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1  Inngangur 

Í þessari ritgerð geng ég út frá rannsóknarspurningunni Stuðlar iðrunar- og fyrirgefningar 

ferlið eins og það birtist í samþykktu lesefni AA-samtakanna að heilbrigðri trú? Við 

vinnslu á þessari ritgerð mun ég notast að miklu leyti við AA- samþykkt lesefni. AA-

samþykkt efni er útgefið og samþykkt af Alcoholics Anonymous World Services, inc. Eitt af 

því sem glíma þarf við er að innan AA er hefð nafnleysis og endurspeglast það í flestu af 

lesefni þeirra. Engir höfundar eru því nafngreindir hvað varðar bækur útgefnar af þeim.  

Farið verður yfir hvernig AA- samtökin skilgreina sjálf sig í gegnum lesefni sitt. Lögð 

verður meiri áhersla hér á spor 4, 5, 8 og 9 en þau snúa að breytni alkóhólistans. Þó verður 

einnig farið lauslega yfir og útskýrð spor 1, 2, 3, 6 og 7 þar sem þau snúa öll að trúnni, þó 

að fyrsta sporinu undanskildu. Skoðað verður hvað telst til heilbrigðis í trúarafstöðu og 

hvernig heilbrigður einstaklingur mundi notfæra sér trúna til uppbyggingar fyrir sjáfan sig 

og aðra. Þegar því er lokið færi ég mig yfir í fyrirgefninguna í trúarlegu samhengi og 

einblíni á kristinn trúarskilning í því efni. Einnig skoða ég þau áhrif sem rannsóknir sýna að 

fyrirgefningin hefur á einstaklinga.  

Skoðað er ítarlega 4. og 5. sporið eins og það kemur fyrir í AA-bókinni,  þau eru borin 

saman við fyrirgefninguna og reynt að sýna fram á hvort að þetta ferli sé í takt við 

mikilvægi þess að fyrirgefa. Níunda sporið í AA-kerfinu snýr að því að iðrast og bæta fyrir 

misgjörðir fortíðarinnar. Mun ég því skoða iðrun og hvort mikilvægt sé að sýna iðrun í 

verki til þess að geta fyrirgefið og geta fengið fyrirgefningu. Í áttunda- og níunda sporinu er 

að finna iðrunarferlið í AA-sporunum og því vert að skoða þau nánar. Reyni ég að sjá hvort 

sú vinna sé holl einstaklingnum og andlegu heilbrigði hans. Ekki gefst pláss til að skoða 

10., 11. og 12. sporið í þessari ritgerð og tel ég það ekki nauðsynlegt hvað varðar 

spurninguna sem ég geng út frá.  Í lokaorðunum vonast ég svo til þess að sjá hvort þetta 

ferðalag sporanna leiði af sér heilbrigða trú eða stuðli að óheilbrigðri trúarafstöðu.  

2  AA-samtökin og lesefni þeirra. 

2.1 AA-samtökin 

AA samtökin eru félagsskapur karla og kvenna sem samhæfa reynslu sína, styrk og vonir 

svo við megum sigrast á áfengisvandanum (inngangur AA samtakanna).1 Í formála fyrstu 

útgáfu  AA-bókarinnar segir “Við félagar AA-samtakanna erum á annað hundrað karlar og 

                                                
1 Forsíða AA samtakanna, www.AA.is, 05.05.2014 
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konur sem hafa náð bata á andlegu og líkamlegu ástandi sem virtist vonlaust”.2 Á þessi 

texti enn við í dag, en AA-bókin kom út árið 1939. Þó hefur fjöldi þeirra sem eru í 

samtökunum  aukist töluvert en árið 2001 var gert ráð fyrir að fjöldinn væri um tvær 

milljónir manna í 100.800 deildum í 150 löndum.3 Einnig stendur í fyrsta formála AA-

bókarinnar “Megintilgangur þessarar bókar er að sýna öðrum alkóhólistum nákvæmlega 

hvernig okkur tókst að fá bata”.4 Hér segir textinn okkur hvað sé að finna í AA-bókinni. 

Þetta sé leiðin sem þessir alkóhólistar sem meðlimir AA-samtakanna fóru til að ná bata frá 

þessu andlega- og líkamega ástandi sem virtist vonlaust. 5 

Bókin Tólf reynsluspor og tólf erfðavenjur, sem framvegis verður kölluð 12 og 12, er ætluð 

til að breikka og dýpka skilninginn á reynslusporunum tólf eins og þau birtast í AA-

bókinni.6 Í inngangi bókarinnar stendur “Bókin Alcoholics Anonymous varð grundvallarrit 

AA samtakanna og er enn”.7 Þannig að ef maður vill útskýra hvað AA samtökin eru og enn 

frekar hver hugmyndafræði þeirra sé verður  að notast að mestu við AA-bókina þar sem 

hún er grunnrit samtakanna.  

Skoðun læknisins er fyrsti kafli AA-bókarinnar. Þar kemur fram að alkóhólismi sé 

tvíþættur sjúkdómur sem lýsir sér sem líkamlegt ofnæmi gagnvart áfengi og svo sem 

ílöngunarfyrirbrigði eða þráhyggja eins og það er kallað í AA-bókinni. Þegar einstaklingur 

sem er með sjúkdóminn neytir áfengis þá gerist eitthvað innra með honum sem verður þess 

valdandi að hann getur með engu móti neytt áfengis sér að skaðlausu.8  Ílöngunarfyrirbærið 

kemur fólki í slíkt ástand að það fórnar frekar öllu heldur en að bjóða áfenginu byrginn.9 

Lausnin sem hvatt er til í þessum kafla hefur bein tengsl við áframhaldið í AA-bókinni. 

Fram kemur í kaflanum að algert bindindi á áfengi verði að eiga sér stað svo að líkamlega 

ofnæmið verði fólki ekki að fjörtjóni. Til að koma í veg fyrir ílöngunarfyrirbrigðið þarf 

sjúklingurinn að verða fyrir siðfræðilegri breytingu sem nær ávallt grundvallast á mætti 

þeim meiri.10 Til þess að verða fyrir þessari breytingu þurfa þeir sjúklingar sem bundnir eru 

                                                
2	  AA-‐Bókin(4.	  útgáfa),	  þýðandi	  ókunnur,	  Reykjavík:	  AA-‐útgáfan,	  2008,	  bls	  XIII	  	  	  
3	  Sama	  heimild,	  bls.	  XXIII	  
4	  Sama	  heimild,	  bls.	  XIII	  
5	  Sama	  heimild,	  bls.	  XIII	  	  	  
6	  Tólf	  reynsluspor	  og	  tólf	  erfðavenjur,	  Reykjavík:	  AA-‐útgáfan,	  2006,	  bls.	  17	  
7	  Alcoholics	  Anonymous	  er	  í	  íslenskri	  þýðingu	  AA-‐bókin	  og	  drógu	  samtökin	  nafn	  sitt	  af	  
henni.	  
8	  AA-‐bókin,	  bls.	  XXVII-‐	  XXVII	  
9	  Sama	  heimild,	  bls.	  XXIX	  	  
10	  Sama	  heimild,	  bls.	  XXVIII	  
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í þennan vítahring andlegs og líkamslegs sjúkdóms aðeins að fylgja örfáum, einföldum 

reglum þ.e. 12 sporum AA-samtakanna. 11 

2.2  Tólf reynsluspor AA-samtakanna. 

1. Við viðurkenndum vanmátt okkar gagnvart áfengi og að við gætum ekki lengur 
stjórnað eigin lífi. 

2. Við fórum að trúa að máttur okkur æðri gæti gert okkur andlega heilbrigð að nýju. 
3. Við tókum þá ákvörðun að fela líf okkar og vilja umsjá Guðs, samkvæmt skilningi 

okkar á honum. 
4. Við gerðum rækileg og óttalaust siðferðileg reikningsskil í lífi okkar. 
5. Við játuðum misgjörðir okkar fyrir Guði, sjálfum okkur og annarri manneskju og 

nákvæmlega hvað í þeim fólst. 
6. Við vorum þess albúin að láta Guð fjarlæga alla skapgerðarbrestina. 
7. Við báðum Guð í auðmýkt að losa okkur við brestina. 
8. Við skráðum misgjörðir okkar gagnvart náunganum og urðum fús til að bæta fyrir 
þær. 

9. Við bættum fyrir brot okkar milliliðalaust svo framarlega sem það særði engan. 
10. Við iðkuðum stöðuga sjálfsrannsókn og þegar út af bar viðurkenndum yfirsjónir 

okkar umsvifalaust 
11. Við leituðumst við með bæn og hugleiðslu að styrkja vitundarsamband okkar við 

Guð, samkvæmt skilningi okkar á honum, og báðum um það eitt að vita vilja hans 
og hafa mátt til að framkvæma hann. 

12. Við urðum fyrir andlegri vakningu er við stigum þessi spor og reyndum því að flytja 
öðrum alkóhólistum þennan boðskap og fylgja þessum meginreglum í lífi okkar og 
starfi.12  

Hér kemur stutt yfirlit yfir fyrstu þrjú sporin og hvernig AA-bókin mælir með að þau séu 

unnin. 

Fyrsta sporið fjallar um mikilvægi þess að gefast upp og viðurkenna hversu illa er komið 

fyrir alkóhólistanum vegna ofdrykkju á áfengi. Það er ekki síður mikilvægt að gefast upp 

fyrir þeim gömlu hugmyndum sem hafa staðið í vegi fyrir að  alkóhólistinn geti hætt að 

drekka. Ef alkóhólismi er sjúkdómur verður einstaklingurinn að horfa á eigin ábyrgð 

varðandi sjúkdóminn. Óháð því hvernig hann varð alkóhólisti, hvort sem það var vegna 

lífshátta hans eða þá hann fæddist með þessi gen, verður hann að gangast við sjúkdómnum 

sjálfum. Mikilvægt er að hann geri sé grein fyrir að hann getur stjórnað viðbrögðum sínum 

gagnvart þeim upplýsingum sem hann hefur fengið. Það getur haft úrslitaáhrif um það 

                                                
11	  Sama	  heimild,	  bls.	  XXIX	  
12	  Sama	  heimild,	  bls.	  57	  
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hvernig til tekst með bata sjúkdómsins og ber að hafa það í huga í framkvæmd allra spora á 

eftir.13 

Annað sporið: “Við fórum að trúa að máttur okkur æðri gæti gert okkur andlega heilbrigð 

að nýju”.14 Eftir að alkóhólistinn hefur gert sér grein fyrir að það er fátt sem mannlegur 

máttur getur gert fyrir hann þegar kemur að löngun í áfengi verður hann að fá þennan mátt 

annars staðar frá. Í raun snýst sporið eingöngu um það að viðurkenna að það gæti verið til 

eitthvað æðra sem mætti kallast Guð og geti gert þá andlega heilbrigða. Þrír þættir sem 

alkóhólistinn verður að viðurkenna áður en stigið er inn í 3. sporið eru taldir upp.  

A) að hann væri alkóhólisti og gæti ekki stjórnað eigin lífi.  

B) að sennilega hefði enginn mannlegur máttur getað leyst hann undan viðjum 

alkóhólismanns.  

C) að Guð bæði gat það og vildi ef til hans er leitað. 15 

Þriðja sporið hljómar svo: “Við tókum þá ákvörðun að fela líf okkar og vilja umsjá Guðs, 

samkvæmt skilningi okkar á honum”.16 Þar sem eigingirni og sjálfselska hefur verið 

viðvarandi vandamál hjá alkóhólistanum verður hann að snúa frá þannig hugsunum. Er 

honum ætlað með því að fela líf sitt Guði, að hugsa fremur um hvað Guð vill heldur en 

hann sjálfur. Að treysta því að hugmyndir alkóhólistans um hvernig sé best að stjórna 

umhverfinu sé til þess eins að skemma fyrir honum. Heldur ætti hann að tileinka sér hugsun 

sem fær hann til að huga að fólkinu í kringum sig eins og Guð gerir samkvæmt lesningu 

AA-bókarinnar. Guð hugsar um aðra og alkóhólistinn á að tileinka sér það einnig og fara 

þannig að vilja Guðs.17 

Einstaklingur sem kemur inn í AA-samtökin á að velja sér sína hugmynd um æðri mátt 

sjálfur. Hann þarf ekki að taka hugmyndum annarra hvað varðar skilgreiningu á þessum 

mætti. Heldur þarf aðeins að vera reiðubúinn að trúa að eitthvað þarna úti geti verið æðra 

honum.18 AA-lesefnið gerir ekki kröfu um annað en að fylgja reynslusporunum til að ná 

árangri frá áfengssýki. Engar kröfur eru gerðar um fylgni við ákveðin trúarbrögð eða guði, 

heldur einungis að einstaklingurinn feli sig í hendurnar á æðri mætti. Margir styðjast í 
                                                
13	  Vilhjálmur	  Árnason,	  Siðfræði	  lífs	  og	  dauða(2.	  útgáfa),	  Gutenberg:	  Háskólaútgáfan,	  
2003,	  bls.	  111	  
14	  AA-‐bókin,	  2008,	  bls.	  57	  
15	  Sama	  heimild,	  bls.	  58	  
16	  Sama	  heimild,	  bls.	  57	  
17	  Sama	  heimild,	  bls.	  59-‐60	  
18	  Sama	  heimild,	  bls.	  45	  
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fyrstu við AA-samtökin sjálf sem æðri mátt sem leiði þá áfram.19 Byggir þessi 

hugmyndafræði á því að alkóhólistinn fari að geta hlustað á aðra og hætti að leika guð í 

sínu eigin lífi. Alkóhólistinn hlustar eflaust kurteisislega á hugmyndir annarra en tekur svo 

sína eigin ákvörðun út frá sínum sjálfselsku hugmyndum án tillits til kosta og galla. Í raun 

er verið að hvetja hann til að tileinka sér trú á Guð sem leiðir hann áfram í því að hlusta og 

læra af umhverfinu og fólkinu í kringum hann. Þannig getur hann náð takmarki sínu sem er 

að ljúka sporunum 12 og þroskast andlega.20 En hvað er góð og hvað er slæm trúarafstaða? 

Næst skoðum við heilbrigða trúarafstöðu og hvernig hún ætti að endurspeglast í 

sporavinnunni. 

3  Heilbrigð  trú 

3.1 Heilbrigð hugsun 

Heimspekingurinn William James skrifar í bók sinn The varieties of religious experience 

að maðurinn leitist eftir því að vera hamingjusamur. Þess vegna vegur hann og metur 

reynslu sína út frá því hvort það geri hann hamingjusamari eða ekki. Það er því ekki skrítið 

að ef trúarkenningar auka á ánægju einstaklings að hann aðlagi þær að lífi sínu.21 Í kafla 

sínum um heilbrigða hugsun hins trúaða leitast hann við að finna hvaða hugsunarháttur það 

er sem lýsir heilbrigði. Í kaflanum á eftir lýsir hann þeim sem hafa óheilbrigða hugsun þar 

sem allt er refsing og engin er vonin nema í viðurkenningu á sársaukanum og þannig er 

dvalið í honum.22 Talar William um sigur frjálslyndu guðfræðinnar sem hafði verið að 

ryðja sér til rúms á árunum 1900-1950. Áherslan sé farin frá boðun eilífar þjáningar í 

eldum helvítis sem refsingu fyrir mistök eða ranga líðan, yfir í heilbrigðari hugsun og leit 

að virðingu fyrir manneskjunni. Telur William til þætti sem teljast mættu til heilbrigðari 

trúar. Heilbrigð trú er þegar reynsla einstaklingsins af trúnni leiðir til minnkandi efa, ótta, 

kvíða, taugaveiklunar í hugsunum og gjörðum.23 Skrifar hann að það séu til margar 

trúarleiðir til að öðlast heilbrigða hugsun. Hjá honum verða menn að horfa með virðingu til 

manneskjunnar og byggja upp jákvæðni fyrir lífinu.24 Eins og Vilhjálmur Árnason skrifar í 

bók sinni Siðfræði lífs og dauða “manneskjan er ekki hlutvera heldur sjálfvera með 

sjálfræði og dómgreind til að meta réttmæti eigin athafna. Í því felst mennskan sem hefur 
                                                
19	  12	  og	  12,	  	  bls.	  36-‐37	  
20	  Sama	  heimild,	  bls.	  	  37-‐38	  
21	  William	  James,	  The	  varieties	  og	  religious	  experience,	  New	  York:	  The	  new	  American	  
library	  og	  world	  literature	  inc,	  1958,	  bls.	  21	  
22	  William	  James,	  The	  varieties	  	  of	  religious	  experience	  bls.	  83-‐84	  
23	  Sama	  heimild,	  bls.	  88	  
24	  Sama	  heimild,	  bls.	  107	  
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ómetanlegt eigingildi.” 25 hér vitnar hann til Immanuels Kant. Þannig má ekkert kerfi 

byggja upp hugsun hjá einstaklingnum sem mundi gera hann fráhverfan mannvirðingu 

gagnvart sjálfum sér né öðrum. Eins og Kant sagði er maðurinn ekki tæki heldur takmark. 

Með því átti hann við að okkur bæri ekki að notfæra okkur aðra heldur virða einstaklinginn 

og það er takmarkið sem heilbrigð trú ætti að leitast eftir að efla innra með hverjum og 

einum.26 

3.2  Syndin 

Howard Clinebellog Bridget C. McKeefer eru sammála William hvað varðar skilgreiningu 

á heilbrigði og óheilbrigðri trú. Þau segja heilbrigða trú vera uppbyggjandi og  ýta undir 

hæfileika manna til að elska og treysta, hún eykur framkvæmdargleði (productive), sköpun, 

gleði og vöxt einstaklingsins andlega. Á meðan óheilbrigð trú  eykur skömm, sektarkennd, 

kvíða, vantraust, getur valdið sjálfsafneitun og kemur í veg fyrir vöxt einstaklingsins.27 Eitt 

af stærri hugtökum  í kristnum trúarskilningi er syndin. Hún er talin af því vonda og er oft 

sett sama sem merki á milli syndarinnar og illsku. Illskan er eins og sjúkdómur og ef 

einstaklingur dvelur of lengi í illskunni verður það vandamál. Hið heilbrigða í þessum 

aðstæðum væri að vinna með syndina  og sleppa takinu af henni. Sem dæmi hafa 

kaþólikkar skriftarstólinn til þess að létta á samvisku sinni. Martin Lúther, sem var 

upphafsmaður Lútherismanns, átti við mikla innri baráttu og sjálfur var hann talinn vera á 

mörgum sviðum með óheilbrigða trú þar sem hann náði aldrei sáttum við sjálfan sig eða 

sína Guðs mynd. Hann hafði engu að síður sett fram hugmyndir sem voru heilbrigðar að 

þessu leyti. Sama hve mikið einstaklingurinn reynir að stjórna umhverfi sínu og aðstæðum 

svo honum líði betur mun hann aldrei standa undir eigin kröfum því þær eru of miklar. En 

með því að sleppa tökunum og gefa Guði allt, viðurkenna bæði fyrir sér og Guði vanmátt 

sinn þá getur hann losnað undan óraunhæfum kröfum sjálf síns. 28 Þegar við höfnum 

verkaréttlætingu, það er að við reynum að sigra syndina með verkum verður okkur ekkert 

ágengt. En með því að gefa okkur Guði á vald, sem er allt í öllu, líkt og hvatt er til í þriðja 

sporinu, gefur Guð ekki bara bænum okkar og trú meiningu heldur huggar einnig 

                                                
25	  Vilhjálmur	  Árnason,	  Siðfræði	  lífs	  og	  dauða,	  bls.	  23	  
26	  Vilhjálmur	  Árnason,	  Siðfræði	  lífs	  og	  dauða,	  bls.	  23	  
27	  Howard	  Clinebell,	  Bridget	  C.	  McKeever,	  Basic	  types	  of	  pastoral	  care	  and	  
counseling(3.	  Útgáfa),	  Nashville:	  Abingdon	  press,	  2011,	  bls.	  224	  
28	  William	  James,	  The	  varieties	  of	  religious	  experience	  bls.	  112-‐114	  



	   13	  

samviskuna.29 Komum við aftur að þeim skilningi að við erum manneskjur og það er ofar 

öllu þegar kemur að heilbrigðri trú. 

3.3 Við erum mennsk 

Trúna er að finna alls staðar og við þekkjum hana þegar við sjáum hana en það getur reynst 

erfitt að skilgreina hana almennilega. Þegar talað er um trúarbrögð koma upp ótal myndir af 

hugmyndum, trú, reynslu og framkvæmd, sumar jákvæðar aðrar neikvæðar.30 Hver er þessi 

neikvæða hlið sem ber að forðast? Charles Kimball ritar í bók sinni When religion becomes 

evil að  spillt trú sé þegar hegðun manna er farin að vera eyðileggjandi í garð annarra og 

veldur þjáningu. Þjáningu sem er bæði inn á við sem og út á við.31 Ber okkur sem 

einstaklingum að forðast það að halda að við höfum hinn eina rétta sannleika. Við verðum 

að gera okkur grein fyrir að manneskjunni eru takmörk sett varðandi visku og kunnáttu. 

Það sem getur átt við einn er ekki endilega leið allra.32 Fólk með heilbrigðan trúarskilning á 

auðveldara með að beina orku sinna að samkennd, fyrirgefningu og réttlæti. En þeir sem 

hafa áráttukenndari trú sem einkennist af neikvæðni og fordómum í garð annarra eyða orku 

sinni frekar í óraunhæfa sektarkennd og lágt sjálfsmat sem blandast  saman við skömm. 

Þessu er öllu haldið við með reglukerfi byggt á óheilbrigði. 33 Til að brjóta upp þessa 

sjálfseyðileggjandi hugsun hefur í kristninni verið stuðst við fyrirgefninguna með játningu, 

iðrun og aflausn.34 

Leiðin að andlegu heilbrigði og vexti er ferðalag sem hefur sína sigra og áföll frekar en að 

vera línulegt ferli. Þegar einstaklingur fer að takast á við misgjörðir lífs síns getur ýmislegt 

staðið í vegi fyrir honum eins og áföll sem hafa stoppað þroska hans á ýmsum sviðum. En 

þeir sem þjást af einhverskonar höftum hafa alltaf sína styrkleika líka. Einstaklingurinn 

notar yfirleitt aðeins hluta af hæfileikum sínum til að bregðast við samfélaginu og þörfum 

annarra. Er verkefnið að hjálpa einstaklingnum að geta notað þessa hæfileika til fulls.35 Þá 

skoðum við hvort sú vinna sem er í AA-sporunum geti gefið brotnum einstaklingi það 

andlega heilbrigði sem þörf er á til að öðlast heilbrigða trú. 
                                                
29	  Sigurjón	  Árnason,	  Guðfræði	  Marteins	  Lúthers,	  Reykjavík:	  Hið	  íslenska	  
bókmenntafélag,	  2000,	  bls.	  291	  
30	  Charles	  Kimball,	  When	  religion	  becomes	  evil:	  five	  warning	  signs,	  New	  York:	  
HarperCollins,	  2008,	  bls.	  15	  
31	  Sama	  heimild,	  bls.	  47	  
32	  Sama	  heimild,	  bls.	  49	  
33	  Howard	  Clinebell,	  Bridget	  C.	  McKeever,	  Basic	  types	  of	  pastoral	  care	  and	  counseling	  
(3.	  úgáfa),	  bls.	  257	  
34	  Sama	  heimild,	  bls.	  245	  
35	  Sama	  heimild,	  bls.	  22	  
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4  Fyrirgefning í trúarlegu samhengi. 

4.1 Ber að fyrirgefa? 

Í eingyðingstrúarbrögðunum þremur gyðingdómi, kristni og íslam, er fyrirgefningin stórt 

stef. Eins í hindúisma og búddatrú er hún talin mikilvæg dyggð sem maðurinn ætti að 

tileinka sér. Þannig að fimm stærstu trúarbrögð heimsins segja fyrirgefninguna mikilvæga. 

Sólveig Anna Bóasdóttir segir í grein sinni Að fyrirgefa ekki- um gildi gremjunnar fyrir 

einstaklinga og samfélög að hægt sé að fullyrða að fyrirgefningarhugtakið feli ekki í sér 

neina eina altæka merkingu. En hægt er að segja með vissu að innan stóru trúarbragðanna 

er fyrirgefningin æðri reiðinni.36 

En hvað er að fyrirgefa? Að þurfa að fyrirgefa einhverjum hlýtur að merkja að þú eigir 

eitthvað inni hjá honum. Sólveig Anna skrifar í grein sinni Að fyrirgefa ekki – um gildi 

gremjunnar fyrir einstaklinga og samfélög um Seneca (4f.kr-61e.kr.) samtíma mann Jesú 

frá Nasaret. Seneca skyldi fyrirgefninguna þannig að það væru aðeins þeir valdamiklu sem 

gátu fyrirgefið og var það þá í því formi að þeir létu það ógert að refsa fyrir eitthvað sem 

þótti ásættanlegt að refsa fyrir. Kemur þessi einfaldleiki frá þeim tíma og 

menningarsamfélagi þegar landeigendur höfðu vald yfir leiguliðum sínum.  Ef þeir komust 

í skuld við landeiganda sinn mátti hann vísa þeim af jörðinni nema til kæmi að 

landeigandinn fyrirgæfi skuldina.37 Ef þessi túlkun á fyrirgefningunni er enn við lýði, að 

því leyti að sá sem fyrirgefi sé að gefa upp skuld við einhvern, getum við þá gert kröfu á 

fólk að fyrirgefa? Sólveig segir það ekki vera. Hún segir að með því að leggja þessa kröfu á 

einstakling um að fyrirgefa getum við byggt hjá honum sektarkennd ef hann geti ekki 

fundið það hjá sér að fyrirgefa brotið. Þannig sé komið mögulegt kúgunartæki sem hægt sé 

að nota til þess að knýja fólk til að fyrirgefa allt mögulegt án þess að krefjast réttlætis í 

staðinn.38  

Marie M. Fortune kemst að þeirri niðurstöðu í bók sinni Is nothing sacred? að réttlæti verði 

ekki fengið fyrir fólk sem hefur orðið fyrir skaða af hendi annarra nema að fá eftirtalda 

hluti fyrst; viðurkenningu á brotinu, samúð, vörn gegn frekari brotum og að sá sem braut á 

                                                
36	  Sólveig	  Anna	  Bóasdóttir,	  “Að	  fyrirgefa	  ekki-‐	  um	  gildi	  gremjunnar	  fyrir	  einstaklinga	  
og	  samfélög”,	  Ritröð	  Guðfræðistofnunar,Gunnlaugur	  A.	  Jónsson	  (ritstjór),	  Reykjavík:	  
Skálholtsútgáfa,	  bls.	  139-‐155,	  hér	  bls.	  141-‐142	  	  
37	  Sama	  heimild,	  bls.	  142	  
38	  Sama	  heimild,	  bls.	  146	  
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einstaklingnum taki ábyrgð á því sem hann hafi gert og bæti eða svari fyrir brotið.39 Hún 

fylgir í niðurstöðum sínum orðum Jesú í Lúk 17.1-14 “Ef bróðir þinn syndgar, þá ávíta 

hann og ef hann sér að sér, þá fyrirgef honum.” Þannig ef einhver ætlar sér að fyrirgefa þá 

verður hann einnig að gefa brotaaðilanum tækifæri til að sýna iðrun.  Sólveig Anna er á 

sama máli og Fortune varðandi fyrirgefninguna og varar við misnotkun á henni. Því hún 

getur orðið til þess að einstaklingur fórni sjálfsvirðingu sinni ef hann fyrirgefur of 

auðveldlega. Brotamaðurinn ætti að þurfa sýna iðrun sem og fordæma sína hegðun. Aldrei 

undir neinum kringumstæðum ætti brotaþolinn að samþykkja brotið þó fyrirgefning sé 

gefin. Manneskjunni ber að vernda sjálfa sig gegn því að gengið sé enn á mannhelgi 

hennar. Vörnin sem einstaklingurinn hefur er gremjan og ber honum að tjá reiði sína gegn 

þeim sem braut á honum.40 Fyrirgefninginguna ætti því ekki að gefa frá sér ódýrt. Skoðum 

þá hvernig  guðfræðingarnir James G. William og Dietrich Bonhoeffer útskýra 

fyrirgefninguna í kristinni trúarhefð. 

4.2 William um fyrirgefninguna í kristinni trúarhefð 

Fyrirgefning er eitthvað sem öll stóru trúarbrögð heimsins hafa hvatt til í þúsundir ára. Þau 

hafa haldið því fram að með fyrirgefningunni komi andleg gæði og líf þess sem fyrirgefi 

geti jafnvel tekið miklum umbreytingum. Þrátt fyrir það hafa vísindin ekki farið að 

rannsaka mátt fyrirgefningarinnar fyrr en síðustu þrjá áratugi. Sýnt hefur verið fram á að 

trúin getur skapað þá heimssýn hjá brotaþola sem getur hjálpað honum til að fyrirgefa. 

Einnig hjálpað honum að lifa með þeirri óvissu sem getur fylgt ákvörðunni að fyrirgefa.41 

Þar sem umfjöllunin hér takmarkast við kristinn trúarskilning þá verður einblínt á 

fyrirgefningu og iðrun í þeim skilning. Í greininni Religious perspectives on forgiveness eru 

lagðar fimm spurningar fyrir menn úr fimm helstu trúarbrögðum heimsins. Í svari James G. 

William sem talar fyrir hönd kristinnar trúar kemur eftirfarandi fram.42 

Hver er skilgreiningin á fyrirgefningu í þinni hefð? Algengasta orðið í Nýja testamentinu 

fyrir fyrirgefningu kemur af gríska orðinu Eleao ( 72 sinnum) sem þýðir að sýna miskunn. 

Næst algengast er aphiemi ( 64 sinnum) sem þýðir sleppa eða setja til hliðar.  

                                                
39	  Marie	  M	  Fortune,	  Is	  nothing	  sacred?	  The	  story	  of	  a	  pastor,	  the	  women	  he	  sexually	  
abused,	  and	  the	  congregation	  he	  nearly	  destroyed,	  Eugene,	  oregon:	  Wipf	  and	  stock,	  
1999,	  bls.	  114	  
40	  Sólveig	  Anna	  Bóasdóttir,	  Ritröð	  Guðfræðistofnunar,	  bls.	  153	  
41Michael	  E.	  McGullough,	  Kenneth	  I.	  Pargament,	  Carl	  E	  Thoresen	  (Ritsjórar),	  
Forgiveness:	  Theory,	  Research	  and	  practice,	  London:	  The	  guildford	  press,	  2001,	  bls.	  17	  
-‐18	  
42	  Sama	  heimild,	  bls.	  20	  
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Fyrirgefningin er almennt skilin sem náðun eða að sleppa einhverjum undan skaða eða 

skuld. Í samhengi við þessa skilgreinigu á fyrirgefningunni þarf sá sem er að fyrirgefa að 

sýna samúð með þeim sem hann er að fyrirgefa. Þannig þarf sá sem er að fá 

fyrirgefninguna oftast að sýna iðrun til að fá fyrirgefningu frá viðkomandi.43 

Hver er hinn guðfræðilegi grundvöllur fyrir fyrirgefningu í þinni trúarhefð? William segir 

að Guð hafi komið á jörðina sem maður í gegnum Jesúm Krist til að gera mönnum kleift að 

fyrirgefa og til að hvetja þá til fyrirgefningar eins og stendur í Lúk 10.25-37. Valdið er 

gefið Jesú af Guði og segir hann í faðirvorinu “fyrirgef oss vorar skuldir svo sem vér og 

fyrirgefum vorum skuldum nautum”. William tilgreinir fleiri ritningartexta varðandi 

fyrirgefninguna en sá mikilvægasti er Lúk 23.34. En þar biður Jesús Guð um að fyrirgefa 

mönnunum fyrir að krossfesta hann. Notast er við orðið aphiemi sem aftur þýðir sleppa eða 

setja til hliðar. Fyrirgefningin hefur djúpan guðfræðilegan grundvöll í textum Nýja 

testamentisins.44  

Hversu mikilvæg er fyrirgefningin í trúarhefð þinni? Willam segir fyrirgefninguna vera í 

kjarna guðfræði og siðfræði kristinnar trúarhefða. Hún er veruleikinn og gefur möguleika á 

breytingum varðandi samband einstaklings við aðra sem og sambandi annarra gagnvart 

einstaklingnum.45 

Samkvæmt þinni trúarhefð ætti fyrirgefningin að vera háð iðrun þess sem sem braut af sér? 

Ef svo er af hverju? Eru önnur skilyrði sett fyrir fyrirgefningunni? William segir að 

samkvæmt módelinu sem okkur sé gefið með Jesúm á krossinum þá er fyrirgefningin eða 

beiðnin til Guðs að fyrirgefa ekki háð iðrun þess sem brýtur á okkur. En hann viðurkennir 

að það séu vandamál með þessa guðfræði og bendir á Dietrich Bonhoeffer sem talaði um 

“ódýra náð” sem í þessu samhengi væri “ódýr fyrirgefning.” Bonhoeffer sagði að ekki ætti 

að gefa fyrirgefninguna kerfisbundið eða með einhverja hvöt til að mikla sjálfan sig.46  

4.3 Dietrich Bonhoffer um ódýra náð 

Ódýr náð er samkvæmt Bonhoeffer náð sem er seld ódýrt á markaði eins og ódýr varningur 

og því þurfi einstaklingurinn ekkert að leggja á sig fyrir náðina. Þó að hún sé vissulega gjöf 

og þess vegna ókeypis þá er hún alltaf umbreytandi kraftur. Bonhoeffer varar við því að 

                                                
43	  Sama	  heimild,	  bls.	  20-‐21	  
44	  Sama	  heimild,	  bls.	  24-‐25	  
45	  Sama	  heimild,	  bls.	  31	  
46	  Sama	  heimild,	  bls.	  33	  
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einstaklingurinn taki fórn Jesú Krists á krossinum með léttúð. Það að Jesús hafi með dauða 

sínum greitt fyrir syndir okkar fyrirfram og við getum því gert það sem okkur sýnist, því að 

Jesú hefur nú þegar frelsað okkur, stenst ekki. Því ef náðin er svona ódýr hvað væri hún þá? 

Bendir Bonhoeffer á að þess konar náð sem er byggð einungis á trúarjátningum, reglum og 

kerfum sé ekkert annað en ódýr náð og fríar einstaklinginn frá þeirri vinnu sem honum ber 

að reiða af hendi.47 Með þesssu hugarfari erum við í raun að gefa sjálfum okkur náðina í 

staðinn fyrir að hlotnast hana frá Guði. Einnig er verið að ætlast til þess að fá fyrirgefningu 

án þess að einstaklingurinn iðrist synda sinna og sýni betri breytni. Með þessu fer 

einstaklingurinn ekki á krossinn og þjáist vegna synnda sinnar eins og Jesús gerði fyrir 

okkur.48  

Bonhoeffer trúði því að ef við kjósum að fylgja Jesú sem syni Guðs, eins og Leví kaus í 

Mrk. 2.14, værum við að gerast lærisveinar hans. Þá bæri okkur að fylgja honum í hlýðni.49 

“Aðeins þeir sem trúa hlýða” og “aðeins þeir sem hlýða trúa”. Svona getur einstaklingurinn 

verið rifinn að innan. Sá hluti sjálfsins sem trúir telur sig hlýðinn en á sama tíma segjum 

við þann hluta sjálfsins sem sem hlýðir að hann trúir. Ef þessar setningar tvær standa einar 

bjóða þær upp á vandræði. Fyrri setningin býður upp á ódýra náð eins og komið hefur verið 

inn á. Ef seinni setningin stendur ein býður hún upp á að einstaklingurinn reyni að vinna sér 

inn náð með verkum en það getur tekið heila eilífð og getur skilið einstaklinginn eftir með 

stanslaust samviskubit gagnvart því sem hann er að reyna að bæta fyrir.50 Hvað er þá til 

ráða? Einstaklingurinn sem er flæktur í vandræði lífsins á ákveðnum sviðum eins og 

alkóhólistar, eru jafnan að leitast eftir í þeirra eigin mætti að leysa vandræði sín. Þess í stað 

ættu þeir að sýna hlýðni við Guð, hlusta og þiggja hans ráð.51 Guð hefur gefið manninum 

frjálsan vilja til að gera það sem honum sýnist. En ef einstaklingurinn ætlar í raun að ná að 

bæta fyrir brot sín og fá fyrirgefningu þá verður hann að þjást eins og kristur gerði á 

krossinum og vinna fyrir fyrirgefningu sinni.52 En fyrst verður hann að sjá hvar hann er 

rifinn og í sundur og hvar veikleikar hans liggja en sú vinna sem er í fjórða og fimmta 

sporinu krefst svo sannarlega hlýðni við Guð. Eftir það er það áttunda og níunda sporið 

“Trú án verka er dauð”. Sá sem er að vinna tólf spor AA fer út í lífið og leitast eftir að bæta 

fyrir þau brot sem hann hefur framið. Alkóhólistinn ætlar að reyna að hreinsa til eftir sig á 
                                                
47	  	  Dietrich	  Bonhoefer,	  The	  cost	  of	  discipleship,	  Þýðing	  frá	  þýsku:	  R.H.	  Fuller,	  New	  York:	  
Simon	  and	  Schuster,	  1995,	  	  bls.43	  
48	  Sama	  heimild,	  bls.	  44-‐45	  
49	  Sama	  heimild,	  bls.	  57	  
50	  Sama	  heimild,	  bls.	  68	  
51	  Sama	  heimild,	  bls.	  69	  
52	  Sama	  heimild,	  bls.	  87	  
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leiksviði lífsins þegar hann vildi stjórna öllu sjálfur en áttunda og níunda sporin vinna að 

því.53 En byrjum á að skoða hvernig fyrirgefningin virkar fyrir alkóhólistann sjálfan í 

sjálfskoðun hans.. 

5  Fjórða og fimmta sporið  

5.1 Listarnir 

Fjórða reynslusporið:“Við gerðum rækileg og óttalaust siðferðileg reikningsskil í lífi 

okkar.” 

Fjórða sporið felur í sér að gera þrjá lista, fyrsti nefnist gremjulisti, annar er óttalisti og sá 

þriðji er kynferðislisti. Í AA-bókinni þar sem fjallað er um fjórða sporið er talað um hið 

mikla verk sem bíður alkóhólistans eftir að einstaklingurinn hefur gefið líf sitt Guði, 

samkvæmt skilningi hans á honum. Þar er tekið fram að áfengi var ekkert nema einkenni á 

sjúkdómnum  alkóhólismi. Í fjórða sporinu er einstaklingnum ætlað að gera hreingerningu á 

lífi sínu til þess að geta sett hlutina í betra samhengi, sjá orsök og afleiðingar hlutanna. 54  Í 

AA-bókinni er tekið tillit til fjölbreytileika mannsins og tekið inn í myndina þær 

margbreytilegu lífssýnir sem fólk hefur. Fólk sem alið er upp í trú hefur frekar tilhneigingu 

til harma brot sín gegn siðferðilegum boðorðum. Meðan aðrir mundu líta á vandamálin 

bundin við skapgerðabresti sem þau bera sem manneskjur.  Sumir mundu kalla 

fjórðasporslistana yfirlit yfir slæma aðlögun að lífinu. Einhverjir yrðu gramir ef minnst 

væri á siðleysi eða synd. En AA-gengur út frá því að allir alkóhólistar hafa margt í fari sínu 

sem þurfi að taka föstum tökum ef þeir eiga að ná að vera allsgáðir og auk þess að taka 

framförum og hafa getu til að spjara sig í lífinu.55  

5.2 Gremjulistinn 

Gremjulistinn skiptist niður í fjóra dálka. Fyrsti dálkur spyr út í hvað alkóhólistinn sé 

gramur, næsti dálkur spyr hvers vegna hann sé gramur. Þriðji dálkurinn skoðar hvaða 

tilfinningu var ógnað sem varð til þess að alkóhólistinn varð gramur. Var það sjálfsvirðing 

hans, öryggi, metnaður, vináttusamband eða kynferðislegt sambandi?56  Í síðasta dálkinn 

koma viðbrögð alkóhólistanna við þessari ógnun tilfinninganna. Þegar alkóhólistinn hefur 
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gert grein fyrir viðbrögðum sínum gagnvart þeim eða því sem hann er gramur út í skoðar 

hann hvenær hann hefur verið eigingjarn, óheiðarlegur, sérplæginn og óttasleginn.57  

AA-bókin tekur tillit til þess að oft hafi fólk orðið fyrir ranglæti, verið sært að ástæðulausu 

og lent í aðstæðum sem það hefur ekki áskapað sér sjálft. Bókin bendir á að við þessa vinnu 

kemur betur í ljós að alkóhólistar lenda í þeirri gryfju að láta stjórnast áfram af þessum 

atburðum. Þannig stjórnast þeir af öðru fólki og ytri aðstæðum í stað þess að ráða förinni 

sjálfir og verða því gremjunni að bráð.58En hvernig á alkóhólistinn að losna undan 

hugarfari gremjunnar?  

Honum er bent á að fólkið sem hafði komið illa fram við hann væri eftir vill andlega sjúkt 

og alkóhólistanum er bent á að biðja til Guðs  um að fá að sýna því sama umburðalyndi, 

samúð og þolinmæði og hann mundi með glöðu geði sýna veikum vini sínum. Ef einhver 

kemur illa fram, á alkóhólistinn að tileinka sér að hugsa eitthvað á þessa leið “þetta er veik 

manneskja. Hvernig get ég hjálpað henni? Forðaðu mér frá því að reiðast, Guð verði þinn 

vilji.”59 En AA-bókin setur ekki á herðar einstaklingsins að fyrirgefa öll brot gegn honum 

en hún lofar þeim sem fylgir þessu að Guð muni kenna þeim að líta á hvern og einn af 

velvild og umburðalyndi. Með blöndu af þessari hugsun og með því að hætta að einblína á 

rangindi annarra sér einstaklingurinn eigin mistök og mótast af þeim við dóm á öðrum. 

Með hliðsjón af fyrirgefningunni hér að ofan er ekki sett krafa  á einstaklinginn að þurfa að 

fyrirgefa allt án uppgjörs. Þó svo að í AA-bókinni sé ekki talað sérstaklega um að 

einstaklingurinn eigi að fyrirgefa þá kemur heldur ekki fram að hann eigi rétt á uppgjöri líkt 

og hann sé að fara í gagnvart öðrum. En það má gefa sér að einstaklingur sem vinnur sporin 

alla leið sjái að endingu hvað hann á rétt á en gæti þurft að bíða eftir því eins og fólkið sem 

hann skaðaði þurfti að bíða eftir honum. AA-leiðin snýst um að vinna inn á við en ekki um 

ávirðingar annarra. 60  

5.3 Óttalistinn 

Óttalistinn er annar listinn og er hann gerður í beinu framhaldi af gremjulistanum. Allir 

þættir sem alkóhólistinn skráði ótta í síðasta dálk gremjulistans færast sjálkrafa yfir á 
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óttalistann. Auk þess setja þeir allt það sem vekur ótta hjá þeim sem ekki hefur komið inn á 

gremjulistann á þennan lista.61  

Óttalistinn skiptist í tvo dálka. Í fyrri dálkinn er sett það sem hann er hræddur við og í 

seinni dálkinn er sett hvernig hann ætli að bregðast við óttanum í framtíðinni.  Þegar kemur 

að því að skilgreina hvernig hann ætti að bregðast við óttanum heldur AA-bókin áfram að 

miða út frá þriðja sporinu sem var að fela líf sitt Guði eins og hann skilgreinir hann. Nýja 

lausnin við óttanum er að treysta frekar á Guð heldur en sjálfan sig og aðra menn. Trúaðir 

menn eru hugrakkir segir þar og þeir ættu ekki að skammast sín fyrir að treysta Guði. Bæn 

sem birtist í bókinni í þessu samhengi hljómar svo “taktu frá okkur óttann og beindu athygli 

okkar að því hvers þú væntir af okkur.” Þannig getur alkóhólistinn náð tökum á óttanum.62 

5.4 Kynferðislistinn 

Þriðji og síðasti listinn í fjórða sporinu er kynferðislistinn. Þar er fyrst og fremst reynt að 

styðjast við skynsemina. Í AA-bókinni er ekki tekin afstaða til kynlífs heldur er þar bent á 

að flestir eiga við einhvern vanda að etja á kynlífssviðinu.63  Þar er sjónum beint að hegðun 

alkóhólistans gagnvart þeim sem hann hefur átt í kynferðislegu sambandi við. Skiptist þessi 

listi í fjóra dálka. Fyrst spyr alkóhólistinn sig hvenær hann hefur verið eigingjarn, 

óheiðarlegur eða tillitslaus í samskiptum sínum?  Í annan dálkinn fer hverja hann hefur  

sært með þessum samskiptum? Í þriðja dálknum er skoðað hvort hann hafi valdið 

afbrýðisemi, tortryggni eða beiskju að ósekju?  Í fjórða og síðasta dálkinum er svo tekið 

fyrir hvenær sökin liggi hjá honum og hvað hann hefði frekar átt að gera?64 

Þannig reynir hann að leggja grunn til framtíðar að eðlilegum og heilbrigðum viðhorfum til 

kynferðismála eftir að hafa skoðað öll sambönd út frá því hvort þau hafa verið lituð af 

eigingirni eða ekki. Þegar verkinu er lokið biður hann Guð að móta viðhorf sín og hjálpa 

sér að lifa samkvæmt þeim. Í bókinni er minnt á að kynhvötin er gjöf frá Guði og þess 

vegna góð í eðli sínu. Hana á hvorki að nota af léttúð eða eigingirni, né bjóða við henni eða 

fyrirlíta.65 

Auðvitað getur einhverjum mistekist að ná markmiðum sínum í kynferðismálum en er hann 

þá á leiðinni á fyllerí? Í AA-bókinni er það ekki talið víst. Það fer eftir þeim hvötum sem 
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liggja að baki og hvort að einstaklingurinn iðrist og bæti ráð sitt. En ef sá hinn sami iðrast 

einskis og heldur áfram að særa aðra með framkomu sinni, þá mun hann áreiðanlega fara 

að drekka aftur.66 Ef þessi vinna er unnin af heiðarleika ætti alkóhólistinn að gera sér grein 

fyrir því að sársaukinn sem hann hefur upplifað í gegnum gremju og ótta er mikið til 

huglægur. Andleg og líkamleg heilsa getur oft verið túlkun og er háð einstaklingnum. Ef 

hann kýs að horfa ekki á gæði hvers aldurskeiðs fyrir sig heldur einungis á það neikvæða 

verður sársaukinn meiri og verri. Endurspeglast það í trúarskoðunum hans.67 Ef hann getur 

horft yfir líf sitt og séð hvað veldur sjálfskipuðum erfiðleikum í fari sínu getur hann tekið 

ábyrgð á því og þannig haldið áfram að móta heilbriðga trú og manneskju í sjálfum sér. 

Mætti segja að hann beiti fyrirgefningunni eins og hún birtist í kaflanum á undan á sjálfan 

sig. Því næst er að játa fyrir öðrum og Guði hvar vanmátturinn liggur. Í raun beinist allt 

fjórða sporið inn á við, að alkóhólistinn finni sín mistök og hvar þau lágu hjá honum svo að 

á einhverjum tímapunkti geti hann bætt hegðun sína og bætt fyrir brot sín þar sem það er 

hægt.  

5.5 Fimmta reynslusporið  

“Við játuðum afdráttarlaust fyrir Guði, sjálfum okkur og trúnaðarmanni yfirsjónir okkar.”  

Fimmta sporið felur í sér að viðurkenna þá skapgerðabresti sem alkóhólistinn sér í sjálfum 

sér við vinnslu fjórða sporsins. Til þess að vera reiðubúinn til að skipta út þessum brestum 

verður alkóhólistinn fyrst að játa þá fyrir Guði, sjálfum sér, annarri manneskju og hvað 

felst í þessum brestum. 68 Þegar kemur að því að velja hver skal hlusta á frásögn 

alkóhólistans verður hann að vanda valið þar sem honum er ekki gefið leyfi að létta á 

samvisku sinni á kostnað annarra. Þess vegna verða þeir að tryggja að sá sem er að hlusta 

muni ekki taka frásögn þeirra inn á sig. Makar eða aðrir fjölskyldumeðlimir eru því ekki 

ákjósanlegir hlustendur nema að hluta til. Hefur sú venja skapast innan samtakanna að aðrir 

alkóhólistar sem hafa lokið við sporavinnuna taki að sér að hlusta á frásögn þeirra sem eru 

að vinna sporin.69  

Í AA-bókinni er talað um að eftir að fólk hefur unnið þessa vinnu af algerum heiðarleika, 

þar sem allt er dregið fram í dagsljósið, þá fer það frá því að hafa trú í að eignast 
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trúarreynslu. Verður þessi reynsla það tæki sem það mun notast við þegar áfengislöngunin 

kemur yfir það. Þá fer það að upplifa að drykkjuvandamálið gæti heyrt sögunni til.70 

William James segir að eftir að einstaklingur með óheilbrigða trúarafstöðu upplifi að hið 

illa sé í honum getur hann bundið hið illa trúnni, að þetta sé refsing frá Guði. En það er 

annar kostur sem liggur fyrir honum ef vinnan hefur verið unnin eins og kemur fram í AA-

bókinni. William talar um einstakling með heilbrigðar hugmyndir um trú og AA-bókin ýtir 

undir það í sporunum sem á eftir koma.  Hið illa hefur engan rétt til að vera til samkvæmt 

William og er syndin eða hið illa hluti af lífinu en hefur engan fastan punkt í tilverunni. 

Heldur er syndin órökræn og veldur sundrung og kemur því ekki frá Guði eða okkur 

sjálfum heldur úr aðstæðum lífsins.71 Þess vegna verður alkóhólistinn að leitast eftir því að 

rétta úr þessum órökrænu aðstæðum með yfirbót og úrvinnslu. Skoðum hvernig yfirbót ætti 

að vera framkvæmd og hvert mikilvægi hennar er. 

6  Iðrun í verki.  

6.1 Hver er ávinningur þess að biðjast fyrirgefningar? 

Í þessum kafla verður notast við tvö hugtök til skilgreiningar. Fyrst er það brotaþoli, sem er 

sá einstaklingur sem hefur orðið fyrir skaða af hendi einhvers annars. Seinna hugtakð er 

gerandi, þá er átt við einstakling sem hefur brotið á öðrum. Er ekki gerður neinn 

greinarmunur á brotunum, hvort brotið sé  óskanæmt í lagalegum skilningi eða geti varðað 

við hegningarlög. 

Mikilvægt er að gerandinn sýni iðrun í verki frammi fyrir brotaþola. Einlæg tjáning  iðrunar 

og sýnileg yfirbót eru líkleg til að hafa afar jákvæð áhrif á sambönd manna. Getur þessi 

tegund af iðrun og ósk um fyrirgefningu umbreytt neikvæðum samskiptum, sem gætu hafa 

orðið til við brot af hendi gerandans, í eitthvað jákvætt sem hægt væri að byggja á til 

framtíðar. Með því að biðjast fyrirgefningar getur gerandinn hlotið ávinning í formi 

félagslegra samskipta.72  

Rannsóknir hafa sýnt að brotaþolar eru líklegri til að fyrirgefa geranda sínum og komast 

frekar yfir brotið ef gerandinn sýndi ákveðna breytni. Hann viðurkennir að hann hefur 

brotið af sér biður um fyrirgefningu og sýnir fram á iðrun eða sorg yfir því sem hann hefur 
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gert. Einnig þyrfti hann að gera eitthvað jákvætt til að bæta fyrir þann skaða sem hann 

hefur valdið. Jafnvel ýtir það undir fyrirgefningu brotaþola ef gerandinn fyrirgefur 

brotaþola eitthvað sem hann hefur gert á hans hlut. 73 

Aftur á móti getur gerandinn gert ýmislegt til að koma í veg fyrir að fá þessa fyrirgefningu. 

Hann getur sýnt af sér varnarviðbrögð þegar beðist er fyrirgefningar, þessi viðbrögð geta 

verið í formi óeinlægrar beiðni um fyrirgefningu. Gert lítið úr broti sínu eða jafnvel reynt 

að hylma yfir brotið með einhvers konar sjálfsréttlætingu og kennt brotaþolanum eða 

öðrum um brotið. Með þessari hegðun seinkar hann mögulegum sáttum þeirra á milli eða 

kemur jafnvel alveg í veg fyrir sættir. 74 

6.2 Persónulegur ávinningur þess að sýna iðrun 

Einstaklingur sem tjáir iðrun sína og biðst fyrirgefningar á brotum sínum getur haft af því 

ávinning bæði á andlega sviðinu sem og á því líkamlega. Getur þessi ávinningur fengist 

jafnvel þó að brotaþoli hans bregðist ekki jákvætt við  beiðninni um fyrirgefningu og engin 

sátt náist í málinu þeirra á milli.75 

Þegar gerandi sem sér eftir broti sínu ber með sér skömm getur hann með því að fara og 

biðjast fyrirgefningar og gera það sem hann getur til að bæta fyrir brotið losnað undan 

skömminni og áunnið aukið sjálfsöryggi í staðinn. Ef hann skyldi fá fyrirgefningu getur 

það aukið líkurnar á því að skömmin víki. Með þessu ferli getur átt sér stað meira jafnræði 

á milli brotaþola og gerandans. Ef að skuldin er gefin eftir af brotaþola með fyrigefningu 

upplifir gerandinn sig ekki lengur skuldugan og þarf því ekki að skammast sín í návist 

brotaþolans. Eins getur brotaþolinn losnað út úr stöðu fórnalambs og fundið sjálfan sig 

jafnan þeim sem braut á honum og þarf ekki að verja sig gegn gerandanum lengur. 76 

Hafan ber í huga dimmari hlið fyrirgefningar og iðrunar. Hægt er að misnota 

fyrirgefninguna og iðrunina sem sjálfsvörn. Sem dæmi væri að brotaþoli myndi segjast 

fyrirgefa til þess eins að nota það gegn gerandanum seinna með setningu eins og “manstu 

ekki að ég fyrirgaf þér þó þú hafi haldið fram hjá tvisvar.” Með þessu er verið að nota 

skömm til að stjórna hinum aðilanum. Gengur þessi hegðun á báða vegu. Sá sem ítrekað 

biður afsökunar en breytir ekki hegðun sinni fær þannig fyrirgefninguna aftur og aftur. Má 
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oft sjá þessa hegðun í heimilsofbeldi. Þannig getur gerandinn misnotað aðstöðu sína til að 

halda ástandinu óbreyttu til lengri eða skemmri tíma.  Ef ekki er um misnotkun á iðrun eða 

fyrirgefningu að ræða getur einlægur vilji og framkvæmd við iðrun og fyrirgefningu verið 

til þess fallin að bæta lífskjör beggja aðila.77  

Bill Wilson einn stofnandi AA-samtakanna skrifaði “Við AA-menn eigum auðvelt með að 

skilja að sannleikurinn gerir okkur frjáls. Hann braut hlekkina sem fjötruðu okkur við 

áfengið. Hann heldur áfram að leiða okkur út úr ógöngum og eymd. Hann hrekur brott ótta 

og einmannakennd. Eining samtakanna, kærleikurinn sem við berum hvert til annars, 

virðingin sem við njótum meðal annarra, allt eru þetta ávextir sannleikans sem Guð hefur 

gefið okkur.”78 Þessi orð eru tvímælalaust vitnisburður þess að AA-fólk sem hefur unnið að 

iðrun að einlægni upplifir samfélag við annað fólk á jöfnum grundvelli eins og lýst hefur 

verið hér að ofan.  

7  Áttunda og níunda spor 

7.1 Sjötta og sjöunda sporið 

Sjötta sporið hljómar svo “Við vorum þess albúin að láta Guð lækna allar okkar 

skapgerðaveilur”.79  Í AA-bókinni eru litlar leiðbeiningar um sjötta sporið aðrar en þær að 

alkóhólistinn ætti eftir þá hreingerningu og sjálfsskoðun sem hann hefur gengið í gegnum í 

fjórða- og fimmta sporinu að vera reiðubúinn til að láta Guð fjarlæga allt það andstyggilega 

sem við höfum viðurkennt. Ef alkóhólistinn er að halda í eitthvað sem hann er ekki tilbúinn 

til að sleppa tökunum á, þá er hann hvattur til að biðja Guð um að gefa honum fúsleika til 

að verða reiðubúinn til þess.80 Er alkóhólistinn hvattur til þess að tryggja fyrst að hann hafi 

ekki haldið einhverju frá öðru fólki og Guði í fimmta sporinu. Hann er minntur á að alger 

heiðarleiki sé nausynlegur ef árangur á að nást.81 Má horfa á þennan þátt út frá hugmyndum 

Aristóteles á milli viljandi og óviljandi athafna. Tekur Vilhjálmur Árnason dæmi um þetta. 

Þegar menn í sjávarháska henda vörum frá borði í von um að halda skipinu á floti gera þeir 

það “nauðugir viljugir.”82 Þá langar ekki að henda hlutunum, þeir verða. Sama á við um 

þetta spor, margir vilja ekki sleppa skapgerðareinkennum sem þeir hafa notast við en verða 
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til þess að árangur náist í vinnu sem þessari. Sem dæmi um það væri einstaklingur sem 

notast við reiðisköst til að stjórna öðrum. 

Sjöunda sporið er einfalt í framkvæmd og er bæn sem AA-bókin gefur vísi að. “Skapari 

minn, nú er ég reiðubúin/n að leggja mig með öllum mínum kostum og göllum algjörlega í 

þínar hendur. Ég bið þig að losa mig við alla þá skapgerðarbresti sem hindra mig í að vera 

þér og náunga mínum að gagni. Gef mér styrk til að gera vilja þinn er ég held áfram héðan. 

Amen.”83 

7.2 Áttunda reynslusporið 

“Við skráðum misgjörðir okkar gegn náunganum og vorum fús til að bæta fyrir þær.”84 

Leiðbeiningarnar í AA-bókinni er varða áttunda sporið eru stuttar og blandast níunda 

sporinu. Segir um áttunda sporið að gera þurfi lista yfir alla þá sem alkóhólistinn hefur 

skaðað, með það í huga að ganga á fund þeirra og reyna bæta fyrir brot hans gegn þeim. Má 

segja að þetta sé fjórði og síðasti listinn sem gerður er. Tekið er fram að alkóhólistinn ætti 

að hafa séð flestan þann skaða sem hann hefur ollið við gerð fjórða sporsins. 

Alkóhólistanum er sagt að gera þennan skaða-lista með það í huga að hann væri reiðubúinn 

til að gera hvað sem er til þess að sigrast á áfengislönguninni.85 Í bókinni Tólf og tólf er 

farið frekar í ástæður þess að allir sem hann hefur valdið skaða fari á listann. Jafnvel þeir 

sem ekki hafa áttað sig á því að hann hafi skaðað þá til dæmis ef hann hefur verið að stela 

frá vinnuveitanda sínum án þess að hann hafi gert sér grein fyrir því.  Þá á það einnig við 

þá sem hafa hlotið tilfinningalegan skaða eins og foreldrar eða systkini.  Skaðlegar 

geðrænar flækjur, djúpstæðar og stundum gleymdar leynast undir yfirborði 

meðvitundarinnar allt vegna þess sem hann gerði einhverjum án hans vitundar. Það skiptir 

meginmáli að bæta fyrir misgjörðir sínar til þess að alkóhólistinn geti losnað undan og 

losað aðra undan beiskju fortíðarinnar. 86 

7.3 Níunda reynslusporið  

“Við bættum brot okkar milliliðalaust, svo framarlega sem það særði engan.”87 
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Clinebell og McKeefer tala um mikilvægi réttlætis í umbreytingarferli mannsins og 

samfélagsins. Til þess að raunveruleg breyting geti átt sér stað verður alkóhólistinn að snúa 

við blaðinu og vinna að réttlæti fyrir fólkið í kringum sig. Í hans tilfelli verður hann að 

byrja á að leiðrétta sitt ranglæti svo hann geti verið frjáls. Clinebell og McKeefer tala um 

þrenns konar frelsi, það er frelsi til, frelsið fyrir og frelsi frá. 

Frelsi til stendur fyrir að einstaklingurinn geti lifað til fullnustu, notað og þroskað hæfileika 

sína. Frelsi fyrir er fyrir einstaklinginn til að vaxa að heilbrigði og geta dreift þessu 

heilbrigði út í samfélagið svo aðrir geti átt möguleika á að sjá og jafnvel tileinka sér sama 

heilbrigði. Frelsi frá er frelsi frá öflum, samböndum, hópum og öðru sem stuðla að 

óheilbrigði. Þá er hann að tala um allt það sem veldur innri baráttu, kvíða eða minnkandi 

sjálfsvirðingu.88 Sú vinna sem áttunda og níunda sporið krefst eru til þess að alkóhólistinn 

geti fundið frelsið sitt. 

Eftir að listinn í áttunda sporinu hefur verið gerður er hægt að snúa sér að því að fara að 

gera upp fortíðina. Byrjar kaflinn um níunda sporið á þessum orðum og eru þau skáletruðu 

til áhersluaukningar. “Við skulum muna að við urðum sammála um það í upphafi, að við 

myndum gera hvað sem væri til að sigrast á áfenginu.”89 Er minnt á þessa staðreynd aftur 

þremur blaðsíðum seinna. Þar stendur “minnug þess að við ákváðum að gera hvað sem væri 

til að öðlast andlega reynslu… hverjar svo sem afleiðingarnar verða fyrir okkur.” Gengur 

AA-leiðin nokkuð langt í því verki að sýna iðrun fyrir brot sín sama hvað gjaldið er fyrir 

brotamanninn. Einstaklingurinn sem er að vinna sporin er hvattur til að gera allt sem í hans 

valdi stendur til að bæta fyrir brot sín. Sama þó það geti kostað vinnuna, vistun í fangelsi 

eða skaddað mannorð.90 Eitt ber að hafa í huga að snemma innan AA-samfélagsins 

myndaðist sú hefð að alkóhólistar sem höfðu unnið sporin tóku að sér að leiða aðra í 

gegnum þá vinnu. Jók þetta til muna árangur manna til áframhaldandi edrúmennsku og 

tryggði þannig að menn voru síður að hlaupa á sig í vinnunni með því að gera mistök í 

fljótræði.91 

Varað við því að gera hlutina án þess að hugsa um það sem framundan liggur. 

Alkóhólistanum er ekki leyfilegt að fórna öðrum fyrir sjálfan sig. Áður en örlagaríkar 
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ákvarðanir eru teknar sem geta haft áhrif á líf annarra eins og barna eða maka á hann að 

bera vandann undir þau og fá samþykki áður en farið er af stað.92 Annað varúðarráð er  það 

að alkóhólistinn verður að gæta sín að særa ekki aðra. Þetta á til dæmis við þegar kemur að 

mökum, alkóhólistinn er ekki að fara viðurkenna framhjáhald eða önnur svik sem makinn 

er grunlaus um til þess eins að bæta sína eigin líðan. Ef maka grunar eitthvað misjafnt er 

alkóhólistinn hvattur til þess að gera hreint fyrir sínum dyrum en þó án þess að draga aðra 

inn í aðstæðurnar. Bókin telur að alkóhólistar séu ekki endilega verri en annað fólk þegar 

kemur að þessum málum en best sé að sýna skynsemi. Menn eru hvattir til að leita ráða hjá 

öðrum áður en farið er í hluti sem ekki liggja ljóst fyrir hvort aðrir verði fyrir skaða af.93 

Þegar kemur að fjölskyldunni eru eflaust fáir sem hafa þurft að þola eins mikið af hendi 

alkóhólistans. Það verður ekki bætt með einfaldri afsökunarbeiðni. Það krefst langs tíma og 

mikils uppbyggingarstarfs. Er mælt með því að alkóhólistinn setjist niður með fjölskyldu 

sinni og fari í gegnum sögu þeirra saman og leyfi fjölskyldunni að segja sína upplifun. Þó 

alkóhólistinn gæti verið óssammála sumu ber honum að gagnrýna ekki fólkið sitt á þessari 

stundu. Það getur beðið seinni tíma þegar eitthvað af sárunum eru byrjuð að gróa og 

traustið komið aftur til baka. Alkóhólistinn ætti að biðja Guð um þolinmæði, umburðalyndi, 

góðvild og kærleika til að geta komið fjölskyldumálunum í réttan farveg. Hann verður að 

lifa andlegu lífi ekki bara hafa það sem kennisetningu. 94 Þá má hann einnig vara sig á því 

að reyna að troða sínu nýja andlega lífi upp á fjölskylduna, frekar að leyfa þeim að lifa. 

Breytt framkoma alkóhólistans mun skila meiru en stöðugt raus um andleg málefni. 

Líkurnar eru að fjölskyldan fylgi þegar traustið er komið og þau upplifa kraftaverkið í 

alkóhólistanum.95 

Í AA-bókinni kemur það skýrt fram að það sé ekki nóg að hætta að drekka og láta eins og 

allt sé í stakasta lagi. Alkóhólistinn verður að bæta fyrir allan þann skaða sem hann hefur 

valdið. Með vísan í Bonhoeffer um ódýra náð, verður alkóhólistinn eins og hver annar að 

vera verðugur fyrirgefningar svo hann geti ætlast til að fá hlutdeild í náð Guð. Þannig 

auðnast hann frelsi frá áfenginu með því að eiga innri frið og geta borið höfuðið með reisn. 

Endar kaflinn um níunda sporið á efndum sem alkóhólistinn á að fara upplifa ef hann hefur 

vandað til verka. Hér koma nokkur af loforðunum úr AA-bókinni: “Þau munu ekki finna 

fyrir beiskju varðandi fortíðina eða óska þess að loka á hana. Skilja orðið æðruleysi og vita 
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hvað friður er. Tilgangsleysi og sjálfsvorkunn hverfur og þau losna við eigingirnina. Það að 

vilja hjálpa öðrum verður markmið en ekki eitthvað sem menn forðast. Þau geri sér grein 

fyrir að Guð er að gera fyrir þau það sem þau gátu ekki gert sjálf. “96 

Tónar þetta við það markmið sem ég setti fram í byrjun kaflans. Hvað varðar afstöðu 

fyrirgefningarinnar og iðrunarinnar er ekki hægt að segja annað en að þessi aðgerðaráætlun 

AA-bókarinnar falli vel að heilbrigðri úrvinnslu þessara erfiðu tilfinninga. Með trúna að 

vopni er lagður grundvöllur til að styðjast við þegar kemur að því að leita að styrk fyrir 

brotna manneskju eins og alkóhólistinn er. Með þennan nýja styrk að leiðarljósi verður 

honum mögulegt að vinna sig úr brotnu ástandi og ekki bara hjálpa sjálfum sér heldur 

einnig að gefa fólki sem hefur burðast með reiði í hans garð viðurkenningu á brotunum svo 

að þau geti unnið úr sinni reiði eða gremju. Þó er alltaf sú hætta til staðar að iðrunin fari illa 

ef ekki er rétt staðið að henni og krefst þess vegna vandaðrar vinnu.97 

8  Lokaorð  

Reynsla áranna frá því að AA-bókin var gefin út sýnir að sporin hafa hjálpað fjölda manns 

að snúa við lífi sínu. Þeir sem hafa fetað þessa leið sem sporin 12 bjóða upp á hafa farið í 

gegnum langt og strangt ferli sjálfsskoðunar. Spurningunni sem sett var fram í upphafi um 

hvort að þetta ferli stuðli að heilbrigðri trú verður ekki svarað sem já eða nei. Alltaf er 

hætta á að einstaklingur sem ekki er í andlegu jafnvægi þrói með sér eða hafi þróað með sér 

hugsunarhátt sem mundi ýta undir óheilbrigða trú þar sem það dæmir sjálft sig og 

samfélagið ranglega. Rótin af þeirri dómhörku er oft að finna í slæmu sjálfsáliti, 

taugaveiklun eða öðrum andlegum vandamálum. En með þeirri leiðsögn sem hefur 

myndast í AA-samfélaginu þar sem þeir sem þegar hafa lokið við sporavinnuna taka að sér 

að leiða aðra nýrri í gegnum þessa vinnu ætti að minnka hættuna á því.  

Margir fræðimenn guðfræðinnar hafa tekið fyrir fyrirgefninguna og í flestum tilfellum 

styðja þau við hugmyndafræði AA. Fyrirgefningin er ekki eitthvað sem á að gefa frá sér 

ódýrt. Þarf einstaklingurinn að passa upp á mannvirðingu sína og krefjast einhvers í staðinn 

fyrir fyrirgefningu á broti. Þó sporin séu ekki með það að markmiði að hjálpa 

alkóhólistanum að fyrirgefa brot gegn honum sjálfum verður vinnan í fjórða og fimmta 

sporinu til þess að hann sjái sinn þátt í málum. Hann þarf í það minnsta að geta fyrirgefið 

                                                
96	  Sama	  heimild,	  bls.	  81	  
97	  Michael	  E.	  McGullough,	  Kenneth	  I.	  Pargament,	  Carl	  E	  Thoresen	  (ritsjórar),	  
Forgiveness:	  Theory,	  Research	  and	  practice,	  bls.	  151	  



	   29	  

sjálfum sér. Eins og Bonhoeffer sagði þá er ódýr náð ekki vænleg til árangurs. Voru 

fræðimennirnir  sammála um mikilvægi þess að iðrast og bæta fyrir brot sín til að öðlast 

heilbrigði. Ekki er að undra að fræðimenn innan trúarbragðanna séu sammála nálgun AA 

þar sem að sporakerfið er að miklu leyti byggt á reynslu trúarinnar. Auðvitað gera sporin 

lífið ekki að einhverju ævintýralandi en þau bæta andlegt heilbrigði einstaklinga. Á meðan 

sú vinna hefur farið fram hefur alkóhólistinn verið að móta trúna sína og þannig ef allt er 

rétt gert að móta með sér heilbrigða trúarafstöðu samhliða bættu andlegu heilbrigði. 
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