafa ekki mikið sjálfsálit og eiga erfitt með 

að skilja tengsl sín við atburði sem umkringja þær.
123

  

6.6. Hlutverk kirkjunnar  

Megintilgangur Jones með bók sinni Trauma and Grace: Theology in a Ruptured World  er 

að hjálpa prestum, safnaðarmeðlimum og guðfræðinemum að skilja betur margbreytileika 

sálarlífsins og hugsa á nýjan hátt um áföll og náð. Jones telur að ef við skiljum betur þær 

afleiðingar sem áfall getur haft á manneskjuna séum við betur í stakk búin að mæta henni og 

átta okkur á hvaða hugsanamunstur og leiðir geti hjálpað til við að endurhugsa betri framtíð. 

Þannig megi virkja ímyndunaraflið og móta nýjar venjur eða uppgötva gamlan og gagnlegan 

hugsunarhátt. Að mati Jones eru fá verkefni jafn mikilvæg í kristinni trúfræði og það að finna 

tungumál sem miðlar náð og gerir okkur kleift að nálgast fólk á kraftmikinn, en um leið 

mildan, hátt.
124

 

Hvert er hlutverk kirkjunnar þegar þjóð verður fyrir sameiginlegu áfalli? Hvert er hlutverk 

kirkjunnar gagnvart einstaklingum sem verða fyrir áfalli? Hvað eiga prestar og virkir 

safnaðarmeðlimir að gera í kjölfar slíkra atburða? Jones svarar því á þá leið að kirkjan sé 

kölluð, eins og hún er á þeim stað sem áfallið varð, til að taka þátt í því mikilvæga verkefni 

að endurskipuleggja sameiginlega minningu þjóðar sinnar og vera kappsöm og skynsöm í því 

starfi.
125

   

Opinberunin sem Jones fékk í guðsþjónustunni með Leu skiptir höfuðmáli fyrir framþróun 

kirkjunnar. Ef kirkjan ætlar að bjóða þolendum ofbeldis og annarra áfalla upp á boðskapinn 

um kærleika Guðs, segir Jones að nauðsynlegt sé að endurskoða hvernig við notum 

tungumálið, líkamstjáningu, hljóð og myndmál. Við verðum að kljást af einlægni við 

merkingu kenninga á borð við náð, von, synd, endurlausn, samfélag, altarisgöngu, 

krossfestingu, dauða og upprisu.
126

 

                                                            
123 Serene Jones, Trauma and Grace, bls. 115. 
124 Sama heimild, bls. x. 
125 Sama heimild, bls. 31. 
126 Sama heimild, bls. 11. 



45 

Jones segir siðbótarhefðina birta tvö einkenni náðar Guðs. Í fyrsta lagi sé náðin gjöf, við 

getum ekki unnið okkur hana inn og getum ekki ímyndað okkur veruleika hennar fyrr en hún 

komi yfir okkur. Í öðru lagi brjóti náðin aldrei gegn okkur heldur vinni með hæfileikum okkar 

og stækki ímyndunarafl okkar og víkki þægindarammann. Náðin sé kraftur sem vinni djúpt 

innra með okkur og beri byrðarnar með okkur, samræmist veruleika okkar og opni nýjan 

farveg reynslu og vonar.
127

  

  

                                                            
127 Serene Jones, Trauma and Grace, bls. 122-123. 
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7. Kærleikssamfélagið 

Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, 

upprisu mannsins og eilíft líf (3.gr. Postullegu trúarjátningarinnar). 

Deanna A. Thompson skrifaði bókina Hoping for More: Having Cancer, Talking Faith, and 

Accepting Grace, um reynslu sína af því að greinast með krabbamein. Sjálf segir hún bókina 

fjalla um krabbamein og það sem meinið tekur frá fólki. Kjarni sögu Thompson snýst þó ekki 

um krabbamein, heldur um hið eiginlega samfélag heilagra og holdtekju hins guðdómlega 

kærleika, sem leiðir til hjálpræðis mitt í þjáningunni. Í frásögn Thompson finnur hún náðina í 

gegnum bænir barna, gjafir ókunnugra og hendur og fætur fjölskyldu og vina. Þetta er saga 

sem fjallar um að meðtaka þá náð sem er hér, í stað þess að einblína á það sem gæti orðið. 
128

  

7.1. Deanna A. Thompson 

Deanna A. Thompson er prófessor í trúfræði við Hamline University í St. Paul, Minnesota. 

Hún skrifaði bókina Hoping for More um reynslu sína af því að greinast með 

brjóstakrabbamein á 4. stigi. Greiningunni fylgdu þær fréttir að 80% sjúklinga sem greinast 

með krabbamein á lokastigi deyja innan fimm ára. Thompson var ekki nema fjörutíu og 

tveggja ára þegar hún greindist með krabbamein, gift með tvö lítil börn. Hún talar opinskátt 

um veikindin, trú sína og fjölskyldu og segir frá breyttri sýn sinni á kirkjuna og 

kærleikssamfélagið. Í bók sinni setur Thompson fram guðfræðilega hugmynd sína um hinn 

raunverulega líkama Krists (e. The Virtual Body of Christ).  

Í formála bókarinnar skrifar vinkona Thompson, Krista Tippett, að bókin sé fyrst og fremst 

saga konu af þeirri óvissu og þjáningu sem fylgir krabbameinsgreiningu. Hún bætir við að 

þetta sé einnig saga um allsnægtir sem birtast í alltumlykjandi kærleika og umhyggju 

fjölskyldu og vina. Þó megi greina sektarkennd samhliða þakklætinu. Thompson glímir við 

þá ráðgátu hvers vegna lyf og bænir virðast hrífa á hana en ekki á eiginmann vinkonu hennar. 

„Mig verkjar og Guð er hljóður. Hvað á ég að gera núna?“ Það er sá veruleiki sem Thompson 

býr við.  

Af einlægni fjallar Thompson um málefni sem erfitt er að nálgast. Hún lýsir því hversu 

erfitt henni hefur reynst að biðja sjálf til Guðs um lækningu, en í bókinni fær lesandinn að 

upplifa með henni raunverulega og yfirstandandi lækningu sem snertir allt líf hennar, líkama, 

                                                            
128 Deanna A. Thompson, Hoping for More: Having Cancer, Talking Faith, and Accepting Grace, Oregon: 

Cascade Books, 2012, bls. xiii-xiv.   
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sambönd og innsta kjarna vonarinnar þegar Thompson kemur auga á náðina sem flæðir yfir 

brotið líf hennar.
129

  

Thompson rannsakar trúarkenningar og endurskoðar samband sitt við Guð í kjölfar 

sjúkdómsgreiningarinnar. Þar til læknavísindin finna lækningu við krabbameini þá er þetta sá 

veruleiki sem fjölmargir standa frammi fyrir á okkar tímum og minnir okkur á dauðleika 

okkar. Í bókinni segir Thompson frá þeim nýju vonum sem kviknuðu í gegnum veikindin en 

áður en hún veiktist beindust vonir hennar að því að fá meira út úr lífinu og verða betri 

manneskja. Eftir krabbameinsgreininguna bættust við vonir um áframhaldandi bata, hugrekki 

til að lifa með sjúkdóminn og geta séð dætur sínar vaxa úr grasi. Til viðbótar því bættist 

einnig við vonin um að eitthvað meira sé handan þessa lífs. Thompson bindur vonir sínar við 

fyrirheiti Guðs um að það sé meira líf fyrir utan þetta jarðneska og að fyrir handan verði 

enginn grátur og enginn dauði, aðeins ljós, gleði og kærleikur.
130

   

7.2. Krabbameinsgreining 

Deanna A. Thompson hafði alla tíð verið heilsuhraust þar til sumarið 2008 að hún fór að 

finna mikið til í bakinu. Verkirnir ágerðust og hún varð loks að leita læknis. Eftir miklar 

rannsóknir kom í ljós að hún var með brjóstakrabbamein sem hafði dreift sér og var meðal 

annars komið í bakið. Meinið í brjóstinu var staðsett þannig að það hafði ekki sést í árlegum 

brjóstamyndatökum og hafði því náð að grassera í líkamanum í einhvern tíma og var komið á 

4. stig.
131

 

Fáeinum mínútum eftir innlögn á sjúkrahús kom hjúkrunarkona úr kirkjunni hennar inn á 

sjúkrastofuna til Thompson og færði henni bænasjal. Aðeins fáum mánuðum fyrr hafði kona 

úr söfnuðinum fært Thomspon þakkir fyrir bænasjal sem hún hafði fært henni. Thompson 

hafði klökknað og verið þakklát fyrir að geta fært konunni áþreifanlegt tákn um að kirkjan 

væri að hugsa til konunnar og biðja fyrir henni. Nú var Thomspon sú sem tók við sjali frá 

kirkjunni. Hún lagði það yfir axlirnar og hafði það við höndina næstu þrjá daga á meðan hún 

var í rannsóknum. Presturinn úr sóknarkirkju Thompson kom í heimsókn á spítalann og bað 

með henni og eiginmanni hennar, sem var þeim ómetanlegt því þau áttu erfitt með að orða 

bænirnar sjálf. Thompson lýsir því hvernig bænasjalið veitti henni styrk og huggun. Sjalið 

veitti henni fullvissu um að hún stæði ekki ein í þessari miklu þrautagöngu heldur væri hún 

umvafin bænum fólks sem elskaði hana.
132

  

                                                            
129 Krista Tippett, „Foreword“, Deanna A. Thompson, Hoping for More, bls. ix-xi, hér bls. x.  
130 Deanna A. Thompson, Hoping for More, bls. xiv- xv. 
131 Sama heimild, bls. 12. 
132 Sama heimild, bls. 12 og 14. 
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Næstu vikur voru erfiðar og Thompson upplifði aukið álag að þurfa að segja ættingjum og 

vinum sömu söguna aftur og aftur. Bróðir hennar tók sig þá til og setti upp síðu fyrir 

Thompson á CaringBridge
133

, en það er heimasíða sem var hönnuð til að fjölskyldur og vinir 

fólks sem er alvarlega veikt geti fylgst með gangi mála í dagbókaruppfærslum og sent þeim 

uppörvandi skilaboð.
134

 

7.3. Heilög almenn kirkja og samfélag heilagra 

 Krabbameinið sýkti líf Thompson og hafði áhrif á flesta þætti þess utan þær þrjár 

klukkustundir á viku þegar hún sinnti kennslu í trúfræði við háskólann. Thompson mat það 

mikils að geta haldið kennslunni áfram því á meðan hún kenndi gat hún látið sem allt væri í 

himnalagi. 

Í upphafi annar fór Thompson með nemendum sínum yfir efni sem hún hafði kennt 

margoft áður. Í lok fyrsta tímans bað Thompson nemendur sína að taka upp blað og blýant. 

Hún las upp eftirfarandi þrjár setningar og bað þau um að skrifa niður það fyrsta sem þeim 

kæmi í hug: 

Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. 

Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn. 

Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju (e. the holy catholic church), 

samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna.
135

 

Thompson bað nemendurna um að vera alveg hreinskilin því svörin yrðu ekki metin 

til einkunnar, hvort sem þau þekktu setningarnar eða ekki, tryðu þeim eða ekki. Hún 

vildi með þessu komast að því hvar þau stæðu gagnvart trúfræðinni sem þau ætluðu 

að læra saman þessa önn.
136

  

Svör nemendanna voru fjölbreytileg eins og við mátti búast hjá nemendum í 

grunnnámi, allt frá því að vera brennandi af áhuga og yfir í það að vera full efasemda. 

Margir vissu að Thompson hafði lesið setningar úr trúarjátningu og nokkrir þekktu að 

þær kæmu úr Postullegu trúarjátningunni. Þau sem þekktu játninguna létu Thompson 

vita að þau vissu að hún hefði sleppt setningum úr játningunni. Nokkrir tóku fram að 

                                                            
133 http://www.caringbridge.org. 
134 Deanna A. Thompson,  Hoping for More, bls. 27. 
135 Um játninguna: „Postullega trúarjátningin (symbolum apostolicum) er af stofni rómversku 

skírnarjátningarinnar. Endanleg mynd hennar er frá því á 8. öld. Frumtextinn er á latínu. Er postullega 

trúarjátningin notuð sem skírnarjátning í rómversk-kaþólsku og lúthersku kirkjunni og raunar flestum 

mótmælenda kirkjum. Mjög víða er hún notuð sem messujátning meðal lútherskra.“ (Sjá nánar Einar 

Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, Reykjavík: Skálholtsútgáfa, 1991 (2. útg.), bls. 133—143).  
136 Deanna A. Thompson, Hoping for More, bls. 54-55. 
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þeir gætu ekki tekið undir allt í játningunni og áttu þá við hluta af þriðju greininni þar 

sem talað er um heilaga almenna (e. catholic) kirkju, því þau væru ekki kaþólsk. 

Í næsta tíma fór Thompson yfir merkingu orðsins catholic sem þýðir almenn á 

meðan orðið Catholic vísar til ákveðinnar kirkjudeildar. Þegar kristnir menn fara með 

trúarjátninguna játa þeir trú á almenna kirkju sem er ekki bundin við neina 

kirkjudeild. Thompson lauk kennslunni þann daginn með því að stinga upp á að 

almenn kirkja væri andlegur veruleiki sem allir kristnir menn tilheyra að lokum, hvort 

sem þeir tilheyrðu ákveðinni kirkjudeild eða ekki.
137

 

Thompson viðurkennir í bók sinni að áður en hún greindist með krabbamein þá 

hafi hún gefið hinni almennu kirkju lítinn gaum. Hún hafði dásamað kosti þess að 

vera virkur safnaðarmeðlimur í sóknarkirkju og var sammála þeim guðfræðingum sem 

sögðu kirkjuna vera virka þegar hún væri til staðar með þeim sem þjást. Sem 

prestsdóttir hafði Thompson margoft orðið vitni að því þegar söfnuðir höfðu sinnt 

hlutverki sínu sem hendur og fætur Krists í þjónustu sinni gagnvart hinum þjáðu. Eftir 

krabbameins-greininguna var Thompson í hlutverki þiggjandans. 

Þegar nokkrar vikur voru liðnar frá greiningu fór Thompson hægt og rólega að 

sækja guðsþjónustur á ný á sunnudagsmorgnum. Hlý faðmlög og þétt handtök sem 

mættu fjölskyldunni voru þeim áþreifanlegt merki um faðm Guðs á þessum erfiðu 

tímum. Í almennu kirkjubæninni fann Thompson hlýjar hendur snerta axlir sínar og 

bak. Hún heyrði nafn sitt lesið upp á bænalistanum í hverri viku og það uppörvaði 

hana að vita að fleiri voru að biðja fyrir henni. Hendur og fætur kirkjunnar urðu 

hendur og fætur Krists sem voru með henni á þessari erfiðu vegferð.
138

 

Í gegnum veikindin fékk Thompson skilning á raunverulegri merkingu hinnar 

almennu kirkju og heilunaráhrifin sem hún hafði haft á hana og fjölskyldu hennar. Hin 

almenna kirkja var ekki lengur óáþreifanlegt hugtak í trúarjátningunni sem hún 

minntist stuttlega á í kennslu áður en hún gat farið yfir í efni sem skipti meira máli að 

hennar mati. Hin almenna kirkja var nú orðin áþreifanlegur fulltrúi náðarinnar í lífi 

hennar, gjöf sem fylgdi henni í gegnum dimma dali krabbameinsins. 

Það sem kom Thompson þó mest á óvart í sambandi við þessa opinberun var 

hvernig hin almenna kirkja hafði milligöngu um hinn raunverulega líkama Krists (e. 

the virtual body of Christ); hvernig líkami Krists endurholdgaðist t.d. í gegnum 

internetsíðu á borð við CaringBridge. Thompson áréttar að ætlun hennar sé ekki að 

                                                            
137 Deanna A. Thompson, Hoping for More, bls. 55. 
138 Sama heimild, bls. 56. 
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setja fram einhverja nýaldar- eða bjartsýnistuggu um hvernig krabbameinið hefur 

gefið henni nýja sýn á mikilvægi kærleikssamfélags trúaðra. Þvert á móti hafi hún 

öðlast nýjan skilning á hinni almennu kirkju sem hafi tekið á sig mynd handa og fóta 

Krists í hinum víðasta skilningi þegar hún og fjölskylda hennar upplifðu nærveru 

Krists í gegnum internetið. Hún eigi ekki við að fólk hafi verið án stuðningsnets og 

fyrirbæna fyrir tíma internetsins heldur það að internetið auki umfang og hraða þeirra 

samskipta.
139

 

7.4. Hin almenna kirkja – CaringBridge 

Vegna CaringBridge dagbókarinnar og gestabókarinnar vissu börn í Portland af 

veikindum Thompson og báðu fyrir henni í kvöldbænum sínum. Nemendur og 

starfsfólk stúlknaskóla í Baltimore fréttu af veikindunum og nefndu nafn Thompson á 

bænastund í skólanum. Ættingjar á Norðurlöndunum gátu fylgst með og báðu einnig 

fyrir henni. Eftir því sem lesendum síðunnar fjölgaði fóru fleiri bænasjöl frá öðrum 

kirkjum að berast til fjölskyldunnar og urðu að endingu sex talsins. Sjölin voru þeim 

staðfesting á leyndardómsfullum stuðningi og mætti hinnar almennu kirkju.  

Fólk um allan heim frétti af veikindum Thompson í gegnum CaringBridge og hélt 

bænastundir og guðsþjónustur sem tileinkaðar voru henni t.d. á Indlandi og Sri Lanka. 

Það varð til þess að skilningur Thompson á hinni almennu kirkju teygðist enn frekar, 

út yfir mörk kristinna samfélaga og til fólks sem tilheyrir öðrum trúarbrögðum eða 

jafnvel engum.
140

 

Í hinni almennu kirkju vill Thompson meina að Kristur sé grundvöllurinn og 

kirkjan nái þá til allra, sama hverrar trúar fólk sé, eða trúlaust. Hún sé þó ekki tilbúin 

að svara því hvort hún sé með því að segja að vinir hennar sem ekki eru kristnir 

tilheyri þá kirkjunni, án þess að kjósa það sjálfir. Það sem Thompson á við er öllu 

heldur það að hún sé tilbúin að endurskoða trúarhugmyndir sínar í ljósi reynslunnar af 

þeirri náð sem hafi streymt til hennar í kjölfar sjúkdómsgreiningarinnar og brotið 

niður alla múra á leiðinni. Fjölskylda hennar, vinir og samstarfsmenn, sem séu 

annnarrar trúar en hún, báðu fyrir henni eða nefndu nafn hennar þegar þau 

framkvæmdu eigin helgisiði.
141

 

Thompson tekur dæmi af samstarfskonu sinni til margra ára sem er gyðingur. Þær 

höfðu aldrei verið nánar eða rætt eigin trúarafstöðu og því kom Thompson mjög á 

                                                            
139 Deanna A. Thompson, Hoping for More, bls. 57. 
140 Sama heimild, bls. 58. 
141 Sama heimild, bls. 59. 
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óvart að lesa skilaboð frá henni á CaringBridge síðunni sinni. Þar byrjar konan á að 

segja frá því að hún hafi aldrei verið mjög trúuð, hvorki sem barn í Ísrael né í 

Bandaríkjunum á fullorðinsárum. Hún hafi mætt í samkunduhús gyðinga en alltaf 

upplifað sig utanveltu þar. Hún segir frá því hvernig dagbókarskrif Thompson á 

CaringBridge, um trúarglímuna í kjölfar veikindanna, hafi orðið henni hvatning til að 

prófa sig áfram í bæninni. Því næst segir hún frá skólaferðalagi sem hún hafði nýverið 

farið til Jerúsalem, ásamt nemendum þeirra Thompson og öðrum samkennara. Þegar 

hópurinn kom að Grátmúrnum hafi hún, samkennarinn og nokkrir nemendur sett 

bænir sínar fyrir Thompson í sprungur í veggnum.  

Thompson klökknaði þegar henni varð hugsað til þess hve margir báðu fyrir henni 

og að bænirnar næðu alla leið til hinnar helgu borgar. Hún las áfram því konan hafði 

enn ekki komið að aðalatriðinu. Samkennarinn sagði frá því að hópurinn hefði 

heimsótt margar kirkjur, samkunduhús og moskvur í ferðinni og hún hefði ákveðið að 

láta reyna á bænina. Thompson til mikillar undrunar hafði konan ákveðið að æfa sig 

að biðja í kirkjunum. Í hverri kirkju settist hún niður, laut höfði og bað Jesú um að 

gera sér þann greiða að lækna vinkonu hennar sem væri með krabbamein. Hún lauk 

skilaboðunum með þeim orðum að hún vonaði að hún hefði ekki móðgað Jesú, hún 

væri nú eftir allt saman gyðingur og legði það ekki í vana sinn að biðja, en þarna hefði 

hún verið að biðja Jesú um greiða. Svo spurði hún Thompson í lokin hvort hún héldi 

ekki að Jesú væri sama um það.
142

 

Þetta varð meðal annars til þess að kollvarpa hugmyndum Thompson um hina 

almennu kirkju. Þarna hafði samstarfskona hennar sem var gyðingur, beðið til Jesú 

fyrir henni. Thompson er sannfærð um að það rúmist einhvers staðar innan trúfræði 

kristinnar kirkju, þó að hún viti ekki hvar. Frá sjúkdómsgreiningunni hafði Thompson 

einnig hlotið blessun frá indíána sem hún vann með og henni verið tileinkuð 

hugleiðslustund hjá búddistum. Þar sem þetta færði Thompson kærleika og von á 

tímum vonleysis og örvæntingar er það niðurstaða hennar að það hljóti að tengjast 

hinni heilögu almennu kirkju og samfélagi heilagra á einhvern hátt. Að mati hennar 

minnti þetta svo mikið á Krist. Hvað var þetta annað en náð? Þetta voru náðargjafir 

frá hinum raunverulega líkama Krists sem höfðu gefið henni styrk í veikindunum.
143

 

                                                            
142 Deanna A. Thompson, Hoping for More, bls. 60-61. 
143 Sama heimild, bls. 61-62. 



52 

7.5. Samband Guðs og þjáningar 

Kennslan var mikilvægur þáttur í bataferli Thompson og til að byrja með það eina sem kom 

henni fram úr rúminu á morgnanna. Það skipti hana miklu máli að krabbameinið var ekki til 

umræðu þar. Hún hafði ætlað sér að halda því þannig en daginn sem kom að því að ræða 

réttlæti Guðs (gr. theodicy) og kenningar um samband Guðs við synd og þjáningu, sá 

Thompson að hún varð að opna sig. Thompson nálgaðist efnið með því að ræða við 

nemendur sína algeng viðhorf til sambands Guðs og þjáningar. Fyrst tóku þau fyrir 

fullyrðinguna „erfiðir tímar styrkja þig“. Þau ræddu hvers vegna þetta viðhorf væri svo 

algengt, að Guð sendi þjáningu til að byggja okkur upp og styrkja okkur. Nokkrir nemendur 

bentu á þörf fólks til að skilja ástæðu þjáningarinnar. Aðrir bentu á að ef Guð væri í öllu þá 

hlytu að vera tengsl á milli Guðs og þjáningarinnar. Eftir nokkrar umræður kom Thompson 

hópnum á óvart með því að spyrja þau hreint út: „En kaupið þið þessi rök?“ Einhverjir 

kinkuðu kolli en aðrir virtust efins. Thompson benti þeim á að vissulega gætu þau flest horft 

til baka til erfiðra tíma og séð hvernig þau hafi orðið sterkari í gegnum þá en spurði þau hvort 

það væri alltaf svo. Thompson hélt áfram og varpaði fram fleiri spurningum, t.d: „Er Guð 

ábyrgur fyrir að senda fólki þjáningu sem rænir þau sjálfsvirðingu? Fyrir hræðilegum 

sársauka?“
144

 

Thompson sagði nemendum sínum svo frá því að hún hefði greinst með krabbamein 

nokkrum mánuðum fyrr og hvernig fólk hefði gefið í skyn að Guð hefði látið hana fá 

krabbamein til að gera hana sterkari. Sjálf sagðist Thompson ekki kaupa þessi rök og ætti 

erfitt með að trúa á Guð sem sendi fólki krabbamein eða aðra lífshættulega sjúkdóma til að 

kenna þeim lexíu.
145

 

Því næst ræddu þau um hvernig Biblían leggur áherslu á að Guð sé kærleiksríkur og því 

gangi þetta illa upp. Þau snéru sér að píslarsögu Jesú og hugleiddu kenningar um það hvernig 

Guð þjáðist, upplifði sársauka og niðurlægingu í dauða Jesú Krists. Kristið fólk sé kallað til 

að horfa á samband Guðs og þjáningar eins og það birtist í lífi Jesú, þar sem Guð tekur á sig 

þjáningu en neitar að láta dauðann eiga síðasta orðið. Í dauða Jesú og upprisu tekur Guð á sig 

synd mannsins og þjáningu og sigrar dauðann. Guð lætur Jesú ekki þjást til að kenna okkur 

lexíu eða tryggja okkur fyrir þjáningalausu lífi. Trúin felur í sér persónulegt samband við Guð 

sem þjáist með okkur og vill leysa okkur undan þjáningunni. Nemendur Thompson tóku mis 

vel í þá hugmynd að Guð tæki á sig þjáningu mannsins og hafði einn nemandi á orði að 

kristin trú væri eins og veðmál þar sem allt væri lagt undir. Aðrir bættu við að í því fælist of 
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mikil áhætta og ónægar sannanir. Enn aðrir, og Thompson þar á meðal, fundu að líf þeirra var 

undir því komið að Guð væri með þeim í erfiðleikum og vildi leysa þau undan þjáningunni. 

Þegar Thompson gekk til skrifstofu sinnar eftir tímann áttaði hún sig á að nú væri páskafastan 

að ganga í garð. Tími sem feli ekki aðeins í sér þjáningu og dauða heldur einnig fullvissu um 

að páskarnir séu í nánd.
146

 

7.6. Davíðssálmur 23 

Thompson hafði getað opnað sig við nemendur sína vegna þess að hún var farin að geta rætt 

trú sína í ljósi reynslunnar af krabbameininu, en fyrstu vikurnar eftir greiningu hafði hún 

verið orðlaus frammi fyrir Guði. Hún hafði í besta falli getað lagt bænasjal um herðar sér og 

beðið með öðrum. Með hjálp móður sinnar gat Thompson nú nálgast Guð með orðum á nýjan 

leik. Móðir hennar hafði sjálf sigrast á brjóstakrabbameini nokkrum árum áður og vildi nú 

hjálpa dóttur sinni sem stóð í sömu sporum. Mamma hennar sendi henni tölvupóst reglulega 

þar sem hún minntist þess hvernig bæn og hugleiðsla hefði hjálpað henni í veikindunum. Hún 

hafði lært sálma utanbókar og þulið þá yfir í huganum aftur og aftur þar sem hún sat og 

einbeitti sér að öndun og bæn.
147

 

Thompson áttaði sig á að hún var í raun ekki viss um hvað það þýddi að treysta Guði eftir 

að hún greindist með krabbamein. Sem guðfræðingur hafði hún varið miklum tíma í að skoða 

samband Guðs og þjáningar, vitandi það að hún hafði afskaplega litla reynslu af því sjálf. 

Hún hafði í raun kviðið því að þegar að því kæmi að hún kynntist þjáningunni persónulega þá 

yrði hún svo rosaleg að hún myndi fella hana. Það hafði svo komið að því, hún hafði verið 

slegin niður af krabbameini á 4. stigi. Thompson hafði lítið velt sér upp úr spurningunni: 

hvers vegna ég? Hún trúði því ekki að Guð hefði látið hana fá krabbamein en á sama tíma 

upplifði hún að Guð væri fjarlægur. Þrátt fyrir að hafa lesið guðfræðilegar íhuganir um 

fjarveru Guðs, þá var það ekkert í líkingu við að upplifa það sjálf. Thompson velti því fyrir 

sér hvað það þýddi að treysta á Guð sem virðist ekki svara: „Mig verkjar og Guð er þögull. 

Hvað geri ég nú?“
148

 

Thompson minntist þess að hafa einhvern tíma heyrt sagt að þegar maður upplifir Guð 

fjarlægan þá sé það vegna þess að maður hafi sjálfur fjarlægst Guð. Hún gat ekki tekið undir 

það í sínu tilfelli. Hún hafði ekki hreyft sig, en krabbameinið hafði aftur á móti leitt hana á 

stað þar sem samræður við Guð virtust enda í blindgötu. Á sama tíma var Thompson 

meðvituð um að henni væri hvað eftir annað haldið uppi af því sem hún upplifði sem kraft 
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heilags anda sem starfaði í gegnum fjölskyldu hennar, vini, lækna og annað 

heilbrigðisstarfsfólk. Hún fann þörf til að þakka Guði og ákvað að fara að ráðum mömmu 

sinnar. 

Þar kom 23. Davíðssálmur til sögunnar. Þrátt fyrir að sumir vilji meina að sá sálmur sé 

orðinn að klisju þá dróst Thompson að myndmáli sálmsins sem tók lægðir lífsins með í 

reikninginn: „Þótt ég fari um dimman dal óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér.“ 

Thompson fannst sálmahöfundurinn ná að fanga hennar eigin glímu við að meðtaka náðina 

vitandi af krabbameininu. „Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína“, var dagleg áskorun 

fyrir Thompson þar sem henni virtist líf sitt gjörsneytt öllum fyrri gæðum. Þrátt fyrir það 

þuldi hún sálminn yfir daglega og reyndi að hvíla í loforði hans: „og í húsi Drottins bý ég 

langa ævi“.
149

 

7.7. Kraftaverk 

Thompson hafði tekið lyf við krabbameininu en enn hafði ekki verið tekin ákvörðun um hvort 

hún færi í brjóstnám eða fleygskurð til að fjarlægja æxlið í brjóstinu. Þegar nokkrir mánuðir 

voru liðnir frá greiningu fóru Thompson og eiginmaður hennar aftur á spítalann til að fá 

niðurstöður úr nýjustu myndatökum og rannsóknum. Krabbameinslæknirinn færði þeim 

góðar fréttir. Niðurstöður allra rannsóknanna sýndu merki um bata og myndatakan sýndi að 

æxlið í brjóstinu var horfið. Thompson skýrði frá niðurstöðunum á CaringBridge og þakkaði 

um leið fyrir allar bænirnar sem fólk hafði beðið fyrir henni. Hún sagði að æxlið hefði hörfað 

undan áhrifum lyfjanna og krafti bænanna.
150

 

Eftir marga mánuði af áföllum og neikvæðum fréttum var þetta kærkomin hvíld fyrir 

fjölskylduna og gaf þeim svigrúm til að hugleiða hvaða áhrif greiningin og nú 

kraftaverkalækningin hafði haft á líf þeirra, viðhorf og trú. Thompson birtir í bók sinni 

prédikun sem pabbi hennar flutti söfnuði sínum, níu mánuðum eftir greininguna, þar sem 

hann sagði sögu hennar frá sjónarhóli foreldris sem hrópar í reiði og örvæntingu til Guðs. Þar 

segir hann frá því hvernig frásögn úr Markúsarguðspjalli hafi leitað á huga hans í sambandi 

við veikindi dóttur sinnar og bataferli.
151

 

Í frásögu Markúsar segir frá fjórum vinum sem reyndu að hjálpa vini sínum sem var 

lamaður. Þeir höfðu beðið fyrir honum, án árangurs. Þegar þeir heyrðu af komu manns sem 

hét Jesús og átti að geta læknað fólk, ákváðu vinirnir að leggja veikan vin sinn í rekkju og 

bera hann til Jesú í þeirri von að Jesús myndi lækna hann. Þegar þeir komu þar sem Jesús var 
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sáu þeir að mannfjöldi þrengdi að honum og þeir komust ekki að með félaga sinn. Þarna hefði 

verið auðvelt að gefast upp og snúa við, en vinirnir lögðu höfuðið í bleyti þar til einn þeirra 

fékk hugmynd. Þeir klifruðu upp á þak hússins og gerðu gat sem þeir létu vin sinn síga niður 

um og að fótum Jesú. Í guðspjallinu segir að þegar Jesús sá trú vinanna sem höfðu meira að 

segja gert gat á þakið, læknaði hann manninn. Pabbi Thompson segir þessa sögu koma upp í 

hugann þegar hann hugsi um trú allra þeirra fjölmörgu vina sem færðu dóttur hans að fótum 

Jesú með bænum sínum.
152

 

Pabbi hennar segist ekki hafa svör á reiðum höndum sem skýra það hvers vegna dóttir 

hans fékk að upplifa það kraftaverk að æxlið hvarf. Hann hafi einnig sára reynslu af því að 

þannig sé það ekki alltaf. Þau hafi oft beðið fyrir vinum og ættingjum sem hafi ekki fengið 

lækningu meina sinna. Hann ítrekar að það séu engin svör við því hvers vegna sumir læknist 

en aðrir ekki, en þegar beðið sé fyrir kraftaverki og kraftaverk gerist, sé rétt að fagna því og 

þakka Guði. Hlutverk okkar sé að færa annað fólk að fótum Jesú, sérstaklega þau sem standa 

frammi fyrir lífshættulegum aðstæðum og oft sé það svo að þegar ástvinir okkar eru umvafðir 

trú verði lækning. Ef þau hljóta ekki líkamlega lækningu þá upplifi þau andlega lækningu og 

sjá dauðann ekki lengur sem ósigur heldur sigur. Thompson segir um prédikun föður síns að 

henni hafi fundist áhrifamesti hlutinn sá sem segir frá því hvernig vinir hennar og fjölskylda 

báru hana að fótum Jesú og vissulega sé lækningin ekkert annað en kraftaverk.
153

  

Stuttu eftir að pabbi Thompson flutti prédikunina um kraftaverkalækninguna lést 

eiginmaður vinkonu Thompson úr krabbameini. Hann hafði greinst með magakrabbamein 

aðeins nokkrum vikum á undan Thompson. Sú áleitna spurning hvers vegna sumir læknist en 

aðrir ekki leitaði nú á Thompson af fullum krafti. Hún hafði lengi glímt við þessa spurningu 

út frá guðfræðilegu sjónarhorni en það var allt annað að takast nú á við hana í 

raunveruleikanum: „Hvers vegna fékk hún að upplifa kraftaverk en ekki eiginmaður vinkonu 

hennar?“ „Hvers vegna virkuðu krabbameinslyfin og bænirnar ekki á hann?“ Thompson 

hefur engin svör við þessum spurningum en segir tortímingarmátt krabbameinsins og 

áframhaldandi lækningu hennar hafa gefið henni aðgang að hinu heilaga og skelfilega á sama 

tíma. Hún reyni að vera Guði þakklát í miðri sorginni þrátt fyrir að hún eigi erfitt með að 

skilja þetta.
154
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7.8. Að biðja fyrir bata 

Þegar engin merki fundust um krabbameinið sagði læknirinn Thompson að hún væri nú í 

bataferli eða svokölluðu sjúkdómshléi (e. remission). Ekki væri talað um lækningu því 

krabbameinið gæti tekið sig upp aftur. Þetta voru góðar fréttir en vissulega fylgdi þeim óvissa 

og blendnar tilfinningar.
155

 Á þessum tímapunkti var Thompson byrjuð að ferðast aftur og 

sækja ráðstefnur í tengslum við vinnu sína. Hún fór m.a. til Montreal í Kanada á árlegan 

viðburð trúfræðiprófessora og hitti þar marga góða vini og samstarfsfélaga. Henni er 

minnistætt kvöld sem hún fór út að borða ásamt góðum vinum. Þar var skálað fyrir heilsu 

Thompson og bata yfir góðum kvöldverði. Á leiðinni til baka á hótelið var Thompson 

samferða vini sínum sem er kaþólskur prestur. Þau röltu frá hópnum til að skoða Notre Dame 

kirkjuna sem var aðeins úr leið. Á bakaleiðinni ræddu þau heilsu Thompson og hún sagði frá 

batanum sem væri kraftaverki líkastur. Hún viðurkenndi einnig að hún væri hrædd við það 

sem framtíðin bæri í skauti sér og það væri í raun dagleg áskorun að halda óttanum í skefjum. 

Eftir stutta þögn spurði vinurinn Thompson hvort hún bæði fyrir lækningu? Enginn hafði 

spurt hana að þessu áður. Thompson svaraði hljóðlega neitandi og sagði að henni virtist það 

vera of djarft að biðja um fullkomna lækningu. Vinur hennar sagði þá að hann héldi að það 

væri nú óhætt að biðja fyrir því. Thompson vöknaði um augun. Hún hafði fengið leyfi frá 

presti til að biðja fyrir lækningu og það fannst henni mikil blessun.
156

  

Um kvöldið hugleiddi hún hvers vegna hún hefði ekki beðið sjálf fyrir lækningu. Ástæðan 

var tvíþætt. Í fyrsta lagi höfðu orð skurðlæknisins, sem hann hafði látið falla nokkrum dögum 

eftir krabbameinsgreininguna, setið í henni: „Þú munt aldrei heyra orðið lækning.“ Í öðru lagi 

hafði hún sem kennari og guðfræðingur varið miklum tíma í að hugsa og tala um þjáningu 

mannsins og því fannst Thompson hún ekki hafa rétt á að biðja um lækningu þegar þjáning 

annarra var svo miklu meiri. Það væri svo eigingjarnt.
157

 

Stuttu eftir ferðina til Montreal barst Thompson bréf í pósti. Í umslaginu var lítill 

minnispeningur ásamt bréfi sem á stóð: „Ég kom við í Notre Dame kirkjunni þegar hún var 

opnuð og kveikti á kerti fyrir þig. Minnispeningurinn var líka blessaður fyrir þig.“ Á 

peningnum var áletrunin „Guði er ekkert um megn“.
158

 

Thompson er einlæg þegar hún viðurkennir að á góðum dögum trúir hún þessu og treystir. 

Aðra daga sé hún hrædd um að það sé ekki mögulegt, að krabbameinið komi aftur, að hún 

þurfi að horfa á sorgina í augum ástvina sinna. Á slíkum dögum séu það bænir, umhyggja og 

                                                            
155 Deanna A. Thompson, Hoping for More, bls. 121. 
156 Sama heimild, bls. 126-127. 
157 Sama heimild, bls. 127. 
158 Sama heimild, bls. 128. 



57 

stuðningur vina sem halda henni á floti. Hún óttast framtíðina. Hvað ef það sem hún óttast 

mest verður að veruleika? Mun eitthvað annað vera í boði en örvænting? Þegar hún var veik 

þoldi hún ekki að hafa enga stjórn og vera alveg berskjölduð. Í sjúkdómshléi er hún 

dauðhrædd um að verða aftur varnarlaus. Hún óttast að þurfa að horfa upp á sjálfa sig deyja í 

augum ástvina sinna, hún óttast að finna ekki réttu orðin þegar hún kveður. Thompson reynir 

að treysta Guði, en viðurkennir að stundum sé eins og hún sitji föst á milli náðar, þakklætis 

og sorgar.
159

 

7.9. Kærleikssamfélagið 

Þegar fyrsta sumrinu í sjúkdómshléinu var að ljúka hafði Thompson fengið tvær gjafir sem 

breyttu lífi hennar og hjálpuðu henni að meðtaka náðina hér og nú og hætta að einblína á það 

sem gæti orðið. Vinur Thompson sagði henni að hann vildi ganga henni til heiðurs í þriggja 

daga brjóstakrabbameinsgöngu. Hann hafði tekið þátt í göngunni nokkrum árum áður, eftir að 

eiginkona hans hafði greinst með brjóstakrabbamein. Nú einu og hálfu ári eftir fráfall hennar 

vildi hann ganga til minningar um hana og til heiðurs Thompson, annarri vinkonu sinni og 

systur sem allar voru með sjúkdóminn. Thompson og fjölskylda hvöttu vin sinn áfram og 

færðu honum körfu í lok göngunnar með fótaáburði, köldum drykkjum og bók, því hann 

þyrfti að taka því rólega og hvíla sára fætur á eftir.
160

  

Thompson reyndi að tjá vini sínum þakklæti fyrir gönguna en það var svo margt sem hún 

kom ekki orðum að. Ekki nóg með að hann hefði náð að safna mörg þúsund dollurum með 

göngunni til að styrkja rannsóknir sem leita að lækningu við brjóstakrabbameini. Hann hafði 

gefið Thompson miklu meira en það. Hann hafði gefið Thompson von með því að láta ekki 

sorgina vegna dauða eiginkonu sinnar hafa síðasta orðið. Hann gekk með þunga sorgar og 

söknuðar margar mílur og notaði fætur sína í leiðinni til að blessa aðra. Thompson fann eigin 

ótta víkja. Auðvitað myndi fjölskylda hennar syrgja hana ef hún myndi deyja, en nú gat hún 

leyft sér að vona að þau myndu með tíð og tíma geta sett annan fótinn fram fyrir hinn og 

haldið áfram með líf sitt, líkt og vinur hennar hafði gert.
161

 

Hin gjöfin kom í lok sumars í tengslum við afmæli mágkonu Thompson. Mágkonan gekk 

hart að Thompson að mæta í afmælið sitt þó að hún vissi að mikið væri að gera hjá henni. 

Thompson var pirruð yfir pressunni en lét tilleiðast eftir samtal við mannninn sinn. Þau hittu 

afmælisbarnið og fjölskylduna heima hjá þeim og svo gekk öll hersingin saman í átt að 

fótboltavellinum þar sem veislan átti að vera. Mágkona Thompson sagði að þau yrði að koma 

                                                            
159 Deanna A. Thompson, Hoping for More, bls. 128-129. 
160 Sama heimild, bls. 130-131. 
161 Sama heimild, bls. 134. 
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aðeins við hjá sameiginlegri vinkonu þeirra og skila peysu. Vinkonan tók á móti þeim og 

bauð þau velkomin. Þar var hin eiginlega veisla og hún var til heiðurs Thompson.
162

 

Thompson varð orðlaus. Þarna voru samankomnir vinir hennar, vinnufélagar og 

kunningjar. Þegar þau höfðu heilsað öllum og gengið upp á efri hæðina blasti við þeim 

risastórt bútasaumsteppi á stofugólfinu. Vinkona Thompson sagði frá því að þau hefðu viljað 

gera eitthvað fyrir Thompson og fjölskyldu hennar. Einn daginn kom henni í hug að sauma 

bútasaumsteppi og notaði CaringBridge síðuna til að komast í samband við vini Thompson 

og ættingja. Þau höfðu fengið aðstoð sameiginlegs vinar sem var innanhússhönnuður og 

aðstoðaði við val á litasamsetningu. Síðustu átta mánuði hafði allt þetta fólk sem þarna var 

samankomið unnið að bútasaumsteppinu.
163

 

Enn og aftur var Thompson orðlaus. Hún reyndi að tjá vinkonu sinni þakklæti en vinkona 

hennar greip fram í fyrir henni og sagði að þetta snérist ekki aðeins um hana. Bútasaumurinn 

hefði verið blessun fyrir þau líka og skapað ný tengsl í leiðinni. Í lok dagsins hugsaði 

Thompson með sér að lífið gerðist varla betra en þetta. Veislan og bútasaumsteppið gaf henni 

hugmynd um hvernig hin himneska veisla hlyti að vera og ef sú væri raunin þá þyrfti hún 

ekki að óttast dauðann. En það sem meira var þá sýndu bútasaumsteppið og veislan henni að 

hin eskatólógíska veisla gat raunverulega hafist hér og nú.
164

 

  

                                                            
162 Deanna A. Thompson, Hoping for More, bls. 135-137. 
163 Sama heimild, bls. 138. 
164 Sama heimild, bls. 141. 
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8. Niðurstöður  

Hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur? Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast því 

að Drottinn, Guð þinn, er með þér hvert sem þú ferð (Jós 1.9). 

Hugtakið kirkja merkir kristinn söfnuður eða samkoma hinna kristnu. Kirkjan er samfélag 

manna þar sem allir hafa sitt hlutverk samkvæmt þeirri náðargjöf sem Guð hefur gefið 

hverjum og einum. Köllun kirkjunnar er að boða fagnaðarerindið um kærleiksríkan Guð sem 

fer ekki í manngreinarálit og boðar manninum að elska náunga sinn. Þetta er hlutverk 

kirkjunnar á öllum tímum. Kirkjan bregst köllun sinni þegar hún boðar trú á refsandi Guð eða 

tekur sér það hlutverk að skilyrða kærleika Guðs til fólks. 

Menningarlegt samhengi er mikilvægt ef kirkjan á að vera virk og það skiptir máli hvernig 

við hugsum og tölum um Guð. Samfélög og menning breytast og kirkjan þarf að fylgja með 

og vera í stöðugri siðbót ef hún vill sinna köllun sinni. Það þarf að flokka og skila gömlum 

siðum sem þjóna ekki tilgangi lengur og taka inn nýja í staðinn. Kirkjan þarf að hlusta á fólk 

og reynslu þess og þróa og móta guðfræði sína svo hún geti mætt fólki þar sem það er. 

Kirkjan þarf að endurskoða hvernig hún notar tungumálið, líkamstjáningu, hljóð og 

myndmál. Kirkjan þarf að kljást af einlægni við merkingu og innihald kenninga sinna. 

Kirkjan þarf að virkja almennan prestdóm og náðargjafir fólks svo að hún geti verið virk 

safnaðarkirkja. 

Niðurstaða mín er sú að hlutverk kirkjunnar á 21. öldinni ætti á hverjum stað að miðast við 

að:  

 kirkjan sé lifandi og virk, full af allskonar fólki sem kemur saman til að lofa Guð á 

fjölbreytilegan og líflegan hátt;  

 kirkjan, fólkið, fari út í samfélagið brennandi í andanum og haldi áfram að lofa Guð 

með því að vera hendur og fætur Guðs á jörðinni; 

 kirkjan sé kærleikssamfélag sem fólk geti leitað til í gleði og sorg, með allar þær 

áhyggjur sem hvíla á þeim, vitandi að kirkjan sé stoð þeirra og stytta; 

 kirkjan mæti fólki þar sem það er statt. 

Stöðug siðbót krefst hugrekkis. Þeir þættir sem virkuðu einu sinni fyrir kirkjuna eru sumir 

hættir að virka og því er brýn þörf á breytingu. Veljum úr þeim fjársjóði nýrra trúfræðirita 

sem til er í dag, skrifum nýjar bækur og notum þær í kirkjunni. Tökum Lúther okkur til 

fyrirmyndar. Hann steig inn í óttann og gerði breytingar, lét verkin tala. Hvað höfum við, á 

21. öldinni á Íslandi, að óttast?  
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