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Útdráttur 

Ritgerð þessi byggir á eigindlegri rannsókn sem framkvæmd var haustið 2014. Markmið 

rannsóknarinnar var að fá að kynnast og öðlast skilning á undirbúningi og framsetningu 

prédikana í samtímanum og miðlun þeirra. Einnig var markmið að skoða hið opinbera rými 

samtímans og skoða helgun þess og afhelgun. Á árum áður var kirkjan stór þáttur hins 

opinbera rýmis en í samtímanum má færa sterk rök fyrir að svo sé ekki lengur. Gera má ráð 

fyrir að aðgengi almennings að hinu almenna opinbera rými sé meira en nokkru sinni áður.  

Í rannsókninni var kannað hvort prestar hugi að því í undirbúningsvinnu og skrifum að 

prédikanir þeirra og boðskapur geti átt heima í hinu almenna opinera rými utan messunnar eða 

guðsþjónustunnar þar sem þær eru fluttar og viðhorf þeirra og hugmyndir um slíkt könnuð. 

Markmiðið var því að öðlast þekkingu á vinnubrögðum þátttakenda og hvort þau beinist að 

því að prédikunin sé sett fram annarsstaðar en í kirkjunni. Þátttakendur í rannsókninni voru 

fimm starfandi prestar og voru tekin viðtöl við þá á haustmánuðum 2014.  

Hið opinbera rými kirkjunnar og notkun þess er könnuð í samhengi við hið almenna 

opinbera rými. Rýnt er í sértæka boðun og hvaða stöðu hún hefur í hinu almenna opinbera 

rými samfélagsins og hvernig prestar nýta sér það. Einnig er skoðað hvort prestar flytji 

prédikanir sem eru samfélagslegar eða pólitískar og þá í samhengi við það hvort kirkjan hafi 

hlutverk sem einhvers konar rödd samviskunnar í þjóðfélaginu.  

 Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar en vísbendingar sem fást úr 

henni eru sérlega áhugaverðar og benda meðal annars til þess að Þjóðkirkjan hafi mikið og 

jákvætt tækifæri til að koma boðun sinni á framfæri við þjóðina með því að tileinka sér 

notkun á hinu almenna opinbera rými samtímans sem grundvallast á almennu aðgengi að 

miðlun samtímans í formi gagnvirkra fjölmiðla, bloggsvæða og samfélagsmiðla. 
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Abstract 

This essay is based on a qualitative study that was carried out in the autumn of 2014. The aim 

of the study was to get to know and understand the preparation and presentation of 

contemporary preaching and their dissemination. Also, one of the goals was to examine the 

contemporary public space and look into the secularization of it. In previous years, the church 

was a big part of the public space, but in the present there is a strong argument that it is not so 

anymore. It can be assumed that public access to the general public space is greater than ever 

before. 

Emphasis was placed on examining whether priests consider, in their preparation and 

writing, that their preaching can belong in the general public space.  That is, outside the mass 

or the divine service, where they are presented. In the essay priests sentiments and ideas about 

such presentation were also examined.  The aim was to gain knowledge of the methods of the 

participants and whether they aimed to deliver the preaching elsewhere then in the church. 

Participants in the study were 5 employed priests and the interviews took place in the autumn 

of 2014. 

        The public space of the church and its use is examined in the context of the general 

public space. A specific mission is reviewed and its position in the general public sphere of 

the society, and how priests take advantage of it. It is also examined whether priests perform 

social or political preaching and in that context if the church has some kind of role as a 

conscience voice in the society. 

        It is not possible to generalize the findings of this study. However, the evidence derived 

from it is particularly interesting and suggests among other things that the Icelandic church 

has both a great and positive opportunity to bring its message across to the nation. This can be 

done by adopting the use of the general public space which in the present time is based on the 

general accessibility of contemporary dissemination in the form of interactive media, blogs 

and social media. 
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Inngangur 

Í ritgerðinni beini ég sjónum mínum að prédikuninni og framsetningu hennar í opinberu rými 

og skoða helgun eða afhelgun opinbers rýmis. Áhugi minn á efninu kviknaði á 

prédikunarnámskeiði í Skálholti vorið 2013 þar sem aðalfyrirlesari var Þýski 

guðfræðingurinnWilhelm Gräb. Ég hef mikinn áhuga á prédikunum og framsetningu þeirra og 

það hefur vakið athygli mína að sífellt færri mæta til kirkju og hlýða á prédikanir og boðskap 

kirkjunnar en áður var. Úrsagnir úr Þjóðkirkjunni frá aldamótunum 2000 hafa verið margar. Á 

sama tíma eykst aðgengi að samfélagsmiðlum og fjölmiðlum á netinu fyrir almenning. Prestar 

virðast hafa ýmis tækifæri til að koma boðskap og prédikunum á framfæri og er áhugavert að 

kynnast því hvernig þau eru nýtt.   

Það er stór þáttur í starfi prestsins að koma boðskap á framfæri, flestir prestar þurfa að 

semja og flytja prédikanir vikulega. Mörg embættisverka prestsins t.d. giftingar og jarðarfarir, 

fela í sér hugleiðingar eða prédikanir sem samdar eru fyrir hvert tækifæri. Prestarnir sem 

völdust til þátttöku í rannsókninni hafa góða reynslu af starfinu og eiga það sameiginlegt að 

þeir virtust hafa áhuga á prédikunum og framsetningu þeirra í tæknivæddu umhverfi 

samtímans. Hluti ritgerðarinnar er eigindleg rannsókn, þar sem leitað var eftir upplifun, 

þekkingu og reynslu starfandi presta af báðum kynjum af því að vinna með prédikanir sínar.  

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning og fá innsýn í framsetningu og 

undirbúning prédikana í samtímanum. Kannað verður hvort prestar hugi að því að boðskapur 

sá sem settur er fram í prédikunum geti átt heima utan messunnar þar sem þær eru fluttar og 

hugmyndir og viðhorf presta í tengslum við ofangreint viðfangsefni könnuð. Með því að 

fræðast um framsetningu og undirbúning prédikana er markmiðið að öðlast þekkingu á því 

hvernig vinnubrögð þátttakenda í rannsókninni beinast að framsetningu prédikananna í 

kirkjunni og í hinu opinbera rými. Eitt markmiða rannsóknarinnar er að fræðast um og öðlast 

þekkingu á því hvar prestar leitast við að koma boðskap sínum á framfæri.  
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Eftirfarandi rannsóknarspurningar liggja til grundvallar rannsókninni.  

Hvaða möguleikar felast í prédikun og helgihaldi kirkjunnar í viðleitni hennar til þess 

að gera orð Guðs að lifandi veruleika í hinu almenna opinbera rými og til að helga 

einstök svið í hinu opinbera rými?   

Hvaða leiðir hefur prestur í undirbúningi og vinnu með prédikanir og boðun til að 

auðvelda framsetningu þeirra í hinu opinbera rými?  

Hvaða möguleika hafa þematískar prédikanir kirkjunnar í hinu almenna opinbera rými 

samtímans og hvernig nýta prestar sér það til að tala í einstök svið hins opinbera 

rýmis? 

Við greiningu á viðtölum komu upp nokkur viðfangsefni og verður unnið með þau í  

rannsókninni. Kirkja samtímans starfar í nýju umhverfi og er skoðað hvernig kirkjan bregst 

við þessu nýja umhverfi samtímans og hvernig kirkjan skilgreinir sjálfa sig. Fyrr á tímum var 

kirkjan hið opinbera rými samfélagsins en í samtímanum er það breytt, nú er kirkjan aðeins 

örsmár hluti hins opinbera rýmis sem margir vilja meina að hafi afhelgast að miklu leyti þrátt 

fyrir að trú og boðskapur hennar gegni mikilvægu hlutverki.  

Ritgerðin skiptist í tvo hluta þó það sé ekki með formlegum hætti. Í fyrri hlutanum eru 

ýmis mál tengd rannsóknarhluta ritgerðarinnar skoðuð út frá heimildum fræðimanna. Í seinni 

hlutanum er eigindleg rannsókn ritgerðarinnar þar sem viðtöl eru greind og túlkuð og 

niðurstöður settar fram. Í fyrri hlutanum verður meðal annars fjallað um prédikanir frá ýmsum 

sjónarhornum en fyrst og fremst út frá viðfangsefni ritgerðarinnar og rannsóknarspurningum 

hennar. Framsetning prédikunarinnar og prédikun inn í sérstakar kringumstæður er skoðað. Í 

kjölfar þess er umhverfisguðfræði athuguð út frá prédikunarmöguleikum og því velt upp 

hvaða guðfræðileg hugtök vinna með þeim sem prédikar umhverfisvernd. Litið verður til 

nokkurra hugtaka, þjónustu orðsins (verbi divini minister), guðfræði embættisins (e. pastoral 

theology), sköpunarinnar og trúarlegs tungutaks, en því hefur verið haldið fram að 

samtímafólk skilji illa tungutak trúarinnar og því sé erfitt að koma boðskap kristninnar á 

framfæri í fjölhyggjusamfélagi samtímans. Orð eins og kærleikur, hreinsun, helgun, trúarleg 

kjölfesta, frelsun, réttlæti, helgun og afhelgun koma nokkuð oft fyrir í ritgerðinni og skýra sig 

þá yfirleitt í textanum.  

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður fjallað um aðferðarfræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Rannsóknaraðferðin verður kynnt og fjallað um þátttakendur, gerð verður 

grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í niðurstöðuköflum og túlkun rannsóknar í lokakafla.   
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Myndin hér að neðan sýnir tilgátumódel eða myndræna skýringu um virkni hins 

lifandi Orðs og tilgang þess í opinberu rými þar sem presturinn eða prédikarinn er verkfæri 

Orðsins. Á mynd 1.sést hvernig Orðið lifir í samtímanum. Það berst frá þeim er prédika út í 

hið almenna opinbera rými þar sem það hugsanlega fær umræðu og berst síðan til baka til 

kirkjunnar, prédikarans og samfélagsins og heldur síðan áfram í lifandi samræðu. Því hefur 

verið haldið fram eftir hrunið 2008 að kirkjan hefði átt að gera betur í því að koma fram sem 

samviska þjóðarinnar, prédikanir sem töluðu inn í græðgisvæðingu hrunsins virðast ekki hafa 

náð inn í þjóðarsálina. Á mynd 2.sést hvernig Orðið staðnar ef það berst ekki til allra í 

samfélaginu og er eingöngu til staðar í afmörkuðu rými kirkjunnar í þeirri stöðu er ólíklegt að 

boðskapur til þjóðarinnar komist til skila nema að takmörkuðu leyti. Hið lifandi Orð er rétt 

eins og sagan um sáðkornið í Lúkasarguðspjalli: 

„Sáðmaður gekk út að sá sæði sínu. Og þá er hann sáði féll sumt hjá götunni og varð 

fótum troðið og fuglar himins átu það upp. Sumt féll á klöpp. Það spratt en skrælnaði 

af því að það hafði ekki raka. Og sumt féll meðal þyrna og þyrnarnir spruttu einnig og 

kæfðu það. En sumt féll í góða jörð, óx upp og bar hundraðfaldan ávöxt.“ Að svo 

mæltu hrópaði Jesús: „Hver sem eyru hefur að heyra hann heyri.“ (Lúkas 8.5-8) 

 
Myndir.1&2 Myndræn skýring um virkni hins lifandi Orðs 
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1.0 Prédikun 

Margar kenningar eru til  um prédikunarfræði og hlutverk prédikunarinnar, hér verður fyrst og 

fremst leitast við að skoða prédikunarfræði út frá þeim rannsóknarspurningum sem ritgerðin 

byggir á.  

Staða trúarinnar og kirkjunnar í nútímanum er flókin. Samtímamaðurinn sækir 

afþreyingu á Internetið, í kvikmyndahús, leikhús, myndlist og hvaðeina í hinu almenna 

opinbera rými. Það er margt sem er að gerjast og vakna. Samtíminn geysist áfram fullur af 

ótta sem aftur kallar á von trúarinnar enda vonin líklega það eina sem er óttanum yfirsterkara. 

Þetta markast mögulega af því að orð Guðs staðnar þegar það fær ekki tækifæri til að berast út 

til fólksins. Réttlætið virðist því vera langt undan og þar með kærleikurinn og fegurðin sem 

fólk þarf á að halda og hreinsunin sem er svo nauðsynleg til þess að ýta á brott myrkri og 

vonsku.  

Kirkjan er hægfara og tekur seint við samfélagslegum breytingum. Nýjungar virðast 

ógnandi og það er viðkvæmt að breyta því sem gamalt er. Upphafnar og fræðilegar prédikanir 

eiga mögulega sinn tilverurétt en ólíklegt verður að teljast að slík framsetning höfði til fólks í 

samtímanum. Fólk virðist ekki hafa áhuga á að nota tíma sinn í flóknar nánast óútskýranlegar 

guðfræðilegar tengingar. Samkvæmt því sem þýski guðfræðingurinn Wilhelm Gräb heldur 

fram er tungutak prédikunarinnar orðið flókið og illskiljanlegt venjulegu fólki. Orðin sem eiga 

að vera frelsandi og lífgefandi eru sett fram á tungutaki sem fólk á erfitt með að skilja. Hann 

segir að mikilvægt sé að skilja prédikunina út frá menningu og samfélagi samtímans en ekki 

aðeins út frá helgisiðum eða kirkjunni.
1
 

Thomas G. Long segir frá því í bókinni The Witness of Preaching, hvernig prédikari 

lenti í vandræðum vegna þess að kvartað var yfir því að hann væri ekki að prédika Orðið
2
 í 

ræðum sínum. Í ljós kom að hann skorti ekki tengsl við biblíutexta en framsetning hans 

hentaði ekki þörfum og væntingum fólks í söfnuðinum. Söfnuðurinn var að hlusta eftir 

biblíulegum kenningum en hann setti fram biblíulegar myndlíkingar. Söfnuðurinn var að 

hlusta eftir upplýsingum úr ritningunni hann var að reyna að endurskapa upplifun sína af 

ritningunni.
3
  

                                                 
1 Gräb, Wilhelm, Orðið er laust. Um prédikun í samtímanum, Í Dr. Gunnar Kristjánsson (Ritstjóri), Fyrirlestrar 

um trú og prédikun, Kjalarnes: Kjalarnesprófastsdæmi, 2013, bls. 10. 
2 Hér er átt við Orð Guðs, eins og það er framsett í Biblíunni.  
3 Long, Thomas, G., The Witness & Preaching, Louisville: John Knox Press, 1990, bls. 169.  
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Í bók Sigurðar Pálssonar, Saga og efni messunnar, kemur fram að fyrirmynd 

prédikunarinnar er upprunnin í sýnagógu Gyðinga en útskýring á helgum textum var fastur 

liður í sabbats-haldinu. Í Lúk 4.16 og Mark 1.21 kemur fram að Jesús Kristur prédikaði í 

samkunduhúsum. Í Postulasögunni (Post 13) segir frá því að Barnabas og Páll prédikuðu í 

samkunduhúsinu í Antíokkíu. Postular Drottins voru sendir út um allan heim samkvæmt boði 

hans. ,,Jesús sagði við þá: Farið út um allan heim og prédikið fagnaðarerindið öllu mannkyni“ 

(Mark 16.16). Það má sjá í bréfunum í Nýja testamentinu og Postulasögunni að prédikunin 

gegndi lykilhlutverki í frumkirkjunni. Á tímabili á miðöldum aflögðust prédikanir í messunni 

nema á stórhátíðum en förumunkar héldu merki hennar á lofti og þá aðallega utan messunnar. 

Siðaskiptamenn lögðu áherslu á prédikanir og leiddu þær að nýju inn í messuna.  

Í kirkjunni er venjulega prédikað eftir ritningalestur og venjulega er  prédikað úr 

prédikunarstól. Í fornkirkjunni prédikuðu biskupar samkvæmt hefð þess tíma úr sæti sínu. 

Prédikunarfræði gengur að mestu út á það að kenna aðferðir til að semja og setja fram 

prédikanir með tæknilegum atriðum sem miða að því að gera prédikarann hæfari. Sigurður 

Pálsson segir að meðvitaðir tilburðir um skreytingu í prédikun séu neikvæðir enda 

höfuðtilgangur prédikunar að vekja athygli á Orði Guðs en ekki listrænum hæfileikum 

prestsins. Þannig verði prédikun sem túlkar ritninguna upplýst af heilögum anda ekki einungis 

vitnisburður um verk Guðs heldur boðskapur um hjálpræði í samtíð prédikarans og áheyrenda 

hans. Prédikunin er lifandi Orð Guðs í samtímanum.
4
 

Mikið er fjallað um prédikunarfræði í erlendum guðfræðitímaritum um þessar mundir  

og umræða um fræðin er blómleg. Boðun er eitt af lykilmarkmiðum kirkjunnar og gegnir 

prédikunin þar stóru hlutverki. Í grein eftir Dr. Gunnar Kristjánsson kemur fram að 

prédikunarfræðin séu endapunktur á guðfræðilegu ferli sem byggir á ritskýringu, kirkjusögu 

og samstæðri guðfræði með innsýn í kristna trúarhugsun. Hann segir að prédikunarfræðin hafi 

aldrei staðið ein enda fjalli hún um að boða Orðið og því hafi hún alla tíð leitað til margra 

fræðigreina. Heimspeki, túlkunarfræði ýmisskonar og stílfræði svo eitthvað sé nefnt. Fyrir 

þremur áratugum áttu sér stað kaflaskipti en þá fór áhrifa frá sálfræðinni að gæta verulega, 

Gunnar nefnir þar persónuleikakenningar. Hann talar einnig um að bókmenntafræðin hafi 

markað djúp spor í prédikunarfræði samtímans og nefnir þar viðtökufræði og 

talverkunarfræði.
5
  

 

                                                 
4 Sigurður Pálsson, Saga og efni messunnar,  Bókaútgáfan Þjóðsaga. Reykjavík. bls. 142-145. 
5 Gunnar Kristjánsson, ,,Viðmælendur og viðtökufræði, um prédikunarfræði 2004“, Gunnar Kristjánsson, 

prófastur á Reynivöllum, sótt 20. nóvember 2014 af  http://gunnarkristjansson.net/ritgerdir-og-greinar/  
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Paul Wilson lýsir því í bók sinni The Practice of Preaching, hvernig 

það að sjá biblíutexta opnast eins og blóm frammi fyrir augum sínum sé eins og spennandi 

ævintýri. Hann segir það fullkomið ef þetta gerist þegar verið er að ritskýra texta við 

undirbúning prédikunar.
6
  

1.1 Framsetning prédikunarinnar 

Það er mikilvægt að skoða prédikunina og framsetningu hennar út frá samtímanum. 

Framsetning prédikunarinnar miðast oftast við þá sem sitja messur í kirkjum. Útvarpsmessa er 

flutt í Ríkisútvarpinu á sunnudögum og má gera ráð fyrir að sú prédikun sem flutt er þar nái til 

fleiri áheyrenda en aðrar prédikanir þess dags. Þjóðkirkjan hefur sett sér skýr grunnhlutverk 

sem eru að biðja, boða og þjóna. Prédikunin hefur boðandi hlutverk. Hún ætti að lífga við 

texta Biblíunnar og tengja þá við líf og störf fólks. Prédikuninni er ætlað að tala inn í líf fólks 

með kristnu tungutaki og útskýra lífið og tilveruna eftir því sem hægt er.  

Kirkjan sem áður var vettvangur fjöldans er það ekki lengur. Almenningur heldur til á 

nýjum stöðum í samtímanum, samfélagsmiðlar eru vinsælir og alls kyns fjölmiðlar sem bjóða 

upp á gagnvirk samskipti eru notaðir. Því hefur verið haldið fram að form prédikunarinnar sé 

úrelt og falli ekki að þeim miðlum samtímans sem flestir hafa aðgang að og því sé erfitt að 

skilja hana. Mögulega er misræmi á því hvernig almenningur upplifir prédikanir og hvernig 

kirkjan lítur á þær. Prédikunarfræðin hneigist til þess að tala um miðlun frekar en boðun í ljósi 

þeirra breytinga er orðið hafa á samfélaginu. Sá sem prédikar þyrfti að gera sér grein fyrir 

stöðu trúarinnar í samtímanum enda miðast prédikunin við veruleika og aðstæður áheyrenda. 

Það er margt í samtímanum sem dregur fólk til sín og margt sem hefur meira aðdráttarafl en 

kirkjan.
7
 Fjöldi fólks hefur sagt sig úr Þjóðkirkjunni á undanförnum áratug. Um aldamótin 

síðustu eða árið 2000 voru 88.67% þjóðarinnar meðlimir í Þjóðkirkjunni en í dag árið 2014 

eru skráðir meðlimir 75.10%.
8
  

 Wilhelm Gräb segir að reikna þurfi með afhelgun samfélagsins þegar prédikað er og 

gera ráð fyrir að fólk skilji illa tungutakið sem notað er. Hann segir að hægt sé að gera ráð 

fyrir að fólk sé opið fyrir tilvistar- og trúarlegum spurningum. Prédikari þarf að þekkja 

breytingar í samfélaginu og menningunni, fólkið sem hlustar á prédikanir hefur val, 

                                                 
6 Wilson, Paul, The Practice of Preaching: Revised edition, Nashville: Abingdon Press, 1995, loc. 458.  

ATH: Þegar unnið er með rafrænar bækur í þessari ritgerð er staðsetning tilvísana eða heimilda í viðkomandi 

bækur merkt sem loc. 
7 Gräb, Wilhelm, Orðið er laust, bls. 15-18. 
8 ,,Mannfjöldi eftir trúfélögum og lífsskoðunarfélögum 1998-2014,“ Hagstofa Íslands, sótt 18.des 2014 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001

%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FAf%E9l%F6gum+og+l%EDfssko%F0unarf%E9l%F6gum+1998%2D2014++

+%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 
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prédikunin leggur ekki lengur fram svör í skjóli kennivalds heldur þarf hún að setja fram 

raunhæft tilboð fagnaðarerindisins fyrir líf mannsins.
9
  

Fred B. Craddock segir í bók sinni As One Without Authority, vissa hlédrægni  

viðhafða um aðferð predikunarinnar. Praktísk guðfræði fjallar um aðferðir og því tæplega 

hægt að aðskilja guðfræði prédikunarinnar og aðferðir hennar. Það er mikilvægt að ná að tala 

til áheyrendans þar sem hann er; aðferðin, framsetningin og túlkunin er eins og málarinn og 

litaspjaldið. Ferlið er hringferli sem kemur upp aftur og aftur. Craddock boðar ekki neina eina 

aðferð en segir aðferðina þó jafn mikilvæga og innihaldið. Prédikunin kemur af stað hreyfingu 

og kannski má tala um hana eins og skák. Hugsunin hreyfist á tvo vegu, að og frá. 

Fráleiðsla (e. deduction) er að tala um stóra samhengið og fara svo í það smáa en þessi 

aðferð er jafngömul Aristótelesi. Prédikarinn setur fram stóra spurningu, t.d. Guð er kærleikur 

og vinnur sig niður, þar til á endanum fæst útskýring á niðurstöðunni sem er sett fram á undan 

rökfærslunni. Fólk vill líklega ekki láta mata sig með þessum hætti. Prédikarar hafa ekki þetta 

vald og ættu að byrja á að tala um eitthvað sem fólk getur tengt sig við. Aðleiðsluaðferðin (e. 

reduction) hefst í reynsluheimi áheyrandans og færir sig síðan upp á við. Þá er farið upp á við 

til hins algilda í aðleiðslunni. Grundvöllurinn er skapandi notkun líkingarmáls en það var 

aðferð Jesú sem talaði um fugla himinsins og liljur vallarins, hann talaði til fólks út frá því 

sem það var að gera. Fólk lifir samkvæmt aðleiðslu en ekki fráleiðslu.
10

 

Wilhelm Gräb segir meginhlutverk prédikunarfræðinnar sé að tengja  

trúarlega sjálfstúlkun við miðlun kristins boðskapar. Þetta snýst ekki endilega um það hvernig 

prédikun er undirbúin heldur miklu frekar um það hvert hlutverk hennar er.  Það þarf að 

spyrja spurninga sem tengjast undirstöðum prédikunarfræðinnar og efnislegri prédikunarfræði 

og tengja þær formlegri prédikunarfræði með spurningum sem hefjast á ,,hvernig“. 

Spurningarnar sem fjalla um trúarlegt hlutverk prédikunarinnar beinast að guðfræðilegum 

undirstöðum hennar. Þar er spurt hvaða hlutverki prédikunin gegnir en spurningar um 

efnislega prédikunarfræði snúast um inntak hennar eða ,,hvað“ prédikunarinnar. Þegar fengist 

er við gerð prédikunar í formlegri prédikunarfræði er spurt ,,hvernig“ verður hún til.  

Spurningar sem lúta að formlegri prédikunarfræði eru aðferðafræðilegar og  

fjalla um mælskufræði, fagurfræði og leikræna þætti. Gräb segir ,,til hvers“ prédikunarinnar 

snúast um guðfræðilegar forsendur hennar þar sem þurfi að kallast á kirkjulegar og 

samfélagslegar aðstæður. ,,Hvað“ prédikunarinnar sem lýtur að inntaki hennar kallar á 

                                                 
9 Gräb, Wilhelm,Orðið er laust, bls.15-18. 
10 Craddock, Fred, B., As One Without Authority, Revised and With New Sermons, St. Louis Missouri : Chlice 

Press,  2001, bls. 43-60. 
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túlkanir á textum, kenningum og samfélagi. Hann segir mikilvægt að prédikunarfræðin þrói 

þennan sérstaka skilning á undirstöðu prédikunarfræðinnar sem spretta af tilraun til túlkunar á 

texta, trú og samtíma. Hugsunin sem verður til í kjölfarið og spurningarnar sem vakna leiða 

síðan til prédikunar sem miðlar þessum atriðum af sjálfsskilningi. Spurningarnar eru 

guðfræðilegar enda prédikunin skilin sem trúarlega ræða og því miðað út frá því sem kalla má 

trúarlegar spurningar samtímans. Trúin verður túlkunaraðferð inn í líf fólks og sá sem 

prédikar útlistar trúarlegt inntak kristins boðskapar þannig að hann hljómi sem valmöguleiki 

hjá áheyrendum.
11

  

1.2 Prédikun inn í sérstakar kringumstæður 

Prédikun getur tekið á sig ýmis form eftir því hvert tilefnið er. Í Þjóðkirkjunni er iðulega 

prédikað eftir föstum textum fyrir hvern helgan dag ársins. Það má spyrja hvernig textarnir 

vinni með þeim er prédikar við eða inn í sértækar aðstæður. Aden og Hughes benda á það í 

bók sinni Preaching Compassion, að prédikarinn þurfi að taka tillit til trúarlegs skilnings og 

aðstæðna þess sem talað er til. Prédikarinn getur ekki talað inn í kringumstæður nema þekkja 

hvaðan viðtakendur koma og vita hvar viðkomandi setur traust sitt og trú í hvert sinn. 

Prédikarinn þarf að skilja muninn á því að vera sálusorgari og því að prédika inn í aðstæður.
12

  

Paul Wilson segir að prédikarar þurfi að geta talað til samtíma síns. Þetta innifelur að 

skilja söfnuðinn, skilja sjálfan sig og samfélagslegar kringumstæður. Hann segir að 

prédikarinn þurfi að leyfa textanum að leiða sig að þörfinni fyrir hann, leita að atburði í 

söfnuðinum til að greina þörfina og að lokum að hugsa um einn einstakling sem þarf að heyra 

prédikunina. Orðið vinnur þannig sitt verk, vilja Guðs. Prédikarinn sjálfur þarf að vita hvað 

hann er að fást við og endurspegla hvað hann ætlar að gera til þess að mynda traust. Viðhorf 

hans koma fram í siðferðilegum, vitsmunalegum, andlegum, tilfinningalegum og 

persónulegum venjum.
13

 Það er mikill munur á því að vera í sálgæsluhlutverki sem fram fer í 

einkarými einstaklings eða í hlutverki prédikarans sem á sér stað í opinberu rými. Það er 

örugglega ekki auðvelt að koma fram í báðum hlutverkum í athöfnum en það er hægt að virða 

hvoru tveggja. Þegar prestur þjónar þarf söfnuðurinn ekki að vera meðvitaður um að 

presturinn ætli sér að þjóna inn í ákveðnar aðstæður í prédikun sinni. 

Það ber að hafa í huga að prédikarar ávarpa ólíka hópa í prédikunum sínum og því 

ekki hægt að ganga að neinu vísu þegar talað er inn í vandamál eða áföll. Munurinn á 

                                                 
11 Gräb, Wilhelm, Orðið er laust, bls. 16-17. 
12 LeRoy H. Aden, LeRoy, & Hughes, Robert G., Preaching God‘s Compassion. Comforting those who Suffer, 

Minneapolis: Fortress Press, 2002, bls. 41-42. 
13 Wilson, Paul, The Practice of Preaching, loc. 1128-1228. 
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sálgæslu og prédikun getur falist í því hvernig maður nálgast viðfangsefnið og hvernig 

samskiptum við fólk er háttað. Það má halda því fram að ráðgjöf og prédikun ávarpi í raun 

sömu aðstæður. Í prédikuninni er það gert í framsetningu í opinberu rými, í ráðgjöfinni gerist 

það með samskiptum ráðgjafa og skjólstæðings, yfirleitt í lokuðu rými. Prédikunin fjallar um 

trúmál á meðan sáluhjálpin fjallar um upplifanir þó svo að fagnaðarerindið sé lykilþáttur í 

hvoru tveggja. Fólk upplifir með ólíkum hætti það sem sagt er og skrifað, þar með talið 

fagnaðarerindið. Í prédikuninni er vitnað í orð Guðs og það útskýrt hvort sem hlustandinn er í 

ástandi til að taka á móti og skilja það sem fram er sett eða ekki. Þannig geta 

safnaðarmeðlimir verið að fást við vandamál, sorgir og áföll sem jafnvel trufla trúarlífið eða 

takmarka getu viðkomandi til skilnings á því sem er sett fram.  

Ef prédikari ætlar sér að prédika inn í ákveðið vandamál eða áfall eða hvað sem hrjáir 

sóknarbarn hans, þá er vænlegast að gera það með almennum hætti, enda má ekki vera 

augljóst að prédikari sé að ávarpa einhvern tiltekinn í söfnuðinum. Þannig má segja að 

prédikarinn geti talað inn í áhrif eða afleiðingar viðkomandi málefnis án þess að tala beinlínis 

inn í málefnið sjálft. Það þarf að gæta varúðar þegar prédikað er inn í persónulegar aðstæður 

fólks þannig að ekki sé ljóstrað upp um einkamál eða viðkvæmar upplýsingar settar fram. Í 

gegnum tíðina hafa prestar verið hvattir til að fara frá erfiðleikum yfir í fagnaðarerindið, reyna 

að breyta erfiðum tilfinningum í góðar tilfinningar.
14

  

Wilhelm Gräb talar í raun um trúarlega kjölfestu þegar hann segir sannleik trúarinnar 

velta á trúarlegri ræðu og að fleira þurfi til en form og umgjörð til að finna tungutak 

trúarinnar. Hann segir að þeir sem prédika þurfi að hafa skilning á trúnni og getu til að koma 

þeim skilningi á framfæri á sannfærandi hátt. Það þarf að glíma við biblíutexta, taka mið af 

áheyrendum, horfa til aðstæðna í samfélagi, stjórnmálum, menningu og trú líðandi stundar. 

Prédikunarfræði Gräb tekur mið af menningu samfélagsins og tilgangurinn er að biblíulegur 

boðskapur verði að gefandi og skapandi trúarlegri ræðu.
15

   

Hughes og Aden setja fram nokkur atriði um markmið og tilgang prédikunar og 

hvernig hún getur virkað sem heilandi afl fyrir söfnuðinn. Prédikarinn þarf að vera rödd 

mannlegrar þjáningar, hjálpa þeim er þjást úr þögninni og orða það sem þeir ekki geta orðað 

sjálfir. Í sálgæslunni er lifandi Orð Guðs sett fram til að leysa þögn og þjáningu. Í prédikun er 

hægt að kenna áheyrendum gildi lífsins og kenna þeim að fást við lífið og vandamál þess með 

                                                 
14 Aden & Hughes, Preaching God‘s Compassion, bls. 45-48 
15 Gräb, Wilhelm, Orðið er laust, bls. 12. 
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voninni sem öllum er gefin. Þjáning getur verið nánast óviðráðanleg en með voninni er hægt 

að fást við allt, meira að segja óttann því vonin er öllu öðru yfirsterkari.
16

  

 Gordon Lathrop segir að góð prédikun leiði oft til sálgæslu enda verður prédikunin 

stundum til út frá því að veita þörfum lífsins athygli. Hann segir, að prédikarinn, þar sem hann 

er á hverju augnabliki, sé á meðal fólks sem er elskað af Guði. Orð ritningarinnar geta talað 

inn í allar kringumstæður og fært hjörtu okkar og samfélag nær hvort öðru með því að játa 

neyð samfélagsins í prédikuninni og kalla eftir náð Guðs. Lathrop bendir á að líf prédikarans 

eigi sér stað í fjölbreyttu menningarsamfélagi en hann þarf að setja fram spurningar, svör og 

andstæður hins kristna lífs. Þegar hann undirbýr prédikun segist hann leitast við að vera 

athugull. Hann fer yfir textana sem hann ætlar að lesa, er ábyrgur, segir frá textunum og hvaða 

aðstæður þeir geta talað inn í. Þetta gerir hann í trausti til Guðs um að allt muni rata á réttan 

stað.
17

    

Fagnaðarerindið er mikilvægt þegar vonarboðskapurinn er prédikaður, það  

yfirstrikar ekki ótta og þjáningu, en getur kennt skilning á ást og kærleika. Þegar fengist er við 

erfiðar tilfinningar er fátt betra en að styrkja vitundarsambandið við Guð. Trúin er sterkasta 

aflið í baráttunni við það sem erfitt er. Ef við getum treyst Guði erum við óhult og þannig er 

trúarleg kjölfesta mikilvæg að mati Aden og Hughes. Kristnir vita að það skiptir ekki máli 

hvað bjátar á. Guð er á þeirra bandi, hann sem aldrei bregst og yfirgefur aldrei börnin sín. 

Með því að styrkja trú og trúarvitund í prédikun má styrkja fólk sem fæst við vandamál. Trúin 

færir okkur gleði, hamingjutilfinningu sem er engu öðru lík og færir okkur nær lausninni sem 

við leitum eftir í lífi okkar.
18

 

1.3 Sköpunin í opinberu rými 

Ástæða þess að umhverfisvernd er tekin fyrir hér sem dæmi um þematíska prédikun er sú að 

málefnið er knýjandi og umhverfið er hluti hins almenna opinbera rýmis. Orð Guðs er í 

náttúrunni og það er lífgefandi að gefa sköpuninni líf. Orðið vinnur sitt verk og í því felst vilji, 

kærleikur og sköpun Guðs. Í viðtali sem tekið var við Dr. Pétur Pétursson prófessor segir 

hann kærleika Guðs birtast í sköpun hans. Hann segir þetta einnig tengjast sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga þar sem fram hafi komið að þjóðin yrði að gera það besta með gjafir Guðs, 

auðlindir landsins og taka þannig ábyrgð í hrjóstrugu landi, þar liggi skylda kristinnar þjóðar 

gagnvart Guði. Pétur sagði í sama viðtali að kirkjan hefði skyldu til að boða fagnaðarerindið 

                                                 
16 Aden & Hughes, Preaching God‘s Compassion, bls. 51. 
17 Lathrop, Gordon W., The Pastor. A Spirituality, Minneapolis: Fortress Press, 2006. bls. 48-55. 
18 Aden & Hughes, Preaching God‘s Compassion,  bls. 51. 
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og kærleikann sem því fylgir en hefði einnig spámannlegt hlutverk sem fælist í því að áminna 

og aðvara út frá fagnaðarerindinu. Af þessu sést að boðun vegna umhverfisvár er vel 

viðeigandi í samtímanum. Þetta tengist einnig frjálslyndu guðfræðinni á 20. öld sem tekur 

frelsunarstefið upp, en það gengur út á að menn sýni kærleika til náungans með því að vinna 

að því að skapa þetta góða og fagra sjálfstæða þjóðfélag, í sjálfstæðu landi sem hefur ábyrga 

nýtingu á auðlindum sínum að leiðarljósi. Þetta er mikilvægt guðsríkisstef sem passar vel við 

Þjóðkirkjuna sem á svo langa sögu og tengist þjóðinni í 1000 ára baráttusögu landsins þar sem 

náttúran skiptir svo miklu máli. Náttúran sem skynjar kærleika Guðs eins og fram kemur í 

þjóðsöng Íslendinga er þjóðinni dýrmæt.
19

  

Sunnudaginn 21. september 2014 gaf biskup Íslands, Agnes Sigurðardóttir, út tilmæli 

þess efnis að prestar á landinu öllu myndu minnast á sköpun og loftslagsmál í prédikunum 

sínum. Ástæða þess var sú að þennan sunnudag var alþjóðlegi loftslagsdagurinn haldinn 

hátíðlegur. Hér er því velt upp og það skoðað hvernig tengingar við náttúruna og lykilþættir í 

guðfræði og þar með prédikun geti átt saman þannig að hægt sé að finna fleti á því að prédika 

um náttúruvernd. Út frá þessu er ljóst að til þess að geta prédikað út frá forsendum 

prédikunarfræðinnar þurfa prédikarar að hafa kynnt sér samspil náttúru og trúar. Hér verða 

reifuð nokkur helstu áhersluatriði og kenningar umhverfisguðfræðinnar til að varpa ljósi á 

tengsl náttúruverndar og kristins boðskapar og þar með erindi umhverfisguðfræðinnar inn í 

prédikunarfræði samtímans.  

Guðsmyndin skiptir hér máli, hvaða hugmyndir eru um Guð í samhengi guðfræði, 

vistfræði og náttúruógnar og hvaða hlutverki þær birtingarmyndir gegna. Heimsmyndin er 

mikilvæg, hvernig upplifun er af heiminum, hvernig hann er skilinn og hvernig fólk kemur 

fram við heiminn og hvert hlutverk mannsins er og skepnunnar í heiminum. Mannskilningur 

gegnir stóru hlutverki þegar litið er til umhverfismála, hvert hlutverk mannsins er í 

sköpunarverkinu, hver ábyrgð hans er gagnvart sköpun Guðs eða hvort hún er einhver yfir 

höfuð? Kristin trú getur í prédikun og viðhorfum vafalítið lagt sitt af mörkum til 

umhverfisverndar. Guð skapar alheiminn, kemur til jarðarinnar, deyr og rís upp að nýju og 

með anda sínum heldur Guð áfram að gefa sköpun sinni líf og undirbúa hana fyrir komandi líf 

á jörðunni.
20

 

                                                 
19 Fritz Már Jörgensson, Óbirtur útvarpsþáttur. Viðtal tekið í Háskóla Íslands 18. júlí 2014.  

20 Mason, Jamie, ,,With book on God and Darwin, Elizabeth Johnson gets her voice back“, National Catholic 

Reporter, 13. febrúar 2014, sótt 10. desember 2014 af http://ncronline.org/blogs/grace-margins/book-god-and-

darwin-elizabeth-johnson-gets-her-voice-back 
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Nýútkomin skýrsla loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna sýnir að áhrifa vegna 

hlýnunar jarðar er farið að gæta um alla jörð. Í skýrslunni kemur fram að afleiðingar þessarar 

þróunar séu alvarlegar fyrir öryggi jarðarbúa og samfélagslegan stöðugleika víða í 

heiminum.
21

 Hér er án nokkurs vafa á ferðinni tilefni til umræðu í prédikunum, tilefni til þess 

að tala inn í mögulegan ótta og áhyggjur fólks. Í nýrri skýrslu frá WMO
22

, veðurfræðistofnun 

Sameinuðu þjóðanna, kemur fram að öfgar í veðri muni halda áfram að vaxa og að 

öfgakenndar veðursveiflur á síðasta ári séu af manna völdum. Alþjóðasamfélaginu hefur enn 

ekki borið gæfa til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
23

 

Þegar litið er til stöðu þekkingar á þessum málum þá hefur því miður ekki mikið verið 

ritað um umhverfisguðfræði á Íslandi. Sólveig Anna Bóasdóttir þýddi grein eftir Elisabeth A. 

Johnson
24

 og einnig hefur hún ritað greinina Loftslagsbreytingar í guðfræði.
25

 Dr. Gunnar 

Kristjánsson prófastur hefur ritað nokkrar greinar um umhverfismál.
26

 Erlendis hefur 

umhverfisguðfræði verið vettvangur ritrýndra greina og bókaskrifa um áraraðir.  

Trú leikur stórt hlutverk í lífi fjöldans og því gegnir trúin mikilvægu hlutverki þegar 

kemur að umhverfismálum. Stærstu trúarsamfélög jarðarinnar hafa lagt sig fram um að 

samhæfa umhverfisstefnu sínu að einhverju leyti.
27

 Umhverfisváin er sammannlegur vandi og 

því eðlilegt að kirkjan leggi sitt af mörkum við að setja fram áherslur um umhverfisvernd í 

boðun sinni. 

1.4 Áherslur í umhverfisguðfræði 

Í umhverfisstefnu kirkjunnar stendur eftirfarandi: 

,,Lífið og tilveran öll er sköpunarverk Guðs. Allt sem Guð skapar er gott og viðheldur 

lífinu, elur og nærir. Lífið er heilagt og hefur eigið gildi. Guð felur manninum að vera 

ráðsmaður sköpunarverksins og um leið er hann hluti þess. Þeirri köllun er honum 

ætlað að sinna af umhyggju og virðingu fyrir því sem lifir og grær. Lotning fyrir 

höfundi sköpunarverksins leiðir til ábyrgðar gagnvart því lífi og náttúru sem hann 

                                                 
21 RÚV, ,,Svartsýn skýrsla“, 31. mars 2014, sótt 1. apríl 2014 af http://www.ruv.is/frett/svartsyn-skyrsla 
22 World meterological organization 
23 ,,Ný skýrsla SÞ um loftslagsmál: Asía verður mest fyrir barðinu á veðurfarsbreytingum“, Eyjan,  25. mars 

2014, sótt 25. mars 2014 af http://eyjan.pressan.is/frettir/2014/03/25/ny-skyrsla-sth-um-loftslagsmal-asia-verdur-

mest-fyrir-bardinu-a-vedurfarsbreytingum/. 
24 Johnson, Elizabeth A., ,,Glötun og endurheimt sköpunarverksins í kristinni hefð,“  

Þýðing Sólveig Anna Bóasdóttir, Ritið 2/2012, bls. 199-221.  
25 Sólveig Anna Bóasdóttir, „Loftslagsbreytingar í guðfræði“. Um breytta guðsmynd í kristinni 

femínískri vistguðfræði“, Ritið 3/2011. bls. 99-118, hér bls. 100.  
26 Lesa má greinar Dr. Gunnars Kristjánssonar á vefsvæði hans: http://gunnarkristjansson.net/ 
27 Ruether, Rosemary Radford, Integrating Ecofeminism Globalization And World Religions, Maryland:Rowman 

& Littlefield Publishers, Inc., 2005, loc. 3984-4076.  
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skapar. Frammi fyrir hinu sístæða sköpunarverki erum við hvött til að vera 

samverkamenn Guðs í að skapa betra líf og réttlátari heim. Lifnaðarhættir mannkyns á 

síðustu öldum hafa valdið röskun á náttúru jarðar. Þessar breytinga kalla á, að við 

endurskoðum þá lifnaðarhætti og gildismat, vinnum gegn ofneyslu og sóun og 

greiðum veg ráðdeildar og virðingar.“
28

 

 Pétur Pétursson segir Þjóðkirkjuna hafa ágætis umhverfisstefnu sem hún þurfi að lyfta 

betur fram og gera að veruleika í söfnuðum og prestarnir eigi að gera þetta í prédikunum 

sínum.
29 

Helsta áhersla umhverfisguðfræðinnar er að nálgast framtíðina með umhverfisvænni 

nálgun þar sem guðfræðin hefur hlutverk. Umhverfisguðfræðin heldur því fram að jörðin sé 

nánast dæmd til eyðingar komi ekki fram breytt viðhorf í þá átt að sköpun Guðs, jörðin og 

vistkerfið allt, sé heilagt og verðskuldi fremur öðru vernd og kærleika af hálfu mannsins. Ein 

af  stefnum umhverfisguðfræðinnar er einmitt sú að landið og þeir sem á því búa sé heilagt. 

Menn, dýr og plöntur. Náttúran öll þarf vernd og er undir sama þaki. Með tímanum hefur 

hlutverk umhverfisguðfræðinnar þróast og breyst, alls kyns umræður hafa átt sér stað, 

umhverfisbarátta kvenna, guðfræði eða siðferði, fólk, skepnur, plöntur, fátækt eða forréttindi, 

fæðuöryggi eða fegurð og vernd jarðarinnar.
30

 Að margra mati má víða finna í textum 

Biblíunnar sterka texta til stuðnings umhverfi og náttúru. Umhverfisguðfræði hefur vafalítið 

orðið til undir áhrifum hlaðvarpaguðfræði
31

 og frá guðfræðingum fyrri tíma eins og Barth, 

Bonhoeffer, Berry, Rahner, Teilhard de Chardin, Tillich, Whitehead og margra annarra. 

Guðfræðileg hugtök eru uppspretta vangaveltna á sviðinu, ráðsmennskuhlutverk 

mannsins er oft nefnt í samhengi við umhverfið og náttúruna og auðvelt að túlka það með 

mismunandi hætti. John Haught, Rosemary Radford Ruether, Sallie McFague, Paul Santmire 

og Elizabeth A. Johnson, skoða hvert um sig ólík svið út frá sinni hefð og því má segja að 

mikilvægt sé að samræður eigi sér stað og traust myndist á milli mismunandi hefða og 

túlkana. Kristnir tala um heiminn í samhengi við hinn þríeina Guð og tala um heimssöguna í 

samhengi við sköpunarverk Guðs, frelsun, endurlausn og hlutverk kirkjunnar svo eitthvað sé 

nefnt.  

                                                 
28 Kirkjuþing 2009, ,,Umhverfisstefna Þjóðkirkjunnar og umhverfisstarf í söfnuðum,“ Þjóðkirkjan, sótt 8. janúar 

2014 af http://www2.kirkjan.is/sites/default/files/Umhverfisstefna_A5.pdf  
29 Fritz Már Jörgensson, Óbirtur útvarpsþáttur. Viðtal tekið í Háskóla Íslands 18. júlí 2014.  
30 Wallace, Mark, ,,A river runs through it: Mapping the sources and new directions of ecotheology“, SAGE 

journals Theology, janúar/febrúar 2013, sótt 2. október 2014 af http://tjx.sagepub.com/content/116/1/31 
31 Björn Björnsson prófessor, heitinn, hafði samheiti yfir stefnur sem hann kallaði hlaðvarpaguðfræði. Hver ný 

stefna kemur fram sem af ásetningi og velur sér sjónarhorn mannsins. Hlaðvarpaguðfræði birtist sem 

frelsunarguðfræði, kvennaguðfræði, guðfræði þeldökkra og fleira í þeim dúr. Eitt er sameiginlegt þessum 

stefnum og það er barátta fyrir hina kúguðu. 
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Níkeu játningin ber vitni um Guð sem skapar, leysir og lífgar sömu lífverur og Darwin 

fjallar um í þróunarkenningu sinni. Annars vegar er vitnisburður út frá trúarlegum forsendum 

og hins vegar út frá vísindalegum forsendum. Samræður á milli þessara tveggja sjónarhorna, 

annað út frá rökhyggju, hitt út frá trú, geta svo sannarlega nýst guðfræði sem styður 

umhverfisfræðilegan, siðferðilegan kærleika til samfélaga jarðarinnar.
32

  

Það má taka umræðu um stöðu hins trúaða manns á jörðunni, hvernig trúarbrögðin 

umbreyttust smám saman í vettvang til að fást við örlög og vandamál mannsins, hvernig 

séreinkenni mannsins, geta hans, hlutverk, syndin og þörf fyrir frelsun yfirtók allt annað. Á 

meðan kristnin bauð manninum upp á endurlausn með krossdauða Krists flaug fordæming 

heimsins hjá í þögn. Meira að segja guðfræði sköpunarinnar snérist á endanum aðeins um 

manninn. Náttúran varð einungis eitthvað sem Guð hafði skapað handa manninum til frjálsra 

nota. Þessi framsetning er áhugaverð og sterk. Maðurinn í eymd sinni og mannmiðlægri 

sjálfshyggju yfirskyggir náttúruna og tilverurétt hennar. Hroki mannsins var að verki í 

aldingarðinum Eden þegar hann borðaði forboðin ávöxt af lífsins tré (1Mós 3.22) sem olli því 

að maðurinn gleymdi því að hann var aðeins ein tegund á meðal margra annarra sem Guð 

hafði í hendi sér.  

Lúther sagði að heilög nærvera Guðs umlyki alla hluti og dveldi í öllu. Vissulega er 

hugmyndin um sköpun heimsins trúarleg. Guð skapaði, Guð viðheldur sköpuninni og Guð 

skapar nýtt við endalokin.
33

 Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð (1Mós 1.1). Andi Drottins 

fyllir alla heimsbyggðina, hann heldur öllu í skorðum og nemur hvert hljóð (SSal 1.7). Sá sem 

í hásætinu sat sagði: „Sjá, ég geri alla hluti nýja,“ og hann segir: „Rita þú, því að þetta eru 

orðin trúu og sönnu“ (Op 21.5). Samkvæmt opinberunarbókinni mun skaparinn ekki yfirgefa 

sköpun sína á hinsta tíma heldur skapa nýtt. 

Hinn stórkostlegi heimur skaparans blasir við okkur og gegndarlaus neysluhyggja 

kallar á viðbrögð og viðurkenningu á nærveru skaparans ekki handanveru hans.
34

 Ágústínus 

kirkjufaðir sagði að Guð hefði ekki sett stafi á blað til að við gætum þekkt hann, miklu frekar 

hefði hann sett fyrir augu okkar allt það er hann hefði skapað til að við gætum þekkt hann. 

Hann sagði að himinn og jörð kölluðu til okkar: ,,Við erum sköpun Guðs. Skoðið himinn og 

jörð í anda trúarinnar.“
35

  

                                                 
32 Conradie, Ernst, ,,The journey of doing Christian ecotheology: A collective mapping of the terrain“, SAGE 

journals Theology, janúar/febrúar 2013, sótt 2. mars 2014 af http://tjx.sagepub.com/content/116/1/4 
33 Creatio originalis, creatio continuo, creatio nova. 
34 Johnson, Elizabeth A., Ask the Beasts: Darwin and the God of love, London, New Delhi, New York, Sydney: 

Bloomsbury, 2013,  Loc. 2581-2718. 
35 Johnson, Elizabeth A., Ask the Beasts, Loc. 3026. 
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Ef tilveran er afleiðing langrar þróunar sem skýra má með lögmálum náttúrunnar, 

hvernig eigum við þá að skilja nærveru skaparans? Hvað eiga skepnurnar við þegar þær segja: 

,,Hvert þeirra skyldi ekki vita að hönd Drottins hefur gert þetta“ (Job 12.9)?  Hvernig í 

ósköpunum má þá skilja þróun heimsins sem sköpun Guðs? Hugmyndin um skaparann hefur 

gengið ágætlega upp með vísun til Guðs sem konungs er stjórnar ríki sínu, heimurinn allur 

bærist til eftir því hvað konungurinn vill. Af ofangreindu er ljóst að það er engin tilviljun að 

umhverfisguðfræði skuli sækja jafn sterkt fram og raun ber vitni og að sama skapi má sjá 

hvers vegna tillaga biskups, sem minnst var á hér í upphafi, laut ekki eingöngu að 

loftslagsmálum heldur einnig sköpunarstefinu því þar liggur lína sem gott er að tengja við 

texta ritningarinnar. 

Allt í náttúrunni hefur guðlegan tilgang í höndum þess sem allt ákveður. Í umræðunni 

um heilagan anda má sjá að sköpun Guðs leiðir til veraldar sem hefur innri getu til að þróast 

og lifa fyrir atbeina eigin náttúruafla sem sjálfstæður aðili í sköpun Guðs. Heilagur andi er 

nálægur í öllum hlutum og kringumstæðum. Skaparinn gefur sköpun sinni tækifæri til að 

skipuleggja eigið líf og þróast í átt að fullkomnari sköpun. Hugsanlega má líkja þessu við það 

að Guð hafi við upphaf alls gefið sköpun sinni tækifæri til að sjá hvert sköpunin kemst upp á 

eigin spýtur undir vakandi auga Guðs. Með öðrum orðum, Guð almáttugur skapar ekki aðeins 

og varðveitir alla hluti heldur er einnig aflið á bak við tilveru þeirra.
36

 

Guð skapaði alheiminn. Hann kom til jarðarinnar sem maður, hann lét lífið en reis upp 

að nýju og með Heilögum anda heldur hann áfram að gefa sköpuninni líf og undirbúa hana 

fyrir það sem koma skal. Helsta ógn kristinna gagnvart náttúrunni hefur verið viðhorf 

mannanna gagnvart eftirfarandi versi úr sköpunarsögunni. ,,Guð blessaði þau. Og Guð sagði 

við þau: „Verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, gerið ykkur hana undirgefna og ríkið 

yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni““ (1Mós 

1.28).  

Guðfræðilega er sköpunarstefið ráðandi þáttur. Guð birtir kærleika sinn í sköpuninni 

og mannkynið er einungis hlekkur í gríðarstóru vistkerfi jarðarinnar og það er eðlilegt að 

guðfræðin líti til og taki mið af stöðu jarðarinnar og þeirri vá sem stendur fyrir dyrum. Með 

endurvakningu sköpunarstefsins felst möguleiki til að til að renna stoðum undir réttlátt lifandi 

samfélag og lífvænlega tilveru. Í prédikun væri eðlilegt að taka mið af vistfræðinni, hvernig 

allt er samtengt og háð hvert öðru. Vistfræðileg rök iðnfyrirtækja fyrir því að nota gas eru oft 

á tíðum þau að gasið mengi minna en olía þegar því er brennt, að sama skapi eru rökin fyrir 

                                                 
36 Johnson, Elizabeth A., Ask the Beasts, Loc. 3056-3083. 
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því að brenna olíu þau að olía mengi minna en kol. Markaðshyggjan ræður ríkjum og neysla 

er í samræmi við það. Nálægt helmingi allra framleiddra matvæla í heiminum er hent þrátt 

fyrir að meirihluti heimsins búi við hungur og fátækt.
37

  

Kristin trú, rétt eins og fleiri trúarbrögð, hefur mikið fram að færa til umhverfismála, 

sköpunarsaga fyrstu Mósebókar sýnir svo ekki verður um villst að ábyrgðin liggur hjá 

mönnunum. Það má lesa úr þessu að maðurinn eigi að sinna ráðsmennskuhlutverki sínu af 

kostgæfni, alúð og kærleika. Það er hægt að boða auðmýkt gagnvart náttúrunni og þeirri 

ráðsmennsku er manninum var falin og þannig tala inn í aðstæður fjölda fólks er þjáist vegna 

umhverfisvár. Í kaflanum hér á eftir verður þjónusta orðsins skoðuð nánar, hvað felst í því að 

boða og prédika orð Guðs.  

 

 

 

                                                 
37 ,,Allt að helmingur matvæla í heiminum endar á ruslahaugum“, Vísir, 10. janúar 2014, sótt 2. maí 2014 af  

http://www.visir.is/allt-ad-helmingur-matvaela-i-heiminum-endar-a-ruslahaugum/article/2013130119979  
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2.0 Þjónn Orðsins  

Í upphafi var Orðið og Orðið var hjá Guði og Orðið var Guð (Jóh 1.1). Prédikarinn er lifandi 

orð Guðs í samtímanum. Í orðinu býr vilji Guðs og því er það skapandi afl. Guð gaf merkingu 

og líf inn í ritninguna og orðið holdgerðist í Kristi sem gaf ritningunum líf og merkingu með 

umskapandi lífskrafti. Sigurður Pálsson segir svo frá: 

,,Þegar orð Guðs er skráð á bók, geymir það að vísu hin eilífu sannindi, en þau eru 

fjötruð mannlegum orðum og hugmyndum og líf þeirra blundar þar, unz það tekur 

holdgan í hjarta manns og heilagur andi, -lífgjafarinn, -græðir það í hinu eilífa lífsafli 

til að umskapa manninn, gera hann að nýrri sköpun í Kristi, -boðbera hinna gleðilegu 

nýjunga. Guðs orð er lifandi meðal vor aðeins í umsköpun sinni á mannshjartanu, -þar 

afhjúpast afl þess.“
38

 

Prestar heita því í heilagri vígslu að prédika orð Guðs hreint og ómengað. Orð lífsins 

sprettur upp úr heilagri ritningu. Það má velta því upp hver prédikar orð Guðs hreint og 

ómengað. Sigurbjörn Einarsson segir að það sé ekki á valdi manna að gera slíkt. Það gerist 

eingöngu fyrir atbeina heilags anda sem gefur hreina trú og trúarboðun.
39

  

Presturinn þjónar með orðinu
40

, hann er þjónn hins heilaga orðs. Orð Guðs er frelsandi 

og skapandi, það fer út til viðtakenda sinna og vinnur þar sitt verk. Skapar, frelsar og læknar. 

Presturinn miðlar orðinu og gefur því líf með framsetningu sinni. Lifandi orð talar til prestsins 

sem miðlar því áfram til safnaðarins þar sem líf getur kviknað. Orðið er dautt ef engin tenging 

verður. Orðið sem berst frá prédikara til kirkjugesta nær líklega ekki til þeirra sem ekki fara í 

kirkju en tilheyra hinu opinbera almenna rými alnetsins, torginu þar sem allir koma við.  

 Samkvæmt 5. gr. Ágsborgarjátningar er þjónusta orðsins kirkjunni lífsnauðsyn. Ekki 

mega allir sinna þeirri köllun. Í 14. grein Ágsborgarjátningarinnar segir, að enginn megi taka á 

sig þá köllun að kenna og útdeila sakramentunum opinberlega, „nema hann sé réttilega 

kallaður“.
41

 

 Út frá Ágsborgarjátningunni er afstaðan skýr: Guðs orð mótar kirkjuna sem er 

söfnuður trúaðra. Kristin kirkja byggir á orði Guðs sem hefur reist hana og orðið heldur henni 

stöðugri. Holdtekning orðsins, Jesú Kristur, er undirstaða hennar. Sigurjón Árni Eyjólfsson 

                                                 
38 Sigurður Pálsson, Saga og efni messunnar, bls. 142-145.   
39 Sigurbjörn Einarsson, Sókn og vörn. Kristin viðhorf kynnt og skýrð. Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2002, bls. 
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40 Verbi divini minister 
41Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar. Saga og mótun kristinna trúarjátninga og yfirlit yfir helstu kirkjudeildir 

kristninnar játningarrit íslensku Þjóðkirkjunnar með skýringum.Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2002,  bls.  206.  
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ritar um þýska guðfræðinginn Wilfried Härle í bók sinni Ríki og kirkja, uppruni og þróun 

þjóðkirkjuhugtaksins, og hvernig hann fjallar um þrjá þætti í afstöðu Lúters til Guðs orðs. 

Hann talar um orð og sakramenti. Orðið er ekki einungis sýnilegt
42

 í prédikuninni eða sálmum 

heldur einnig í sakramentunum. Orðið er þá hreyfiafl sakramentanna sem eru háð og lifandi 

fyrir orð Guðs. Orðið getur einnig komið fram sem fagnaðarerindi eða lögmál. 

Fagnaðarerindið felst í því að segja frá því hvað Guð gerir fyrir manninn en lögmálið virkar 

ákærandi og dæmandi. Lögmálið er ekki eiginlegt orð Guðs en það er fagnaðarerindið. 

Lögmálið leiðir menn inn í örvæntingu eða hroka en fagnaðarerindið veitir fyrirgefningu 

syndanna og eilíft líf. Orð Guðs er flutt til mannanna með jarðneskum orðum, síðan er það 

einungis heilagur andi sem getur rótfest orðið í hjörtum manna. Það er Guð sem frelsar 

manninn með orðum sínum en ekki sá er talar út jarðnesk orð. Kirkjan verður þannig söfnuður 

fólks um orð Guðs.
43

  

Í fyrirlestri, fluttum í Skálholti árið 2009, segir Pétur Pétursson prófessor að annar 

hornsteinn safnaðarins sé prestsembættið eða útlegging Guðs orðs en presturinn er valinn í 

söfnuðinn á grundvelli almenns prestsdóms og þar verður orð Guðs lifandi. Pétur bendir 

einnig á mikilvægi þess að orð Guðs sé prédikað hreint. Orðið þarf að fá að vinna sitt verk og 

fagnaðarerindið að komast til skila.
44

 

Sigurbjörn Einarsson fjallar um frelsi Guðs Orðs og segir að það sé Orðið, Drottinn 

sjálfur sem viðhaldi spennunni. Samviska kirkjunnar þurfi að vera vakandi. Hann segir að 

kjölfesta kirkjunnar sé að Orð Guðs sé raunverulega frjálst, hvaða stefnu svo sem hún taki. 

Orðið þurfi að vera laust undan hefð, kennimannlegri drottnun, guðfræðilegri ráðmennsku, 

mannlegum smekk og geðþótta. Sigurbjörn segir að frelsi Guðs Orðs snúi að kirkjunni í heild 

og hverjum einstaklingi. Hann ritaði eftirfarandi: 

,,Guðs Orð er alltaf nýtt. Máttarorð hans er hið skapandi endurnýjunarafl í tilverunni. 

Hið opinberaða, eilífa evangelium er síferskur veruleiki. Vér endurnýjum það ekki, 

lífgum það ekki. Það endurnýjar og lífgar oss. Þegar vér prédikum, berum vitni, erum 

vér að lifa eitthvert brot hins eilífa sannleika á nýjan hátt. Guðs náð er ný á hverjum 

morgni, Orð hans er tjáning náðar hans.“
45

 

Sigurjón Árni Eyjólfsson segir að útlegging ritningarinnar samkvæmt kirkjuskilningi 

Schleiermachers sé grundvallarþáttur í öllu starfi kirkjunnar. Útlegging ritningarinnar sem 

                                                 
42 Verbum visibila 
43 Sigurjón Árni Eyjólfsson. Ríki og kirkja. Uppruni og þróun þjóðkirkjuhugtaksins. Reykjavík: Hið íslenska 
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45 Sigurbjörn Einarsson, Sókn og vörn, bls. 318-321. 
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verk heilags anda og safnaðaranda kirkjunnar varðveiti vitnisburðinn um Krist. 

Schleiermacher segir mikilvægt að greina á milli þjónustu orðsins og kærleiksþjónustunnar, 

jafnvel þótt orðið standi undir báðum þáttunum en taki á sig þessar myndir í útleggingunni. 

Prédikunarembættið er hluti af hinum almenna prestsdómi og það þarf að tryggja markvissa 

boðun fagnaðarerindisins.     

2.1 Prédikun, guðfræði embættisins 

Þegar guðfræði embættisins (e. pastor theology) er skoðuð, er áhugavert í framhaldi af 

umræðunni hér á undan, að líta til prédikunarinnar út frá orðinu. Þjónustan er mun víðtækari 

en það sem felst í prédikuninni. Orðið er flutt í samræðum og sálgæslu, það er sérstaklega 

áhugavert að skoða þetta hugtak með tilliti til prédikunarinnar í almennu tilliti. Í 

Limaskýrslunni er eftirfarandi að finna: 

,,Prestar (öldungar) þjóna sem hirðar að orði Guðs og sakramentum innan einstakra 

safnaða. Þeir prédika og kenna trúna, annast sálgæslu og bera ábyrgð á safnaðaraga í 

þeim tilgangi, að heimurinn trúi og allir þeir sem kirkjunni heyra til megi endurnýjast, 

styrkjast og verða hæfir til þjónustu. Þá bera prestarnir sérstaka ábyrgð á að undirbúa 

menn til lífs í trú og þjónustu.“
46

 

Í doktorsritgerð sinni Á grænum grundum..., skoðar Ásdís Petersen meðal annars 

embættisskilning presta. Samkvæmt rannsókn Ásdísar er embættisskilningur tengdur skilningi 

prestanna á Kristi og vígslubréfi Þjóðkirkjunnar. Þeir prestar sem hafa þann skilning að 

boðunarþáttur starfsins standi fremstur, leggja áherslu á boðunar– og prédikunarhlutverkið 

þegar þeir lýsa embættisskilningi sínum og þegar þeir lýsa eigin styrkleikum þá tengjast þeir 

boðuninni. Þessir prestar eiga að eigin sögn auðvelt með að tala, semja og flytja prédikanir. 

Hlutverk boðunarinnar tengist kristniboðsskipuninni (Mt. 28:16-20) og áhrifum hennar á 

presta þegar kemur að prédikunar- og fræðsluhlutverki þeirra.  

Ásdís veltir því fyrir sér hvers vegna embættisskilningur presta sé svo mismunandi. 

Hvers vegna sóknarprestar sjái embættishlutverk sitt út frá boðun og hvers vegna 

sóknarprestar líti á embættishlutverk sitt út frá þjónustu í ljósi þess að báðum er ætlað að boða 

til jafns.  

Hún talar um embættisskilning prestanna eins og hann birtist í rannsókn á styrkleikum þeirra 

og segir að kanna þurfi hvort prestar telji sig búa yfir einkennum sem þeir telja nauðsynleg til 

að sinna því hlutverki sem felst í prestsembættinu. 
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Boðun sem tekur mið af þörfum var eini gæðaþáttur allra safnaða í rannsókn hennar (prestar 

og leikmenn) sem ekki náði viðmiði um vaxarskilyrði í söfnuði. Hún segir brýnt að skoða þátt 

presta í boðunarhlutverki með þessar niðurstöður í huga. Prestar segja erfitt að vaxa í 

persónulegri trú því þeir séu stöðugt í boðunarhlutverki.  

Ef miðað er við að markmið kirkjunnar sé að boða fagnaðarerindið um Krist og veita 

kærleiksþjónustu (Mt. 28:16-20; Mt:22:37-40) skýtur það skökku við ef prestar nota ekki 

viðmið um þau markmið.
47

 

Í bókinni Pastoral theology, segir Thomas C. Oden að prédikunin sé á meðal þess 

mikilvægasta í guðfræði embættisins og þar með einn mikilvægasti þátturinn í starfi prestsins. 

Hann veltir því fyrir sér til hverra prédikuninni sé beint. Hann segir að prédikunin megi teljast 

opinber viðburður þrátt fyrir að henni sé beint til hjarta áheyrenda og að jafnvel þó hún sé 

persónuleg geti hún ekki innifalið sama innileika og sálgæsluviðtal. Þegar hinu prédikaða orði 

er beint til safnaðarins sem heildar sé það alltaf með þeirri von að hún nái að snerta hjarta 

þeirra er á hlýða. Þegar prédikun er töluð fram, krefst það hlustunar, það er heilagur andi sem 

sér til þess að orðið komist til þess er hlustar. Það þarf að vera jafnvægi á milli persónunnar 

og kennivaldsins. Þegar prédikari stígur fram fyrir söfnuðinn gerir hann það í umboði 

kirkjunnar og er þannig fulltrúi hennar.  

Prédikun breytist stöðugt en er í grunninn alltaf keimlík enda byggist hún á sama 

orðinu. Kristur er óbreyttur en umhverfi og kringumstæður mannanna breytast. Góð prédikun 

er í samræmi við þarfir, þrár, umhverfi og aðstæður samtíma þess er á hlustar. Prédikunin 

upplýsir og tengir við ritninguna en prédikun fagnaðarerindisins er alltaf í lykilhlutverki. 

Oden talar um ,,Kerigmu“ og ,,Hómilíu“. Annars vegar er átt við prédikun sem er boðandi og 

prédikun fagnaðarerindisins en hins vegar prédikun sem er prestsleg eða safnaðarleg. Kerigma 

kynnir fagnaðarerindið um Jesú Krist fyrir heiminum en Hómilían er prédikun sem túlkar 

orðið fyrir söfnuðinn í samtali. Prédikun er frjáls í eðli sínu, en er sett fram með ábyrgð þess 

er flytur. Hún inniheldur frelsið í Kristi fyrir hvern og einn til að finna það sem snertir hann. 

Þannig má segja að prédikarinn sé sendiherra er kemur á framfæri málefnum þeirra er hann 

starfar fyrir. Oden bendir á að kristinni prédikun hafi frá örófi alda verið beint til allra en 

aldrei til afmarkaðra hópa. Eins og minnst var á hér á undan er algengast að nálgast prédikanir 

með tvennum hætti en alltaf er mikilvægast að orðið sé lampi fóta okkar og ljós á vegum 

okkar, eins og segir í sálmi 119. Orðið er notað til að útskýra veröldina, en auðvitað er það 

svo að textar eiga misvel við tíma prédikunarinnar. Viðhorf mótmælendakirkjunnar hefur 
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verið það í gegnum tíðina að svo framarlega sem prédikað er eftir ritningunni þurfi menn ekki 

að óttast neitt. Ritningin er aðgengileg öllum en sjálfsvitund fólks getur hindrað það í að heyra 

það sem fram er lagt. Ritningin útilokar ekki stjórnmál eða menningu eða heimspekilegar 

hugmyndir frá prédikun, Orðið vinnur með öllum kringumstæðum.
 48

 

 Wilhelm Gräb bendir á að það sé ekki prédikunin sem talar heldur séu það 

prédikararnir og þeir skírskoti til persónulegrar trúarsannfæringar áheyrenda sinna, en 

jafnframt nýti þeir eigin trúarsannfæringu til að koma kristnum boðskap til áheyrenda og hafi 

áhrif á viðhorf þeirra. Þannig telur Gräb að þeir sem prédiki séu viðfang prédikunarinnar sem 

trúarlegrar ræðu, þegar þeir gera hana að vettvangi trúarlegrar sjálfstúlkunar. Gräb segir 

jafnframt að prédikunin geti eingöngu virkað á trúarlega sannfæringu sé hún borin upp af 

trúarlegri sannfæringu.
49

  

Dr. Gunnar Kristjánsson segir að markmið prédikunarinnar sé að leiða saman aðstæður 

kirkjugesta og texta ritningarinnar. Prédikarinn þurfi að kunna skil á aðstæðum kirkjugestsins 

og kringumstæðum. Hann segir að presturinn sem prédikar geti líka tekið fyrir klassískt efni 

sem fyrr eða síðar muni leita á huga þess er heyrir textann eins og spurningar um tilgang 

lífsins, siðferðislegar spurningar og trúarheimspekilegar spurningar.
50

 

Það má velta því fyrir sér í þessu samhengi hvað það er sem sameinar ólík viðhorf 

þegar kemur að prédikuninni. Hugsanleg er það Kristur. Páll postuli sagði í fyrra Kórintubréfi: 

,,Þegar ég var með ykkur ásetti ég mér að hafa ekkert í huga annað er Jesú Krist og hann 

krossfestan“ (1kor 2:2). Það að halda því fram að Kristur sé kjarni alls, þýðir ekki að það þurfi 

að útiloka eitthvað annað. Þegar því er velt upp hvort taka þurfi tillit til mismunandi 

þekkingar fólks sem hlustar á prédikanir er besta svarið líklega það að eðlilegast sé að miða 

við að þekking sé ekki til staðar.  Kierkegaard og Bonhoeffer voru sammála um það að bestu 

prédikanirnar væru einfaldar. Þegar prestur er vígður til prédikunar fær hann ákveðið vald, en 

það er ekki þar með sagt að hann eða þeir sem á hann hlýða, líti á það sem slíkt. Til að einhver 

vilji hlusta á þann sem prédikar þarf hann að segja eitthvað sem inniheldur sannleika og 

verður þar með þess virði að hlusta eftir. Þegar þetta tvennt fer saman, prédikari sem segir 

eitthvað sem vert er að hlusta á og áheyrandi sem af reynslunni veit að sá sem talar hefur 

eitthvað að segja, þá er áfanga náð. Spámannlegir prédikarar geta uppfyllt þarfir áheyrenda 

sinna bæði persónulega og samfélagslega (Amos 5:7; Jes 3:13-15). Það koma þeir tímar sem 
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presturinn þarf að hafa dug í sér til að koma fram sem samviska samfélagsins, sem ákveðinn 

gagnrýnandi á spillt samfélag. Stundum er talað um að menn séu smurðir til þjónustu. 

Smurður er frekar skrítið orð sem er áhugavert að velta ögn fyrir sér. Þegar menn flytja orð 

Guðs og allt gengur vel, áheyrandinn grípur það sem sagt er og sá sem talar orð Guðs finnur 

það fljóta fram, er stundum talað um að orðið sé smurt. Í fyrra Jóhannesarbréfi 2:27 stendur 

eftirfarandi:  

,,Andinn, sem Kristur smurði ykkur með, býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn 

kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur um allt, hann er sannleiki en engin lygi. Verið 

stöðug í honum eins og hann kenndi ykkur“. 

Við heyrum öll þegar góð prédikun er flutt, hún snertir okkur, tilfinningar af öllu tagi 

geta risið og hún talar inn í kringumstæður þeirra sem á hlusta.
51

  

Í samhengi við þetta er áhugavert að skoða hvað Robert Benne segir í umfjöllun sinni 

um almenna guðfræði (e. public theology) sem Benne telur að hafi meiri mýkt en flest önnur 

guðfræðileg framsetning. Hún getur átt við skilgreint verkefni, til dæmis almenna 

skilgreiningu á sannleika sem guðfræðin gæti deilt með öðrum greinum. Almenna 

skilgreiningu, sem síðan myndi gefa guðfræðilegan sannleika í leit að almennum sannleika  

eða jafnvel enn víðari skilgreiningu eins og Ronald Thieman notar: Almenn guðfræði er trú 

sem leitar að skilningi á tengslunum á milli kristinnar sannfæringar og víðara samfélagslegs 

og menningarlegs samhengis þar sem kristin samfélög þrífast. Max Stackhouse útskýrir þetta 

á svipaðan hátt. Hann segir að hægt sé að kalla guðfræði almenna í tvennum skilningi: Í fyrsta 

lagi vegna þess að það sem við kristnir trúum á sé ekki dulspekilegt, stéttaskipt, óraunhæft né 

óaðgengilegt. Eitthvað sem við trúum að sé bæði skiljanlegt og ómissandi fyrir alla, eitthvað 

sem við getum óhikað rætt við hindúa, búddista, gyðinga og múslima, húmanista og 

kommúnista. Í öðru lagi getur slík trú verið leiðbeinandi fyrir uppbyggingu og stefnu almenns 

lífs. Almenn guðfræði er í eðli sínu siðferðileg.  

Linell Cady segir að almennur guðfræði sækist eftir að vera túlkandi, gagnrýnin og 

vilja endurnýja trúarlegt viðhorf á heiminn og hvetja til gagnrýninnar uppbyggingar og 

umbreytingar á opinberu lífi. Robert Benne leggur til að almenn guðfræði vísi til þeirrar 

skuldbindingar sem fylgir trúarlegum hefðum í almennu umhverfi, efnahagslegum, 

stjórnmálalegum og menningarlegum viðhorfum til almenns lífs. Þessar skilgreiningar 

staðfesta trúarlega hefð sem er sérstök. Það má gera ráð fyrir að ákveðin trúarleg heimsmynd 

sé leit að hinum stóra sannleika og að fólk í hefðinni skapi raunverulega eigið líf í samhengi 
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við trúarlega sýn sína. Trú er ekki eingöngu endurspeglun af einhverju öðru, hagsmunum 

stétta eða órökréttrar tjáningar ómeðvitaðrar sálfræðilegrar þarfar eða handahófskennd. Trú er 

miklu fremur framsetning á tilgangi fyrir tilgangslausan heim. Trúarleg eða guðfræðileg og 

vitsmunaleg hefð tengist almennum heimi á tvenns konar mikilvægan hátt. Í fyrsta lagi fer hin 

vitsmunalega hefð frá hefðinni í átt að heiminum. Hún túlkar hinn almenna heim eða hið 

opinbera rými í ljósi trúarlegrar hefðar. Hún segir heiminum hvernig hann lítur út með sinni 

sýn. Það má nota hina vitsmunalegu hefð til að sannfæra heiminn um skýrleika sýnarinnar í 

samhengi við það hvernig hlutir ættu að vera hjá almenningi. Þannig getur markmiðið verið 

að sannfæra heiminn um guðlegan vilja fyrir alla. Hluti þessa vitsmunalega þáttar er að túlka 

trúarlegar hefðir fyrir heiminn. Sagnfræðingar trúarlegra samfélaga eru kallaðir til þessa verks 

ásamt fleirum. Síðan er önnur leið fyrir þessa framsetningu. Heimurinn er þá túlkaður og 

framsettur af kennurum með þá sýn að setja hefðina fram. Samfélagið þarf þá stöðuga túlkun 

á heiminum sem blasir við ef það á að komast af hvað þá heldur blómstra. Meðlimir 

samfélagsins verða fyrir áhrifum frá heiminum, stundum ómeðvitað. Hefðin þarf að útskýra 

einkenni heimsins svo að hægt sé að bregðast rétt við.
52

  

Wilhelm Gräb telur að viðtakendur prédikunarinnar skilji sjálfa sig sem einstaklinga er 

fást við merkingarsmíð eigin lífs. Þeir leiti hugsanlega að boðskap til að styrkja þessa 

merkingarvitund og gefur af sér lífsvitund sem þeim hentar.
53

 Réttlætið
54

 spilar rullu hjá 

Benne hér á undan og þegar talað er um sköpunarguðfræði og opinbert rými þarf að minnast á 

réttlæti, helgun, kærleiksþjónustu og hreinsun sem felst þá í því að benda á hið illa og hrekja 

það út úr sköpuninni. Umhverfisguðfræði fékk sérstakan sess hér í ritgerðinni með það fyrir 

augum að skoða hvort þar væri eitthvað að finna sem hægt væri að tengja við orð Guðs í 

samhengi við prédikanir. Niðurstaðan er sú að það eru fjölmörg tækifæri til að tengja 

umhverfisvernd og prédikanir saman. Þegar biskup Íslands bað presta landsins að prédika um 

loftslagsmál og sköpun, var sú hugmynd alls ekki úr lausu lofti gripin. Sköpunarhugtakið 

gegnir stóru hlutverki í kaflanum um umhverfisguðfræði og gegnir lykilhlutverki í 

skilgreiningu á opinberu rými. Í næsta kafla verður litið á hugtakið frá öðrum sjónarhóli.  

 

                                                 
52 Benne, Robert, The Paradoxical Vision. A public theoloogy for the Twenty first Century, Fortress Press. 

Minneapolis, 1995, Loc. 75-120. 
53 Gräb, Wilhelm, Orðið er laust, bls. 56-58. 
54 Réttlætið innifelur hreinsun, kærleika og fegurð. 
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2.2 Sköpun og helgun í opinberu rými 

Í sálmi 139 kemur fram að höfundur sálmsins áttar sig á því hvernig sköpun hans hefur orðið. 

Hann lofar Drottin fyrir að hann hafi skapað sig, ofið sig í móðurlífi, og þekkt hann sem 

ómyndað efni (Slm 139). Sköpunarhugtakið hefur vissulega fengið víðari mynd í 

samtímanum heldur en þá sem Biblían vísar til. Skapandi hugsun, skapandi nám, skapandi 

atvinnugreinar og margt fleira í þeim dúr er hluti nútímatungutaks.  

Sigurbjörn Einarsson ritar í bókinni Sókn og vörn, um sköpunarhugtakið. Hann segir 

að menn þurfi að átta sig á því að sköpunarsagan sé sögð frá sjónarhóli mannsins. Fyrirbæri 

náttúrunnar séu sett fram í afstöðu við manninn sem þiggur auðæfin sem honum eru fengin. Í 

sálmi 8, sem er ágæt útlegging sköpunarsögunnar, kemur fram hversu maðurinn er smár í 

samanburði við Guð sem hefur sett manninn yfir handverk sitt, sköpun sína. Valdið sem Guð 

hefur fengið manninum er veitt af náð. Sigurbjörn bendir á að sköpunarsöguna sé ekki aðeins 

að finna í tveimur fyrstu köflum Biblíunnar heldur sé hún samfelld sköpunarsaga. Allt sem 

Guð skapar er gott. Sköpunin veldur góðu og sigrast á illu, vekur líf af dauða og snýr bölvun í 

blessun.
55

  

Áhrif kristni á hugmyndir vestrænna manna um sköpun og helgun eru augljósar í 

sköpunarsögunni. Lýsing Biblíunnar á því hvernig Guð í mannsmynd skapar himin og jörð, 

mótar mann af moldu jarðar og blæs í hann lífi, er í hugum margra vestrænna manna 

myndrænasta hugmyndin um sköpunina.
56

 Útbreiðsla kristni á kostnað eldri trúarbragða gaf 

tóninn fyrir eldri hugmyndir um skaparann og sköpunarverkið. Á meðal þeirra hugmynda sem 

hin vestræna menning hlaut í arf úr sköpunarsögunni er virðing fyrir skaparanum, hugmyndin 

um kærleika og dyggð sköpunarverksins, hugmyndin um að hægt sé að skapa eitthvað úr 

engu, áhrifamáttur hugtaksins að skapa og sú hugmynd að mennirnir séu skapaðir í mynd 

Guðs. Þessar hugmyndir hafi verið endurskoðaðar og túlkaðar á mismunandi vegu en hafa 

samt sem áður verið ríkjandi í gegnum aldirnar.
57

 

 Genesis, sem er alþjóðlegt heiti fyrstu Mósebókar, þýðir upphaf, sköpun eða tilurð. 

Bókin hefst á áhrifamikilli sögu um sköpun heimsins, ,,Í upphafi skapaði Guð himin og jörð. 

Jörðin var þá auð og tóm. Myrkur grúfði yfir djúpinu en heilagur andi Guðs sveif yfir 

vötnunum. Þá sagði Guð: „Verði ljós.“ Og það varð ljós“ (1Mós 1.1-3). Fyrsta Mósebók 

inniheldur tvær sköpunarsögur. Sú fyrri er 1Mós 1.1-2.4a en sú seinni 2.4b-25. Einhverjir lesa 

                                                 
55 Sigurbjörn Einarsson, Sókn og vörn. Kristin viðhorf kynnt og skýrð. Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2002, bls. 

39-49. 
56 Fyrsta Mósebók.   
57 Weiner, Robert P., Creativity and Beyond: Culture, Values and Change, Albany: University of New York 

Press, 2000, bls. 21-26. 
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bókina sem lýsingu á því hvernig heimurinn varð til en aðrir líta á hana sem lýsingu á 

sambandi Guðs og manna. Í bókinni er Guð aðgreindur frá heiminum sem hann skapaði og er 

raunverulegur. Segja má að bókin sýni fram á hvernig reiða getur orðið til úr óreiðu og 

hvernig fólk getur lifað saman í sátt og samlyndi. Guð eins og hann birtist í fyrstu bók Móse 

er hluti af sögu heimsins. Gæska Guðs er forsenda sköpunar heimsins sem Guð umbreytir til 

að hann geti þjónað honum. Guð er elskandi, hann bæði refsar og sýnir miskunn. Heilagur 

andi svífur yfir vötnunum, sköpunarkraftur Guðs birtist í fyrstu Mósebók og flestir kristnir 

lesa hana út frá vangaveltum um sköpunina og tilgang hennar. Sköpunarverkinu er lýst með 

þeim hætti að Guð skapaði á sjö dögum. Lýsingin á sköpunarverkinu er í raun stórkostleg, 

hvernig lífið, gjöfult og stórkostlegt verður til og allt finnst Guði gott. Maðurinn er skapaður 

síðastur á eftir dýrunum, hann er skapaður í mynd Guðs sem kona og sem karl og Guð felur 

manninum umsjón með öllum lifandi skepnum. Það er grundvallandi að mati margra er stunda 

umhverfisguðfræði að túlka 1. og 2. kafla fyrstu Mósebókar þannig að mennirnir séu 

ráðsmenn jarðarinnar og beri ábyrgð á því að viðhalda henni og öllu lífi á henni ásamt Guði:  

,,Þá sagði Guð: „Vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Hann skal 

drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og 

öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni.“ Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. 

Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu. Guð blessaði 

þau. Og Guð sagði við þau: „Verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, gerið 

ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum 

dýrum sem hrærast á jörðinni.“ (1Mós 1.26-28) 

 Það er rétt að benda á það að hugtakið að drottna yfir, sem fram kemur hér á undan er 

mun mildara orðtak í hebresku en í íslensku og vísar til vinsamlegra og náinna tengsla allra 

skapaðra vera. Það kemur líka fram í bókinni að Drottinn setti manninn í aldingarðinn Eden 

þar sem hlutverk hans var að yrkja garðinn og gæta hans (1Mós 2.7,15). Einnig að þegar Guð 

blessar konuna og manninn er hann að helga þau til ákveðinna verka, rétt eins og segja má að 

hlutverkið í Eden sé helgiþjónusta.  

 Mennirnir eru öðruvísi en önnur sköpun Guðs að því leyti að þeir eru eina 

sköpunarverkið sem gert er í mynd Guðs. Þetta gildi sem Guð gaf manninum hefur mótað 

vestræna sýn á siðfræði, félagslegt réttlæti og lagasetningar. Fyrsta Mósebók dregur í raun 

upp mynd af öllum mönnum með sameiginlegagn uppruna og þar með sameiginleg örlög. Ef 

þessi túlkun er viðhöfð, má færa rök fyrir því að um sammannlega ábyrgð á lífinu öllu sé að 

ræða.
58

 Það hefur verið sagt að þegar friðurinn og réttlætið kyssist verði úr því helgun. Í næsta 

kafla verður litið til hins trúarlega tungumáls og því velt upp hvort áheyrendur hins trúarlega 

orðs skilji orðræðuna sem á sér stað í kirkjum og á hinum opinbera vettvangi trúarinnar. 
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2.3 Trúarlegt tungumál heilags anda 

Wilhelm Gräb veltir því upp hvernig maður ávarpi fólk til að vekja trú. Þarf að nota ákveðna 

orðræðu, hljómfall eða tóntegund? Gräb segir að sá sem talar trúarlega, tali fyrst og síðast út 

frá eigin trúarsannfæringu sem er viðkomandi mikilvæg. Hann undrast að prédikarar skuli á 

stundum leggja ritningartexta og útleggingar þeirra á söfnuð sinn. Gräb bendir einnig á að 

franski þjóðfélagsheimspekingurinn Bruno Latour hafi áhyggjur af því að kirkjan valdi ekki 

lengur hinni trúarlegu ræðu. Hún telur að orðin sem eiga að gefa líf séu töluð á framandi 

tungumáli sem sé beint til löngu liðinna kynslóða. Latour telur að kirkjan búi yfir orðum sem 

gefa líf en jafnframt að hún hafi ekki lengur það sem til þarf í tungumálinu og tjáningunni. 

Enn vísar Gräb í Latour sem segir að til að lífsnauðsynlegur sannleikur trúarinnar komist á 

framfæri þurfi að tjá hann opinberlega og þá þurfi að finna viðeigandi orð. Gräb segir 

nauðsynlegt að skilja prédikunina út frá samtímanum, menningu og samfélagi.  

 Hann fjallar um óskiljanleika hefðbundinnar trúarumræðu og telur tungutakið sem 

notað er í kirkjunni illskiljanlegt. Orð eins og Kristur, náð og þrenning séu ókunnugleg eða 

jafnvel trúarlega óskiljanleg. Helgunin virðist tilheyra einkaheimi sem fáir tilheyra þegar 

kemur að tungutaki sem virðist eiga við um eitthvað annað en framsetningu á hinum kristna 

veruleika, trúarlega túlkun hversdagslífs okkar og veruleikans sem við lifum í.  Hann bendir 

einnig á að sá sem prédikar verði að gera ráð fyrir samhengi samtímans. Gera megi ráð fyrir 

afhelgun mannsins sem felst meðal annars í takmörkuðum skilningi á tungumáli kirkju og 

guðfræði og eins á táknrænum skilningi. Gera má ráð fyrir að fólk sé opið fyrir tilvistar og 

trúarlegum spurningum þegar þær tengjast sjálfsrýni sem fæst við eigið sjálf, sjálfsmyndina 

og spurningunni um Guð og tilgang lífsins. Í prédikuninni er tækifæri til að tjá framsetningu 

kristinnar trúar á tungumáli sem hefur táknrænt innihald og er trúarlega merkingargefandi.
59

  

 Wilfried Engemann segir að sá sem prédikar miðli með tungumálinu, hann kemur til 

skila merkingu, atvikum og hefur áhrif, hann býr til veruleika. Það þarf að gæta þess að 

prédikunin sé sett fram með viðeigandi tungutaki, að tjáning sé skýr og orðræðan trúverðug.
60

 

 Gräb bendir á hugmynd Jürgen Habermas um að við lifum í ,,eftir-afhelguðu“ 

samfélagi sem krefjist þess að við skiljum þá hugtakið ,,eftir-afhelgun“. Hann bendir á að 

trúin hafi enn hlutverk í opinberu rými þrátt fyrir spár um annað og þrátt fyrir að trú og 

trúarbrögð séu að breytast gegni þau enn mikilvægu hlutverki. Trúin er í samfélagi samtímans 

persónuleg en takmarkast ekki við trúarlegar stofnanir eða trúarsamfélög. Hann segir að 

                                                 
59 Gräb, Wilhelm, Orðið er laust, bls. 9-35. 
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samfélagið hafi ekki afhelgast að fullu en hugtakið,,eftir-afhelgun“ sé afleiðing þess að hafa 

ekki samþykkt trúarskilning frjálslyndu guðfræðinnar á 19. öld sem nálgaðist trú mannsins út 

frá persónulegri reynslu hans á sviði tilfinninganna.
61

 Í næsta kafla verður sviðsmynd 

kirkjunnar skoðuð, en gera má ráð fyrir að tungutak trúarinnar sem hér var fjallað lítillega um, 

tengist þeirri sviðsmynd sterkum böndum.   

 

                                                 
61 Gräb, Wilhelm, Orðið er laust, bls. 124-125. 
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3.0 Sviðsmynd eða sjálfsmynd kirkjunnar 

Þegar talað er um sviðsmynd er átt við þann veruleika og þær aðstæður sem kirkjan býr við 

eða öllu heldur skapar sér og mætti rétt eins kalla sjálfsmynd kirkjunnar. Hugsanlega má gefa 

sér það að sviðsmyndin sem sett er fram birti að einhverju leyti sjálfsmynd kirkjunnar. 

Samfélagið hefur breyst. Orðið fjölmenningarsamfélag heyrist æ oftar í umræðunni og þar 

með er fjölhyggja gengin í garð. Það er athyglisvert að velta því upp hvernig kirkjan birtir 

sviðsmynd sína. Í þessu tilliti er áhugavert að skoða hvernig kirkjan setur sig fram í 

samtímanum. Guðsþjónustur, messur og atburðir í kirkjum landsins eru auglýst. Þjóðkirkjan 

er að öllu jöfnu formföst og oft hátíðleg. Sálmar sem sungnir eru í kirkjum eru margir gamlir 

og lögin við þá erfið. Í kirkjum landsins fer fram mikið starf utan guðsþjónustunnar sem oft 

virðist vera ágætlega sótt, barna og unglingastarf, starf fyrir eldri borgara, hvers kyns fundir, 

námskeið, tónleikar og margt annað. Aðrar kirkjulegar athafnir, giftingar, skírnir, jarðarfarir 

og fermingar eru vel sóttar.  

Framsetning á vefnum er allnokkur en Þjóðkirkjan rekur vefsvæðið kirkjan.is sem 

virðist fyrst og fremst virka sem upplýsingavefur kirkjunnar og er þokkalega aðgengilegur. 

Kirkjan rekur einnig bloggsvæðið trú.is sem vettvang fyrir presta og aðra til að setja fram 

prédikanir og hugleiðingar. Þetta virðist aðgengilegur vefur og margt að skoða þar. Kirkjan er 

með ,,Facebook“ síðu sem því miður virðist ekki vekja mikla athygli. Eðli síðna eins og 

kirkjan er með á ,,Facebook“ er þannig að það er safnað ,,like-um“ þar sem fólk fer inn á síðu 

og velur ,,líka við“ eða ,,like“. Í kjölfarið birtist þá tengill á það sem sett er fram á síðunni  hjá 

þeim er líkar við hana. Kirkjan hefur 4.637 áhangendur á ,,Facebook“ en til samanburðar má 

nefna að sambíóin hafa 39.806 áhangendur, Páll Óskar Hjálmtýsson hefur 36.013 áhangendur, 

Sláturfélag Suðurlands hefur 12.833 áhangendur og nokkrir prestar sem eru þekktir og auk 

þess mikið á ,,Facebook“ eiga frá  rétt um 800 og upp í rúmlega 4.000 vini á ,,Facebook“ sem 

er mun persónulegra og lagnsóttara að fá en áhangendur á ,,like-síðum“. Þegar litið er til þess 

hver notkunin er á vefum kirkjunnar, kirkjan.is og trú.is, í samanburði við það sem gengur og 

gerist í samfélaginu, kemur í ljós að þeir eru ekki mikið sóttir. Í vikumælingu á vefmiðlum 

kirkjunnar frá 29.12.2014 - 04.01.2015 kemur í ljós að trú.is hefur 2.638 notendur, flettingar 

eru 8.746 og innlit eru 3.448,
 62

 á sama tíma hefur kirkjan.is 1.826 notendur, 9.734 flettingar 
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og 3.333 innlit.
 63

 Til samanburðar er skoðuð vefmæling hjá modernus á sama tíma. Fram 

kemur að mest sótti vefmiðill landsins, mbl.is, hefur 514.124 notendur, 10.353.454 flettingar 

og 2.477.562 innlit. Alþingi hefur 15.074 notendur, flettingar eru 63.202, og innlit eru 20.417. 

N1 hefur 4.357 notendur, flettingar eru 17.662 og innlit 5.213. SÁÁ, sem er neðarlega á 

listanum er með 1.502 notendur, flettingar eru 6.612 og innlit eru 1.918.
64

  

 Dr. Hjalti Hugason prófessor og sr. Sigrún Óskarsdóttir rituðu saman grein undir 

heitinu Kirkja Óttans. Greinin er rituð í aðdraganda stjórnarskrármálsins svo kallaða. Þar velta 

þau upp þeirri spurningu af hverju kirkjan hafi ekki verið virkari en raun ber vitni og hvort 

það sé ótti sem þar hefur ráðið för. Þau benda á ótta kirkjunnar fólks við algera aðgreiningu 

frá ríkinu og það að kirkjan jafnvel óttist lýðræði og eigið sjálfstæði. Þau segja að kirkjan sé 

öllum opin og að hún hljóti að rúma margar og ólíkar skoðanir sem þurfi að ræða. Þjóðkirkja 

megi ekki vera lokuð en margt bendi til þess að í Þjóðkirkjunni sé undirliggjandi hræðsla við 

umræður. Þau benda jafnframt á mikilvægi umræðunnar í samfélaginu og að án hennar þrífist 

ekkert líf. Eðli kirkjunnar sé að vera víðfeðm og umfaðmandi en að margt bendi til þess að 

kirkjan sé hrædd við umhverfi sitt, þjóðina. Umræðan um að sótt sé að kirkjunni, hún hafi 

skert frelsi og eigi undir högg að sækja sé óttaviðbrögð. Þau Hjalti og Sigrún benda á að 

kirkjan starfi við breyttar aðstæður frá því sem var. Hér á landi hafi áður verið samfélag byggt 

á lútherskum grunni en nú sé fjölhyggjan ráðandi í samfélaginu. Þau benda á að kirkjan þurfi 

að bregðast við þessu og hafi til þess þrjár leiðir.  

1. Hún geti skerpt línurnar og lagt áherslu á sérstöðu sína. 

 2. Hún geti horfið inn í sjálfa sig og lagt áherslu á kirkjulegar hefðir. 

3. Hún geti leitað aukins samhljóms við umhverfið og starfað af heilum huga með 

öllum þeim sem vilja byggja upp réttlátara samfélag og betri heim.  

Niðurstaða greinarinnar er sú að kirkjan virðist sýna tvenns konar viðbrögð; skerpingu og 

innhverfingu, sem séu viðbrögð óttasleginnar kirkju. Þau segja djarfa kirkju leita út á við, 

keppa eftir samhljómi við fjölhyggjuna.
65

  

3.1 Réttlæti og helgun samfélagsins 

Miklar breytingar urðu á íslensku samfélagi á fyrsta áratug nýrrar aldar. Guðspjall 

græðginnar, eins og Svanur Kristjánsson prófessor í stjórnmálafræði kallar það og lýsir í raun 
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afhelgun, varð alvalda í íslenskum stjórnmálum ásamt sérhagsmunagæslunni. Haustið 2008 

hrundi blekkingarvefur nýfrjálshyggjunnar og þjóðin þurfti að horfast í augu við gjaldþrot. 

Fólkið í landinu brást við með því sem kallað hefur verið Búsáhaldabyltingin þar sem 

þáverandi stjórnvöldum var steypt af stóli án þess að kæmi til ofbeldisfullra átaka. 

Búsáhaldabyltingin er að sögn Svans þriðja friðsama byltingin í sögu íslensks lýðræðis. Hin 

fyrsta var tengd byltingunum í Bandaríkjunum og Frakklandi á 18. öld og tengdist þá þróun 

íslenskrar kirkju frá ríkiskirkju til lýðræðislegrar þjóðkirkju. Í annað skiptið var það 

aðdragandi stofnunar lýðveldis á Alþingi árið 1944. Svanur skoðar stöðu kirkjunnar í eftirleik 

hrunsins á málþingi í Skálholtsdómkirkju árið 2009. Hann telur að staða kirkjunnar sé slæm 

gagnvart almenningi í landinu og fari versnandi ef eitthvað er og að kirkjan njóti ekki trausts 

hjá almenningi. Hann segir kirkjuna vera ríkiskirkju sem hafi valið að halda upp á 1000 ára 

afmæli kristni í landinu í félagsskap spilltra valdamanna sem borgað höfðu brúsann og sýnt í 

verki að valdaangar þeirra teygðu sig inn í kirkjuna sjálfa á þeim tíma. Að mati Svans þarf 

kirkjan að horfast í augu við sjálfa sig og eigin fortíð. Hún þarf að ræða þá þögn kirkjunnar 

sem ríkti á meðan valdhafar stálu sameiginlegum eigum þjóðarinnar. Hann segir 

fagnaðarerindið eiga meira erindi til þjóðarinnar en oft áður og að kirkjan geti margt gert til 

að ávinna sér traust að nýju. Hún þurfi að finna samhljóm við kröfu kristninnar um virkt 

lýðræði. Hann segir gott starf eiga sér stað í mörgum söfnuðum og þegar upp er staðið séum 

við öll eins, börn Guðs.
66

   

   Dr. Gunnar Kristjánsson segir í fyrirlestri að kirkjan geti verið viðamikil stofnun sem 

sé byggð upp eins og risastór pýramídi líkt og rómversk-kaþólska kirkjan, hún geti verið 

lokað samfélag sem lúti veldi karismatísks leiðtoga sem ákveði hvernig fólk eigi að trúa, 

breyta, sitja og standa. Hann segir kirkjuna einnig geta verið samfélag sem leiðir einstaklinga 

í andanum frá degi til dags og þurfi ekkert skipulag, hún geti verið lýðræðislega uppbyggt 

samstarfsform sjálfstæðra safnaða þar sem allir hafi hlutverk, leikir og lærðir. Hann bendir á 

að saga kirkjunnar sé löng og reynslan góður skóli fyrir kirkju líðandi stundar.  

Þjóðkirkjan verður til hér á landi undir lok 19. Aldar. Frjálslynda guðfræðin verður 

guðfræði kirkjunnar en eftir því sem hún dofnar er sjálfsskilningi kirkjunnar stefnt í hættu.  

Staða kirkjunnar í nútímanum er sú að hún á við margháttaðan vanda að stríða. Þetta þarf ekki 

að þýða að staða hennar sé vond, heldur allt eins það að verkefnin séu mörg. Helsta verkefnið 

sé þá að ná aftur sambandi við þjóðina í samræmi við samfélag og hugarástand samtímans. 
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Gunnar bendir einnig á að kirkjan hafi aukið miðstýringu sína hröðum skrefum sem birtist í 

stórauknum fjölda starfsmanna á biskupsstofu á fáum árum. Lútersk kirkja er byggð upp í 

anda valddreifingar. Lýðræðishalli Þjóðkirkjunnar er mikill og alvarlegur en kostirnir í 

stöðunni eru annars vegar að verjast opinberri umræðu og múra sig inni en hinn kosturinn og 

sá betri er að hafna þöggun og opna fyrir umræðu þar sem gagnrýni er fagnað. Gunnar telur 

að kirkjan þurfi að losna úr viðjum úreltra stjórnarhátta og opna fyrir lýðræði og umræðu sem 

er grunnur siðbótarmanna. Hann segir reynsluna vera í farteskinu og að kirkjan geti fundið 

rætur sínar að nýju og vaxið til nýrra stjórnarhátta, þannig geti hún fundið taktinn við sjálfa 

sig og samfélagið.
67

  

Dr. Pétur Pétursson segir að kirkjan sem byggð er á grunni lýðræðis og þingræðis í 

landinu sé frjálslynd, umburðarlynd og þjóðleg. Hún hafi fengið sjálfstæði frá ríkisvaldinu  

með þjóðkirkjulögunum 1997. Hann segir miðstýrt vald biskups um leið hafa misst gildi sitt, 

enda þurfi hann ekki lengur að stunda hagsmunagæslu fyrir kirkjuna gagnvart ríkisvaldinu og 

Alþingi. Kirkjan hafi fengið bæði löggjafar- og framkvæmdavald í eigin málum og að hvorki 

ríkisvaldið, kirkjan, prestar eða söfnuðir í landinu þurfi á slíkri valdastofnun að halda.
68

   

  Í bók sinni Ríki og kirkja, skoðar Sigurjón Árni Eyjólfsson stöðu kirkjunnar í 

nútímasamfélagi. Í bókinni kemur fram að staða kirkjunnar og hlutverk séu afar óljós. Hin 

sýnilega mynd kirkjunnar sé á reiki enda hafi starfssvið hennar í þjóðfélaginu ekki verið 

skilgreint um langa hríð. Hann segir mikilvægt að setja fram guðfræðilega ,,stefnuskrá“ 

byggða á þeim skilingi að verk Guðs og manna séu ekki eitt og hið sama. Þannig myndi 

kirkjan átta sig betur á forsendum sínum og læra að starfa eftir þeim og gæti lagað sig að 

þjóðfélaginu í sýnilegri mynd.  

 Sigurjón vísar í Eilert Herms sem telur að kirkjan lúti sömu lögmálum og aðrar 

stofnanir samfélagsins. Þannig beri stjórn kirkjunnar ábyrgð á viðhaldi, ræktun og framþróun 

kirkjunnar og eigi því að setja reglur er tryggi velferð hennar og það hlutverk er hún hefur. 

Kirkjan þarf að geta sinnt boðunarstarfi sínu og kærleiksþjónustu. Hann segir að þegar litið sé 

til þess hversu margslungið og flókið nútímasamfélagið er, verði kirkjan að rækja hinn 

stjórnunarlega þátt í starfi sínu. Kristin kirkja sé ætluð venjulega fólki sem fáist við venjulegt 

líf með kostum þess og göllum. Kirkjan þarf að vera aðgengileg og spámannlegt hlutverk 

hennar felist í fyrirmyndinni sem hún á að vera í samtíma sínum. Umburðarlyndi er mikilvægt 

og ekki má hafna fjölbreytileika í lífsskoðunum. Þjóðfélög í Evrópu hafa verið opin fyrir því 
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að fólk með andstæðar skoðanir geti unnið saman. Hann bendir á að umburðarlyndi þurfi ekki 

að þýða það sama og skoðanaleysi. Kirkjan þurfi að standa vörð um það að trúarsannfæring 

móti og líf og gildismat fólks. Ekki er verið að halda því fram hér að allir kristnir þurfi að hafa 

sömu skoðun, en mikilvægt er að þeir eigi sameiginlega fullvissu um Guð sem opinberaði sig 

í Jesú Kristi.  

 Kirkjan þarf að geta sinnt formlegum hluta starfsins, guðsþjónustum og öðru er fer 

fram í söfnuðunum. Markmið kirkjunnar felst í þjónustuhlutverki hennar og fræðslustarfi sem 

stefnir á að koma fagnaðarerindinu til skila á þann hátt að sá sem á hlýðir skilji innihald þess.  

 Kirkjan þarf að skilgreina sig til að hún geti sinnt þeirri þjónustu sem ætlast er til af 

henni og hún er kölluð til og miðla þannig kristnum sjálfsskilningi til samfélagsins. Til að ná 

þessu þarf hún að upplifa sjálfa sig sem hluta af samfélaginu sem hún starfar í, en ekki líta á 

sig sem einangraða í umhverfi fjölhyggjunnar.
69

 Í næsta kafla er rétt að halda áfram og líta til 

kirkjunnar í opinberu rými samtímans.  

3.2 Möguleiki kirkjunnar til að helga hið opinbera rými 

Wilhelm Gräb bendir á að opinber vettvangur guðsþjónustunnar í kirkjunni sé afar 

takmarkaður og í raun einungis aðgengilegur fyrir þá sem eru í söfnuðinum. Guðsþjónustur 

eru vissulega opinber atburður og þangað geta allir komið en þeir sem ekki eru vanir kirkjunni 

finna sig án efa óörugga þar. Þeir sem sækja kirkjuna þurfa að kunna örlítið til verka og 

gerðar eru kröfur til þeirra um að þeir þekki til kristninnar.
70

  

 Það er varla hægt að líta til opinbers rýmis í samtímanum án þess að skoða hvar 

borgarhliðin eða torgin liggja í samfélaginu. Fólk hittist á Internetinu og talar þar saman, setur 

fram skoðanir sínar og viðheldur sambandi sínu við fjölskyldur og vini. Á samfélagsmiðlum 

er fólki boðið upp á afþreyingu og næringu í ýmsum efnum, fólk getur sinnt heilsutengdum og 

andlegum málefnum á samskiptamiðlum. Eins og kom fram í upphafi síðasta kafla er kirkjan 

ekki áberandi á samfélagsmiðlinum ,,Facebook“ sem almennt er mest notaði 

samfélagsmiðillinn. Kirkjan notar vefinn lítið og er því ekki þátttakandi á samræðutorgi hins 

opinbera rýmis. Eðli samfélagsmiðla er þannig að ef líf finnst í þeim hafa þeir 

vaxtarmöguleika. Félög eða fyrirtæki sem hafa marga áhangendur á samfélagsmiðli eins og 

,,Facebook“ rétt eins og Sláturfélag Suðurlands, sem tekið var sem dæmi af handahófi í 

síðasta kafla, hafa lagt nokkra vinnu í það að ná ákveðnum fjölda áhangenda. Eftir að 

ákveðnum fjölda er náð vex hann frekar af sjálfsdáðum en að minnka. Það þarf að ná athygli 
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fólks til að eiga erindi á vefsíðum Internetsins og kirkjan á án nokkurs vafa meiri hljómgrunn 

en tölur sýna á vefsíðum eins og ,,facebook“.  

 Oft er talað um að afhelgun hafi fært miðlæga allt um vefjandi kirkju fyrri alda til þess 

að vera kirkja með frjálsri mætingu. Breytingar urðu á íslensku helgidagalöggjöfinni og nýjar 

reglur urðu til sem hentuðu betur samfélagi fjölhyggju, veraldarhyggju, umburðarlyndis og 

frelsis. Breytingar á 19. og 20. öld gerðu það að verkum að lögskipuð helgi hefur dregist 

mikið saman. Á fyrri tímum var kirkjan stór þáttur hins opinbera rýmis. Árið 1744 mælti 

tilskipun um helgihald svo fyrir að sekta mætti fólk ef það mætti ekki til kirkju tvo sunnudaga 

í röð á sumri en þrjá að vetri. Um miðja 19. öld höfðu Danir sett frjálslegri reglugerð um 

helgidagaskipun og buðu Íslendingum frumvarp sem afnam skyldu um kirkjusókn. 

Íslendingar reyndust íhaldssamari en Danir. Afnám kirkjusóknarskyldunnar var samþykkt á 

Alþingi árið 1855 en samþykkt að halda alla 19. öldina óskertri helgi. Hvíld sem fylgdi 

helgidögum var inngróin í þjóðarsálina og hluti samninga á milli hjúa og húsbænda. Árið 

1901 voru samþykkt lög um almannafrið á helgidögum. Ekki var verið að skylda menn til að 

halda hvíldardaginn heilagan heldur var frekar um að ræða að þeir sem vildu frið á þessum 

dögum skyldu fá hann. Prestar gegndu ýmsum skyldum á 19. Öldinni, svo sem opinberri 

tilkynningarskyldu, voru starfsmenn og eftirlitsmenn hreppstjóra og fylltu út ýmis vottorð, til 

dæmis í sakamálum, og gerðu bréf um fátækt og ástand fólks ásamt því að gera 

bólusetningarseðla. Það var skylda þeirra að vaka yfir menntun og almennu ástandi fólks og 

þeir unnu á sviði heilbrigðismála og félagsmála.
71

  

 Af þessu má sjá að hið opinbera rými sem kirkjan hefur tækifæri til að tala inn í hefur 

breyst mikið. Það er hins vegar óljóst hvort kirkjan hafi tekið breytingum í samræmi við þær 

breytingar sem orðið hafa á samfélaginu og þar með hinu opinbera rými sem hlýtur að teljast 

sá vettvangur þar sem orðræða samfélagsins á sér stað. Kirkjan sem slík virðist vera örsmár 

hluti hins opinbera rýmis og má eflaust fullyrða í því sambandi að boðun hennar eða framsókn 

í fjölhyggjusamfélaginu gangi ekki sem skyldi.  

 Wilhelm Gräb talar um opinbera samskiptamiðlun eins og við sjáum hana i 

fjölmiðlaheiminum, opinber af því einstaklingar hafa þar greiðan aðgang. Til að taka þátt í 

þessum samskiptum þarf eingöngu að kveikja á útvarpi, sjónvarpi, fara á netið, lesa blað eða 

bók. Gräb heldur því fram að ef trúarleg miðlun vilji teljast opinber vettvangur verði hún að 

lúta sömu skilyrðum og fjölmiðlar á opinberum vettvangi samtímasamfélagsins. Miðlun er 

orðin frekar einföld með tækni dagsins í dag. Fjölmiðlar gera sér far um að auðvelda fólki 
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allan aðgang og laða það til sín. Öll miðlun, hvort sem um er að ræða almennar upplýsingar 

eða sértækar, er auðveld. Hann segir að trúarleg fjölmiðlun þurfi að taka mið af því sem 

fjölmiðlasamfélaginu. Það þarf að gera ráð fyrir að áheyrendur viti ekkert um málið sem fjalla 

á um.  

Prédikarinn þarf að opna umræðuna en samt þannig að ljóst sé að hann ætli sér að 

fjalla um kristna trú. Það er sjálfsagt að gera ráð fyrir messunni eða guðsþjónustunni í 

kirkjunni, enda þar á ferð helgistund sem byggir á því að þátttakendur viti hvað er að gerast. Í 

trúarfjölmiðlun þyrfti prédikunin þó að vera laus við kröfur um sérþekkingu til að hún skiljist 

þegar litið er til kristindóms og trúarlegrar þekkingar. Prédikarinn sem prédikar inn í opinbert 

rými nútímans þarf að spyrja sig hvað áheyrendum, sem eru alls ekki með væntingar um að 

hlusta á biblíulegan texta og hafa enga sérstaka þekkingu á málefninu, gæti þótt áhugavert í 

textanum. Útvarpsprédikarar sem prédika raunverulega inn í hið opinbera rými geta gert ráð 

fyrir hlustun ef boðið er upp á óvænta frásögn sem hvetur til umhugsunar. Það skiptir máli að 

geta með einhverjum hætti tengt við trúarlega fjölmiðlun, jafnvel þótt opinber vettvangur hins 

trúarlega vilji ekki laga sig að ákvörðun fjölmiðla um það hvað sé opinber vettvangur. Boðun 

getur einnig komið fram sem trúarleg  afþreying. Í íslensku útvarpsflórunni kannast flestir við 

útvarpsstöðina Lindina sem er kristileg afþreyingarútvarpsstöð og Omega sem er kristileg 

sjónvarpsstöð. Gräb bendir á möguleikann á framsetningu boðunar sem afþreyingar í 

fjölmiðlaumhverfi nútímans, hinu stóra opinbera rými. Hann veltir því upp hver sé munurinn 

á stíl sem myndi aðgreina prédikunar- eða hugvekju röð frá sjónvarpsþáttaröð eða skáldsögu 

um Harry Potter, þar sem í báðum tilfellum er verið að fjalla um samskiptaform í fjölmiðlum 

sem segja sögur til að miðla.
72

 Biblíulegur texti er auðvitað forsenda prédikunar. Jesús sagði 

áheyrendum sínum dæmisögur. Biblíulegar kvikmyndir virðast vera á uppleið um þessar 

mundir. Á árinu 2014 komu út tvær stórar Hollywood bíómyndir sem gerðar voru út frá 

Biblíunni annars vegar mynd um Nóa og hins vegar kvikmyndin Exódus. Hluti af töfrum 

frásögunnar er að hún gerir okkur kleift að mynda djúpa mannlega tengingu. Við ferðumst á 

staði og í tíma sem við þekkjum ekki. Í gegnum frásagnir verðum við andlegir ferðalangar 

óháðir tíma fjarlægðum eða nýju landslagi. Það er engu líkara en sögur hafi dularfulla leið til 

að bjóða okkur viljugum eða óviljugum að ganga á vit óþekktra heima. Þær tengja okkur við 

mannlega tilveru sem byggir á tíma og frásögnum. Við móttökum líf okkar sem sögulega 

skáldsögu sem verður til jafnóðum. Sögur eru mikilvægar þær tengja okkur saman og 

fjarlægja okkur. Við notum sögur til að útskýra líf okkar og sjónarhorn.  Sögur eru sagðar til 

                                                 
72 Gräb, Wilhelm, Orðið er laust, bls. 95-108.  



40 

að útskýra fyrir öðrum, til að kynnast okkur sjálfum og því sem gerist. Okkar túlkun á eigin 

sögum er ekki endilega rétta túlkunin því aðrir túlka með sínum hætti. Þegar við vefum saman 

hið mannlega og hið guðlega er viðfangsefnið saga sem er ekki aðeins okkar eigin saga, 

heldur frásaga sem hefur tilhneigingu til að umbreytast. Brueggeman bendir á að þegar við 

heyrum frásagnir Guðs verði okkur það ljóst að við erum í miðri sögu þar sem við leggjum 

mat á fortíð okkar í tengslum við afl sem færir okkur áfram af þeim er við köllum Guð, með 

því að vefa saman hið mannlega og hið guðlega Þegar okkar eigin sögur eru endursagðar 

heyrum við þær á nýjan og umbreytandi hátt.
73

 Matthías Johannessen sagði þegar hann hélt 

fyrirlestur í Háskóla Íslands, að ekki væri hægt að nálgast Jesú Krist nema sem skáld, hið 

mikla skáld Nýja testamentisins.
74
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4.0 Framkvæmd rannsóknar - Aðferðafræði 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir meginþáttum rannsóknarinnar. 

Rannsóknaraðferðin verður kynnt og sagt frá grundaðri kenningu ásamt markmiðum og 

rannsóknarspurningum. Farið verður yfir framkvæmd rannsóknarinnar, gagnaöflun og 

greiningu gagna ásamt kynningu á viðmælendum. Í lokin verður komið inn á siðferðislega 

þætti rannsóknarinnar. 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Við þessa rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. Qualitative research 

methods), þar sem leitað var eftir upplifun, þekkingu og reynslu starfandi presta af báðum 

kynjum af því að vinna með prédikanir sínar með það að markmiði að koma þeim á framfæri í 

samtímanum. Markmið eigindlegra rannsókna er að leitast við að skilja merkingu félagslegra 

atburða fyrir þá sem upplifa þá. Eigindleg rannsóknaraðferð er talin henta vel þegar markmið 

rannsóknar er að öðlast skilning á upplifun og reynslu einstaklinga af eigin lífi og aðstæðum.
75

 

Í eigindlegum rannsóknum getur verið vandasamt að túlka það sem rannsakað er, 

gagnasöfnun er tímafrek og rannsakandinn þarf að öðlast hæfni til að koma túlkun sinni í orð. 

Leitast er við að skilja hið félagslega ferli í samhengi, áhersla er lögð á hið huglæga og 

rannsakandinn túlkar niðurstöður sínar með eigin orðum. Einnig einkennast eigindlegar 

rannsóknir af aðleiðslu sem felur í sér að fyrst er gögnum safnað og síðan er kenning þróuð út 

frá gögnunum sem rannsakandinn hefur aflað og að lokum eru niðurstöður kynntar.
76

  

Á meðal þeirra aðferða sem notaðar eru til að safna gögnunum eru vettvangsathuganir, 

viðtöl og söguleg gögn. Í þessari rannsókn var framkvæmd vettvangsathugun ásamt viðtölum 

sem nánar verður sagt frá síðar í þessum kafla. Vettvangsrannsóknin sem gerð var er ekki 

notuð með beinum hætti í ritgerðinni en var gagnleg samt sem áður. Oft á tíðum eru notaðar 

fleiri en ein aðferð við gagnaöflun í sömu rannsókn og kallast það margprófun. Margprófun er 

notuð til að rannsóknir séu trúverðugar og hægt sé að sýna fram á að niðurstöður standist og 

er oft reynt að afla gagna frá fleiri en einum aðila til að nálgast áreiðanleika. Einnig felst í 

margprófun að notaðar eru fleiri en ein aðferð, fleiri en einn aðili greinir gögnin eða þau eru 

                                                 
75 Esterberg, K., Qualitative methods in social research. Boston: McGraw Hill, 2002, bls. 15. 
76 O’Reilly, Karen, Ethnographic Methods. London & New York: Routledge, Taylor & Francis group, 2005, bls. 

25-30. 
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skoðuð út frá fleiri en einni kenningu.
77

 Rannsakandinn sjálfur er mikilvægasta tækið við 

framkvæmd eigindlegra rannsókna og mikilvægt að hann setji sínar skoðanir og viðhorf til 

hliðar.
78

  

Hugmyndafræðin sem liggur að baki eigindlegra rannsókna er margþætt. Naturalismi, 

félagsleg mótunarhyggja, kenningar um táknbundin samskipti, femínískar rannsóknir og 

póstmódernismi koma þar m.a. til greina. Í rannsókninni er helst litið til grundaðrar kenningar 

sem er nálgun við eigindlegar rannsóknir og innifelur greiningu gagna og sveigjanleika sem 

gefur leið til að þróa kenningu út frá niðurstöðum félagslegra rannsókna. Kenningin var þróuð 

af tveimur bandarískum félagsfræðingum, Barney Glaser og Anslem Strauss, á miðjum sjötta 

áratug síðustu aldar. Grunduð kenning sameinar vísindalegar aðferðir, skapandi túlkun og 

uppgötvanir rannsakanda, en er jafnframt trú eðli eigindlegrar greiningar.
79

  

Hálfopin viðtöl voru tekin við framkvæmd gagnasöfnunar. Viðmælendur lýstu með 

eigin orðum reynslu sinni og upplifun af vinnu sinni sem prédikarar í kirkjum og það, sem 

fengist er við, tengt prédikunum. Ef traust myndast í viðtölum þá tekst rannsakanda oft að 

mynda nánd við viðmælanda. Þetta er án vafa einn styrkleiki hálfopinna viðtala og getur gefið 

dýpri skilning á viðfangsefninu. Í hálfopnum viðtölum er notaður viðtalsrammi þar sem 

viðtalsspurningar hafa verið settar niður á blað. Viðtölin í þessari rannsókn fóru 

undanbragðalaust aðra leið en ætlað var í upphafi og því reyndist gott að þekkja 

viðtalsrammann mjög vel og var hann fyrst og fremst til notaður til viðmiðunar. Þannig fékkst 

flæði í viðtölin og rannsakandi náði að skapa traust. Sveigjanleikinn sem einkennir opin viðtöl 

gerði það einnig að verkum að í rannsókninni þurfti ekki að fylgja viðtalsrammanum til hlítar 

og í raun leiddu viðmælendur viðtölin áfram. Viðtölin í rannsókninni voru nokkuð ólík 

innbyrðis og má þess vegna segja að talað sé um hálfopið viðtal.
80

 Viðtalsramminn var 

útbúinn í samræmi við rannsóknarspurningar og markmið sem notuð voru til að skilgreina 

viðfangsefnið. Bæði markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar hafa þróast þó 

nokkuð á vinnslutímanum. Eigindlegar rannsóknir eru tímafrekar og ekki er gert ráð fyrir að 

hægt sé að yfirfæra niðurstöður á aðrar aðstæður eða hópa. Markmið eigindlegra rannsókna er 

því ekki að alhæfa um niðurstöður.
81

  

                                                 
77 Sigurlína Davíðsdóttir, Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í Sigríður  

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (Ritstjórar). Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum,  Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2003, bls. 219 – 237, hér bls. 232-233. 
78 Esterberg, K., Qualitative methods in social research, bls. 15-17. 
79 Hennink, M., Hutter I. og Bailey., Qualitative Research Methods. (Kindle version). London: Sage Publications 

Ltd, 2011, Loc. 2070. 
80 Esterberg, K., Qualitative methods in social research, bls. 1-10. 
81 Sigurlína Davíðsdóttir, Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?, bls. 228-234. 
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4.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning og fá innsýn í framsetningu og undirbúning 

prédikana út frá þeirri hugsun að boðskapur sá sem settur er fram í þeim geti átt heima utan 

messunnar þar sem þær eru fluttar. Einnig að kanna hugmyndir og viðhorf presta í tengslum 

við ofangreint viðfangsefni. Með því að fá að fræðast um framsetningu og undirbúning 

prédikana er markmiðið að öðlast þekkingu á því hvernig vinnubrögð þátttakenda í 

rannsókninni beinast að framsetningu prédikananna utan kirkjunnar. Í samtímanum má gera 

ráð fyrir að sífellt færri heyri prédikanir presta í kirkjunni. Kirkjusókn hefur minnkað 

umtalsvert á undanförnum árum og áratugum og því er erfiðara að ná til fólks með boðun 

kirkjunnar. Eitt markmiða rannsóknarinnar er að fræðast um og öðlast þekkingu á því hvar 

prestar leitast við að koma boðskap sínum á framfæri.  

Eftirfarandi rannsóknarspurningar liggja til grundvallar rannsókninni:  

 

Hvaða möguleikar felast í prédikun og helgihaldi kirkjunnar í viðleitni hennar til þess 

að gera orð Guðs að lifandi veruleika í hinu almenna opinbera rými og til að helga 

einstök svið í hinu opinbera rými? 

Hvaða leiðir hefur prestur í undirbúningi og vinnu með prédikanir og boðun til að 

auðvelda framsetningu þeirra í hinu opinbera rými?  

Hvaða möguleika hafa þematískar prédikanir kirkjunnar í hinu almenna opinbera rými 

samtímans og hvernig nýta prestar sér það til að tala í einstök svið hins opinbera 

rýmis? 

4.3 Þátttakendur 

Þegar viðmælendur voru valdir var horft á reynslu þeirra og þekkingu á viðfangsefninu og má 

þannig segja að við valið hafi verið stuðst við aðferðarfræði  fyrirbærafræðinnar.
82

 Valið átti 

sér stað eftir að rannsakandi hafði fylgst með framsetningu nokkurra presta á prédikunum 

sínum á ,,netinu.“ Skilyrðið var að viðmælendur í rannsókninni væru iðnir við að koma 

prédikunum og öðru efni á framfæri á samfélagsmiðlum og opinberum vettvangi og það voru 

nokkuð margir sem uppfylltu þau skilyrði. Viðmælendur í rannsókninni eru fimm. Þeir eru af 

báðum kynjum og með mikla reynslu af prestsstörfum. Þátttakendurnir eru á aldrinum frá 

fertugu til rúmlega sextugs og hafa flestir langa reynslu af prestsstörfum. Allir viðmælendur 

                                                 
82 Creswell, John W., Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among Five 

Approaches. London: Sage Publications, 2013, bls. 57-62. 
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rannsóknarinnar eru starfandi prestar. Til að halda trúnað við viðmælendur og gæta þess að 

ekki komi fram persónurekjanlegar upplýsingar hefur nokkrum atriðum verið breytt og verða 

þeir kynntir í rannsókninni með gervinöfnum. Nöfnin sem þau hlutu voru: Hulda 

Markúsdóttir, Kristján Magnússon, Ágúst Davíðsson, Guðný Kristinsdóttir og Þorbjörg 

Gunnarsdóttir. Mikilvægt er að viðtöl fari fram á stað þar sem viðmælendum líður vel til að 

auðveldara sé að skapa traust og tengsl og voru öll viðtölin voru tekin á vinnustað prestanna í 

notalegu og góðu umhverfi. Lögð var áhersla á að rannsakandi væri hóflegur í allri framkomu 

og klæðaburði til að gæta hlutleysis eins og mögulegt var.
83

 Aðgengi að viðmælendum 

rannsóknarinnar var nokkuð gott en á leiðinni heltust nokkrir viðmælendur úr lestinni vegna 

anna og/eða veikinda og voru aðrir fengnir í þeirra stað. Síðar í ritgerðinni verður fjallað 

lítillega um hvern viðmælenda rannsóknarinnar fyrir sig. Það er rétt að ítreka að 

persónurekjanlegum upplýsingum, svo sem nöfnum, staðháttum og jafnvel kynferði 

viðkomandi, hefur verið breytt. Allir prestarnir sem rætt er við virðast hafa tileinkað sér það 

að vera þjónar orðsins og prédika orð Guðs í samræmi við það.  

4.4 Framkvæmd, gagnaöflun og greining gagna 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst vorið 2014 á fundi með Pétri Péturssyni prófessor. Lögð 

voru drög að innihaldi verkefnis og mögulegar rannsóknarspurningar skoðaðar. Eftir 

nauðsynlegan undirbúning við gerð viðtalsramma og rannsóknaráætlunar var gengið í það 

verk að fá viðmælendur til að taka þátt í rannsókninni og var þeirri bón vel tekið. 

Þátttakendum var í upphafi raðað niður á fyrirfram ákveðnar dagsetningar. Þegar undirbúningi 

var lokið var hafist handa við verkið.  

Í upphafi hvers viðtals var viðmælanda gerð grein fyrir rannsókninni og tilgangi 

hennar. Viðmælendum var greint frá hvernig trúnaði yrði fylgt eftir við framkvæmd 

rannsóknarinnar sem yrði ekki persónurekjanleg. Rannsakandi las sér til um reglur og lög 

varðandi framkvæmd rannsókna og lagði áherslu á að rannsóknin uppfyllti öll sett skilyrði þar 

um.
84

 Útskýrt var fyrir viðmælendum að þeir fengju gervinöfn og voru þeir beðnir að undirrita 

samþykkis- og trúnaðaryfirlýsingu. Rannsakandi ritaði undir sömu yfirlýsingu. Viðmælendum 

var tjáð að þeir gætu dregið sig til baka úr rannsókninni og réðu hvaða spurningum þeir 

svöruðu. Leitast var við að fá að kynnast upplifun, þekkingu og reynslu viðmælenda af því að 

vinna með prédikanir sínar utan messunnar þar sem þær eru yfirleitt fluttar. Viðtölin voru öll 

                                                 
83 Hennink, M., Hutter I. og Bailey, Qualitative Research Methods, Loc. 2688-2777. 
84 „Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga“, Alþingi, sótt 12.12 2014 af 

www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html 
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hljóðrituð með leyfi viðmælenda og afrituð orðrétt yfir í word skjal í tölvu.
85

 Athugasemdir 

rannsakanda (A.R.) voru færðar inn um leið og viðtal var afritað. Það sýndi sig að þetta 

vinnulag virkaði vel þegar kom að greiningu gagna. Við gagnagreiningu er tilgangurinn að 

öðlast skilning á merkingu þeirra gagna sem safnast hafa og má segja að greiningin hafi farið 

af stað á sama tíma og afritun viðtala hófst. Gagnavinna samkvæmt grundaðri kenningu 

inniheldur hvoru tveggja opna kóðun og markvissa kóðun. Í opinni kóðun er unnið með 

gögnin til að finna þemu og flokka sem koma endurtekið fram í orðum viðmælenda. Þegar 

endurtekin þemu koma fram er markviss kóðun framkvæmd sem felst í því að fara vel yfir 

gögnin með eitt þema í bakgrunninum í einu en þannig fæst dýpri skilningur á tengslum ólíkra 

þema.
86

  

Við kóðun á viðtölum voru þau margyfirfarin á skipulegan hátt og litamerkingar 

notaðar til að aðgreina þemu. Þegar þemu rannsóknarinnar voru skráð komu fram mynstur 

sem bentu síendurtekið á það þema sem hér á eftir verður unnið með, ,,hið opinbera rými“. 

Einnig komu fram nokkur undirþemu eða stoðir við aðalþemað sem styrktu það að rétt væri 

að vinna áfram með þetta þema. Notuð voru greiningarblöð við vinnuna en þau eru mikilvæg 

við gagnagreiningu þegar unnið er með grundaðar kenningar.
87

  

Gagnasöfnun hófst um miðjan september 2014 og lauk í nóvember 2014. Gagnamagn 

var 140 blaðsíður og 180 mínútur á diktafón. Hér er átt við þau gögn er aflað var í 

rannsókninni, hljóðupptökur og orðrétta skráningu á þeim ásamt athugasemdum sem gerðar 

voru strax eftir viðtöl. Viðvera á vettvangi var nálægt 9. klst en afritunartími gagna var 45-65 

klst. Siðferðileg vandamál komu ekki upp við vinnslu rannsóknarinnar en rannsakandi gekk til 

verksins meðvitaður um það að gæta að siðferðilegum þáttum í rannsókninni. Þátttakendur 

voru upplýstir um það í hverju þátttaka þeirra fælist og um hvað rannsóknin snérist.
88
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88 Sigurður Kristinsson, Siðfræði rannsókna og siðanefndir, bls. 165. 
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5.0 Niðurstöður 

Í köflunum hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Í anda eigindlegra 

aðferða og með gagnagreiningu jafnt og þétt, voru dregin fram helstu hugtök og þemu sem 

komu fram í viðtölunum við viðmælendur og leitast við að finna samhengi þar á milli. Þannig 

var reynt að finna sameiginlegan tón í niðurstöðunum og fundin þau þemu sem oftast komu 

fram, en með þeim hætti fær rödd viðmælenda að heyrast. Sum þemu komu ítrekað fram og 

endurspegla þannig þennan sameiginlega tón viðmælendahópsins. Það kom á óvart hversu 

mikið af upplýsingum og þekkingu birtist í viðtölunum og einnig hversu margar leiðir hefði 

verið hægt að fara í greiningu gagnanna í anda eigindlegra rannsókna sem byggja á upplifun 

og reynslu viðmælendanna og verður lýst með beinum tilvitnunum í þá.  

Kaflinn skiptist í nokkra meginhluta. Í upphafi verða þátttakendur rannsóknarinnar 

kynntir betur til leiks og verður litið sérstaklega til sjálfsmyndar þeirra og þess hvernig þeir 

upplifa sig sem prédikarar út frá viðtölunum sem við þá voru tekin. Því næst verður fjallað um 

meginþemu rannsóknarinnar og undirþemu þeirra sem styrktu stoðir þeirra verulega. Hið 

,,opinbera rými“ er sterkt þema í rannsókninni. Helstu undirþemu þess eða stoðir eru kirkjan, 

trú.is, samfélagsmiðlar og hugmyndir. Það er rétt að geta þess að ,,opinbert rými“ kemur 

einnig fram sem undirþema hjá öðrum lykilþemum. ,,Prédikunin með áherslu á sértæk 

málefni“ er sterkt þema með undirþemu eða stoðir eins og undirbúning, texta, samvisku og 

stjórnmál. Framkvæmdin eða ,,flutningur og framsetning prédikunar“ er einnig eitt af 

lykilþemunum. Undirþemu eða stoðir eru undirbúningur, messa og opinbert rými. Að lokum 

verður þemað ,,framhaldslíf prédikunar“ skoðað. Undirþemu þess og helstu stoðir eru messan, 

rými kirkjunnar og opinbert rými.  

5.1 Sjálfsmynd þátttakenda 

Þátttakendur rannsóknarinnar hafa lauslega verið kynntir hér fyrr sem hópur. Hér á eftir 

verður örstutt fjallað um hvern og einn þeirra með áherslu á sjálfsmynd þeirra, hvernig þeir 

sjá sjálfa sig sem prédikara. Það er athyglisvert að finna það hversu margt prestarnir eiga 

sameiginlegt þegar kemur að vinnslu og framkvæmd prédikana. 
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5.1.1 Hulda 

Hulda er prestur á fimmtugsaldri og hefur starfað sem prestur um nokkra hríð. Hulda er gift 

og á börn. Hún leggur metnað í prédikunarþátt starfsins sem prestur. Hulda leggur áherslu á 

virkan undirbúning fyrir prédikanir og hefur nokkuð skýra sýn á framtíðina. Hún leitast við að 

nota fjölmiðla og samfélagsmiðla, bloggsvæði kirkjunnar og fleira í þeim dúr. Líkt og flestir 

kollegar hennar í þessari rannsókn virðist hún gera það með ómarkvissum hætti. Hulda tekur 

þátt í prédikunarklúbb þar sem prestar koma saman og skoða sameiginlega texta sunnudagsins 

framundan, velta upp þemum og slíku sem fram kemur í textunum og hún talar um að í 

klúbbnum sé mikið hugflæði. Hún segir prédikunina afhjúpa sig sem persónu og að 

prédikunin afhjúpi sýn fólks á sjálft sig og að fólk tengi sig í prédikunum við hluti og tengi 

síðan við hana. Þegar Hulda var spurð að því hvernig hún upplifði sjálfa sig sem prédikara 

svaraði hún með eftirfarandi hætti: 

,,Soldið ánægð með hann og hérna, þetta er frábær spurning vegna þess að í 

prédikuninni þá kemstu aldrei frá því hver þú ert, prédikun er gífurlega persónulegur 

gerningur og ég segi stundum, sko, prédikunin þín hún afhjúpar sýn þína á sjálfa þig, 

sýn þína á Guð og sýn þína á náungann ...“  

Hulda virðist vera sterk í sinni trú og ákveðin í því að fylgja Jesú í sem flestu. Hún 

leggur upp úr því að vera hún sjálf. Hún segist alltaf vera að miðla og þá fyrst og fremst sér 

sjálfri. Hulda vill ekki vera alvarleg en óttast að hún sé það. Hulda segist vera meðvituð um 

það að hver sem er geti lesið prédikanir hennar og að sumir leiti jafnvel að hlutum þar til að 

finna að. Þetta leiði til þess að hún hugsi um eigin velferð við prédikanir. 

,,Ja, ég held, að svona, sjálfsvarnarmekanismarnir séu í þessu alveg á fullu ... ég set og 

sérstaklega af  því, ég er meðvituð um að birta þetta, þá er ég, og ég held að ég sé, að 

ég geti alveg flokkað það undir ... að vera meðvituð um eigin vegferð, þegar ég ákveð 

að láta framsetninguna á ákveðnum hlutum ... mótast af því að ég veit að hver sem er á 

eftir að geta lesið hana, og ég veit að það er fólk þarna úti sem hefur áhuga á að finna 

hluti í prédikunum, eða einhverju frá kirkjunni ...“ 

Hulda viðurkennir það fúslega að hún sé meðvituð um að almenningsálitið geti haft 

áhrif á hana þegar hún semur og flytur prédikanir, hún er einlæg og sönn og er tilbúin til að 

gangast við hlutum sem margir virðast eiga erfitt með að gangast við. Hún er mjög skýr í því 

að vera trú bæði fagnaðarerindinu og sjálfri sér. Hún tekur verkefninu sem felst í því að skrifa 

prédikanir alvarlega og einnig er hún meðvituð um að hún þurfi að sýna þeim er á hlýða 

virðingu.  
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5.1.2 Kristján 

Kristján er á miðjum aldri. Hann er giftur og á börn og barnabörn. Hann hefur skemmtilega 

sýn á hlutina að mörgu leyti og er hlýr og góður maður. Hann er af þeirri kynslóð sem brátt 

hverfur af vettvangi kirkjunnar. Hann tekur þátt í prédikunarklúbb og hittir þá aðra presta sem 

velta vöngum yfir textum næsta sunnudags. Kristján hefur starfað nokkuð lengi sem prestur. 

Hann virðist rekast áfram á þörfum fólksins í söfnuðinum og er að ákveðnu leyti hugað um 

eigin velferð, þó svo að hann láti velferð safnaðarbarna sinna skipta sig miklu máli. Hann gæti 

verið það sem má kalla ,,særður heilari“ sem hefur unnið í sínum sárum að ákveðnu marki og 

virðist stöðugt leitandi að innri friði. Kristján er trúr sjálfum sér og kemur hreint fram, hann 

upplifir sjálfan sig sem góðan prédikara þegar vel tekst til en hefur efasemdir. Skoðum 

hvernig hann setur þetta fram: 

,,Við skulum orða það þannig að þegar mér hefur tekist, gefist tóm til að stúdera 

textann til að pæla í textanum til að skila honum vel, þá upplifi ég mig sem góðan 

prédikara og er ánægður en þegar ég hef haft lítinn tíma þegar einhverjar 

kringumstæður komu því til leiðar sem að að ég hafi ekki - getað verið með eins góða 

prédikun og ég vildi þá er það náttúrlega bara þannig að eg hef ekkert upplifað mig 

sem góðan prédikara“ 

Í samhengi við þetta talar Kristján um hversu undirbúningur prédikunarinnar sé honum 

mikilvægur og að honum finnist dýrmætt að tengja við eitthvað sem skiptir máli á líðandi 

stund. Kristján segist á stundum tala til sjálfs sín í prédikuninni og þá upplifir hann sig 

stundum sem aðra persónu að ákveðnu leyti. Hann er meðvitaður um að sár presta geta haft 

áhrif á sjálfsmynd þeirra og framsetningu á orðinu. Kristján sagði eftirfarandi: 

,,... prestur sem býr við þær aðstæður að hann er, að hann er meðvirkur og líður illa út 

af einhverju og höndlar það ekki vel ef hann sko er svoldið vakandi fyrir því, fyrir 

sjálfum sér og hvað má betur fara í hans eigin lífi þá getur verið að sko, þá getur 

textinn talað til hans líka sko ef hann er þannig sko, ef hann er ekki þeim mun veikari 

sko, en þegar aðstæðurnar eru þannig sko að, við getum bara sagt prestur sem á veikan 

maka, eða prestur sem á veikt barn, eða prestur sem er veikur og ætlar að prédika, það 

getur skipt máli fyrir velferð hans fyrir líðan hans.“  

 Sem prédikari virðist Kristján vera af gamla skólanum. Fagnaðarerindið skiptir hann miklu 

máli þegar kemur að prédikun og hann er trúr í því að flytja orð Guðs hreint og ómengað. 

Hann lætur reynsluna tala og virðist vera góður hugmyndasmiður. Hann notar ekki 

samfélagsmiðla til að birta eigið efni en er duglegur að nota samfélagsmiðilinn ,,Facebook“.  
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5.1.3 Ágúst 

Ágúst er prestur rétt um fertugt. Hann er giftur og á börn. Honum er mjög umhugað um 

prédikanir og framsetningu þeirra og leggur mikla alúð við að kanna nýjar leiðir á vettvangi 

hinna ýmsu miðla. Ágúst virðist nota hina ýmsu miðla nokkuð markvisst og hefur sankað að 

sér góðri og mjög dýrmætri reynslu um þá. Ágúst leggur mikla áherslu á fræðilega þekkingu 

sína og finnur virði sitt að einhverju leyti í henni. Það kemur skýrt fram hjá Ágústi að hans 

trúarlegi grundvöllur liggi hjá Jesú, hann er trúr fagnaðarerindinu og leggur áherslu á að það 

skíni í gegn í prédikunum. Ágúst segist ekki hafa áhyggjur af eigin velferð eða hugsa um hana 

þegar hann semur eða flytur prédikanir. Hér kemur fram með orðum Ágústs hvernig hann 

persónulega metur prédikunina fyrir sjálfan sig:  

,,... við erum að leggja út af Biblíunni, við erum að reyna að gera þetta skiljanlegt sko 

og þetta sem er í kjarnanum og í grunninum á að vera einfalt en verður siðan flókið í 

,,praksís“ sko, þannig að, þannig að þetta er bara það sem þetta snýst um þetta er 

auðvitað bara höfuðkjarninn við erum að mæta fólki þar sem það er statt, þannig við 

flytjum því boðskapinn um Jesú sko, ok.“ 

Ágúst upplifir sjálfan sig sem ágætan prédikara og virðist hafa ágætis sýn á það hvað 

hann er að fást við þegar kemur að prédikun. Hann segist leggja sig fram um að skilja í 

gegnum ritninguna hvað það er að vera manneskja í samtímanum í hinu trúarlega samhengi. 

Ágúst segir það varasamt að vera sjálfsmiðaður prédikari. Eftirfarandi kom fram í viðtalinu 

við Ágúst: 

,,... við erum vön að gera kröfur til þeirra sem eru með okkur en við megum ekki gera 

þannig kröfur að fólk bara verði eftir af því prédikunin snýst heldur ekki um að sýna  

hvað ég er ógeðslega klár, sko, sem er náttúrulega freisting líka að standa upp og segja 

ég er hérna ég er yfir ykkur ég er í galla og ég veit allt um þetta, og nú ætla ég að segja 

ykkur hvernig þetta er, nú ætla ég að segja ykkur hvernig þú ert, ég ætla að útskýra 

fyrir ykkur hvernig þú ert og ég ætla að...“ 

Hann hefur mikla þekkingu og áhuga á möguleikum og tækni nútíma miðlunar og 

getur nýtt sér það vel. Ágúst er með góða nærveru og tilbúinn til að gefa af tíma sínum. Hann 

virkar frekar rólegur við fyrstu sýn. Hann leggur sig fram um að miðla þeirri þekkingu er hann 

hefur tileinkað sér.  
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5.1.4 Guðný 

Guðný er prestur á miðjum aldri er gift og á börn. Hún leggur mikla alúð og vinnu í 

prédikunarstörf sem hún segir að skipti sig miklu máli. Hún prédikar alltaf fyrir sjálfa sig og 

tengir við textann og myndar þaðan tengsl. Þannig virðist hún að hluta til skilgreina sjálfa sig. 

Lesum hennar orð: 

,,... ég upplifi mig með frekar mikla nánd sem prédikari, í tengslum við fólkið sem ég 

er að tala við á þeirri stundu, og ég upplifi það oft mjög sterkt í prédikuninni að fólkið 

er með mér og ég er að tala við þau, þannig að ég upplifi mig með nánd í 

prédikuninni.“ 

 Guðný segir að þrátt fyrir nándina upplifi hún sig ögrandi, hún er sátt við sig sem 

prédikara og vonast til þess að halda áfram að þroskast sem slíkur.   

Guðný er af þeirri kynslóð presta sem nú ryður sér rúms í kirkjunni. Fagnaðarerindið er fyrir 

henni rétt eins og öðrum viðmælendum mínum afar rmikilvægt og hennar sýn er að engin 

prédikun sé án fagnaðarerindisins. Hún er meðvituð um það að þegar hún prédikarar þá segir 

hún einvörðungu það sem hún getur staðið við: 

,,Ég vil standa mig vel, ég vil að fólk hafi áhuga á að koma og hlusta og ég mundi vera 

að ljúga ef ég segði að mér væri alveg sama hvað fólki fyndist um prédikunina og ég 

veit að ég hef gert fólk reitt, ég hef fengið kvörtun, það var reyndar yfir því að ég 

notaði i-pad en ekki yfir prédikuninni, ég hugsa,  já, já, það sem ég hugsa sko þegar ég 

sem prédikunina er kannski fyrst og fremst að ég mundi aldrei segja neitt sem að ég 

get ekki sko, staðið og fyrir og get rætt við fólk, hvað á ég að segja, augliti til auglitis, 

við skulum segja það þannig.“ 

 Guðný er nútímaleg og hefur áhugaverða sýn á marga hluti. Þrátt fyrir þetta virðist hún 

að ákveðnu leyti íhaldssöm.  Hún er með áhugaverðar hugmyndir um framsetningu og opin 

fyrir tækninýjungum og nýtir sér samfélagsmiðla að einhverju leyti en ómarkvisst rétt eins og 

kollegar hennar. Rétt eins og aðrir viðmælendur mínir er Guðný hlý og þægileg í umgengni. 

Hún virkar frekar hress og kát en þó er yfir henni rólegur bragur. 

5.1.5 Þorbjörg 

Þorbjörg er prestur í kirkju. Hún er um fertugt, gift og á börn. Þorbjörg hefur ánægju af því að 

prédika og leggur áherslu á þennan þátt starfsins. Hún sér sjálfa sig í sterku ljósi sem 

prédikara og segir prédikunarvinnuna leika stórt hlutverk í eigin trúarþroska og trú. Þorbjörg 

segir fagnaðarerindið felast í öllum textum og hennar verkefni sé að finna það í textunum 
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enda liggi lausnin í fagnaðarerindinu en ekki í lögmálsprédikunum. Þorbjörg er ánægð með 

sjálfa sig sem prédikara: 

,,Ég upplifi mig bara sem góðan prédikara. Ég er ánægð með mig sem prédikara mis 

en svona í heildina, og ég upplifi mig sko ég upplifi mig, mér líður mjög vel í 

prédikuninni mér finnst gaman að prédika og mér finnst það fara mér vel eða að mér 

farist það vel úr hendi.“ 

 Þorbjörg er meðvituð um sjálfa sig og hefur skoðað sig vel í samhengi við starf sitt. 

Hún leggur upp úr því að vera sönn og koma hreint fram en þekkir veikleika sína og leitast af 

fremsta megni við að breyta þeim í styrkleika:  

,,En ég hef orðið meðvitaðri um það núna í seinni tíð að það er mikilvægt að taka 

áhættu, stíga fram án þess að vita hvert það leiðir mann og svona og ég hef, ég er að 

telja svoldið í mig kjark til að gera það. Ég held bara að ég er bara svo hrædd um það 

að við lifum á þannig tímum að það fer að reyna virkilega á sko manns afstöðu og 

hérna og ég einhvern veginn hef alltaf verið meðvituð um kjarkleysi mitt og ég er að 

reyna að yfirstíga það af því mér finnst það vera mitt hlutverk og mín skylda að gera 

það, mín köllun. Og ég spyr mig oft hvað er ég tilbúin til að fórna miklu og ég svara 

oft mjög litlu. En aftur á móti veit ég að það kemur kannski að því að ég þarf að breyta 

því svari hvort  sem ég er tilbúinn til þess eða ekki.“ 

 Þorbjörg hefur til að bera víðsýni og næmni. Hún virðist setja ákveðna varnagla þegar 

kemur að breytingum og stígur varlega til jarðar en hún er að mjög mörgu leyti framsýn og 

nútímaleg og er tilbúin til að leggja sitt undir til að kirkjan geti eignast enn frekara traust hjá 

almenningi. Hún nýtir hið almenna opinbera rými, trú.is og samfélagsmiðla af hógværð og 

ígrundað en virðist jafnframt vera meðvituð um sóknarfærin sem þar felast. Hún segir að 

prédikunin sé rödd kirkjunnar inn í samfélagið og að þá rödd beri að nota, það sé ábyrgð 

þeirra sem flytja prédikanir að nota þessa rödd.  

5.2 Hið opinbera rými  

Þegar viðmælendur rannsóknarinnar brugðust við því hvernig þeir kæmu prédikunum sínum á 

framfæri kom í ljós að kirkjan virðist ekki lengur vera eini staður boðunar þeirra. Þegar 

skoðað er hvað hið ,,opinbera rými“ táknar, eins og gert var í kafla 3.1 hér að framan, má 

horfa til þess að lengi framan af síðustu öld og aldanna þar á undan má með nokkrum sanni 

segja að kirkjan hafi verið hið opinbera rými þess tíma. Prestar höfðu ýmsar opinberar 

veraldlegar skyldur og flestir komu til kirkju og sóttu þangað andlega næringu í formi Guðs 

orðs og fengu auk þess upplýsingar um hin ýmsu veraldlegu mál. Í samtímanum má fullyrða 
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að kirkjan sé aðeins lítill hluti hins opinbera rýmis og í ljósi umfjöllunar um hið opinbera rými 

má jafnvel leggja það til að kirkjan hafi hugsanlega aðgreint sig að einhverju leyti frá hinu 

almenna opinbera rými. Hið ,,opinbera rými“ er þema sem hér verður fjallað um. Helstu 

undirþemu þess eða stoðir eru kirkjan, tru.is, samfélagsmiðlar og hugmyndir. Það er rétt að 

ítreka að vegna þess hversu ríkjandi hið opinbera rými er í umræðunum þá kemur það einnig 

fram sem undirþema hjá öðrum lykilþemum í rannsókninni. Þannig verður hið opinbera rými 

að ákveðnu leyti þráður sem tengist öðrum niðurstöðuköflum rannsóknarinnar.  

Ágúst talar um að þegar hann var að læra guðfræði hafi prédikanir almennt verið 

fluttar í kirkjunni. Þó voru einstaka prédikanir birtar í blöðum og fluttar í útvarpsmessum og 

prédikunarsöfn einstakra presta gefin út, til dæmis söfn Sigurbjörns Einarssonar biskups. 

Ágúst tekur dæmi um þetta:   

,, Ræður ákveðnar, biskups Íslands, eru birtar í fjölmiðlum, morgunblaðinu sérstaklega 

og þeim er auðvitað útvarpað bæði ákveðnum ræðum biskups og síðan 

útvarpsprédikun, þannig að þær hafa svona víðan áhorfendahóp og svo gerist það - 

stöku sinnum ekkert mjög oft, en það gerist stöku sinnum að prestar tala með þeim 

hætti að það vekur athygli og það eru kannski sérstaklega útvarpsprédikanir sem rata 

inn í fjölmiðla með einhverjum hætti.“ 

 Kristján sem lengi hefur starfað sem prestur þekkir þennan raunveruleika fyrri tíma 

býsna vel, Kristján er ekki þeirrar kynslóðar að alast upp við tölvupóstssendingar eða tölvuna 

sem miðil almennt:  

,, Ég er ekki að sjá fyrir mér að, ég hef ekkert hugsað þetta svona enda eru þessir nýju 

samfélagsmiðlar sem þú ert að tala um þeir eru náttúrulega sko, ekki til þegar ég byrja 

sem prestur,Iinternetið er ekki til þegar ég byrja sem prestur ég er búinn að vera 

prestur í 7-8 ár þegar menn svona fara að senda bréf á milli í tölvum ...“ 

Hið opinbera rými utan kirkjunnar var ekkert sérlega aðgengilegt fyrir nokkrum árum. 

Það var tiltölulega erfitt að koma sínu á framfæri í fjölmiðlum. Almennt virðast ekki hafa 

verið mikil tækifæri til að koma prédikunum á framfæri utan kirkjunnar. Ágúst lýsti þessu vel; 

,,... en það gerist stöku sinnum að prestar tala með þeim hætti að það vekur athygli og það eru 

kannski sérstaklega útvarpsprédikanir sem rata inn í fjölmiðla með einhverjum hætti.“  

 Í viðtalinu við Ágúst kom fram að hann telur að það skipti máli fyrir kirkjuna að skilja 

að staður prédikunarinnar sé að breytast: 
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 ,,... ég held að það skipti okkur máli sem kirkju að við skiljum að staður 

prédikunarinnar er að breytast við erum að fara frá því að við höfum verið einhvern 

veginn sko, ég held að hreyfingin úr prédikunarstólnum sé til marks um þetta sko, einu 

sinni var presturinn bara, þetta var allt niðurneglt, presturinn fer í stólinn sko og í 

sumum kirkjum þarf, er svona band fyrir prédikunarstólnum og presturinn má taka það 

frá og allt það og nú eru prestarnir frjálslegri og eru stundum í stólnum og stundum 

ekki sko og það er svoldið, ... Það má hafa þetta í huga prestarnir sko prédika líka með 

nærveru sinni og ekki bara prestar heldur fulltrúar trúfélaga og þetta gerist með ólíkum 

hætti við þurfum bara að halda meðvitund og nýta þessi tækifæri og hafa í huga að við 

þurfum alltaf að vera að bera saman fagnaðarerindið í öllu sem við gerum sko. Ég held 

að prestarnir megi vera miklu sýnilegri megi vera duglegri að skrifa ekki bara innan 

kirkjunnar ekki bara þegar verið er að skamma kirkjuna og þeim er misboðið heldur 

líka bara þegar þeim dettur í hug og önnur mál knýja á að stinga niður penna. Ydda 

prédikunina fyrir fólkið.“  

 Í þessu samhengi er áhugavert að velta fyrir sér hvernig hið opinbera rými birtist í 

söfnuðinum. Guðný orðar þetta skemmtilega: 

  ,,Minn söfnuður er svo stór og hann er svo fjölbreyttur og hann er ekki afmarkaður, er 

ekki svo afmarkaður, sko auðvitað er hann afmarkaður, svæðið er afmarkað á einhvern 

hátt en hann er samt hluti af einhverju miklu stærra, þetta er ekki þú veist lítill bær eða 

þorp, - - -, þannig að, - - -, nei, -, ég held að ég líti á söfnuðinn minn sem hluta af 

einhvern veginn bara borginni og landinu, einhvern veginn. Það er ekkert svo mikið 

sem gerist sérstaklega hér finnst mér sem þarf að tala um, nema þá auðvitað 

fermingarbörnin mín, ég náttúrlega þekki þau og veit hver þau eru og hérna, og hef 

alltaf í huga einmitt að þau eru í messunni og meðvituð um það þegar ég sem 

prédikunina.“ 

 Þorbjörg tekur að mörgu leyti undir með Guðnýju þegar hún veltir því fyrir sér hvort 

hún muni birta prédikunina annarsstaðar eftir að hún hefur verið flutt í messunni: 
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,,... eflaust hefur það áhrif á hvernig ég sem prédikunina en kannski ekki meðvitað en 

það er eitt af því sem ég hef lært að þú veist, skilgreina söfnuðinn sem maður er að 

fara að prédika fyrir og vera meðvitaður um hvaða söfnuður er það. Prédika í kirkjunni 

á hátíðarmessu á nýársdag er allt annað en að prédika á sunnudegi fyrir foreldra og 

fermingarbörn. En það hlýtur að hafa áhrif á að hvernig ég sem prédikunina.“ 

5.2.1 Framsetning prédikunar í ,,eftir-afhelguðu” samfélagi 

Smám saman virðast prestar hafa tekið upp nýja hætti í tengslum við breytt opinbert rými sem 

meðal annars endurspeglast í almennu aðgengi að fjölmiðlum sem aftur tengjast 

veraldarvefnum og samfélagsmiðlum hvers konar. Margir prestar hafa eigin bloggsvæði og 

jafnvel heimasíður og síðan er bloggvefur kirkjunnar, tru.is, hugsaður fyrir þá sem vilja koma 

prédikunum og greinum á framfæri. Hugsanlega má líta á trú.is sem tilraun kirkjunnar til þess 

að útvíkka hið opinbera rými sem hún er hluti af út í hið almenna opinbera rými. Skoðum 

hvað Ágúst hefur að segja um trú.is:  

,,... ég held í rauninni að það sem við, við erum að gera með trú.is. Það sé svona með 

því fyrsta sem þú finnur það voru einhverjir örfáir byrjaðir menn voru farnir að nota 

blogg og svona en við svona drögum þetta svoldið saman og við förum að opna 

þennan möguleika að prestarnir sko birti þar, - -, og þú veist, það er kannski 10-15 

prósent af stéttinni sem taka þetta virkilega í þjónustu sína það er ekkert mikið meira 

en það en þó það.“
 
 

Kristján setur ekki oft prédikanir á trú.is. Hann segir: ,,Það er í raun, neeei, nei, og það 

er líka vegna þess, hvað eigum við að segja, eins og trú.is - sko maður vill ekki láta frá sér 

fara eitthvað sem er ekki fullkomið.“ Ágúst hins vegar notar trú.is mikið og sér þar möguleika 

á að ná til fjöldans:  

 

,, Og ég yfirleitt leyfi textanum að rata inn á trú.is svona talmálslegum ég er ekki að 

reyna að búa til einhvern síðan annan texta fyrir tru.is bara leyfi honum að standa en 

ég skrifa hann í rauninni þannig að ég geti flutt hann fyrir þessa 50, 70, 100 eða hvað 

það er sem er í kirkjunni og síðan fyrir þessa 235.000 sem að geta mögulega komið 

inn á trú.is..“  

 Þorbjörg stígur varlega til jarðar og deilir ekki öllu sem hún gerir á netinu: 

 ,,... oft deili prédikununum mínum það er svoldið misjafnt ég er svoldið nísk á þær ég 

er ekkert alveg svona þannig að ég deili þeim öllum á netið en ég þarf að vera sátt þarf 

að vera ánægð sko, oftast er ég það en svona það er misjafnt, stundum langar mig að 
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nota þær aftur í einhverju öðru samhengi og þá er ég nísk á þær. Og ég náttúrulega, 

hvað gerist eftir það, ég set þær á trú.is og svo deili ég þeim á ,,Facebook“ það sem 

gerist eftir það, jú, ég fæ viðbrögð mismikil stundum engin, ég var með þó nokkuð 

ögrandi prédikun núna um daginn, pólitíska prédikun og ég átti von á meiri 

viðbrögðum þannig að maður spyr sig líka er fólk að lesa þetta.“ 

Ágúst aðgreinir þá sem hlýða á prédikanir hans frá þeim sem lesa þær. Hann heldur 

áfram þegar hann lýsir því fyrir hverja hann flytur prédikunina: 

 ,,... ég held ég skrifi hana fyrir stóra hópinn, en ég flyt hana hins vegar fyrir sko, fyrir 

hópinn sem er í kirkjunni og það þýðir að sko, þú veist, ég hérna tala á skiljanlegan 

hátt um hið trúarlega i samtímanum - - -, og þar er markhópurinn tiltölulega víður og 

breiður en þegar ég flyt hana þá er ég að horfa á fólkið sem er í kirkjunni ...“ 

 

Guðný notar trú.is markvisst og gengur lengra en flestir viðmælendur mínir þar sem 

hún birtir bæði prédikanir sínar í rituðu máli og eins upptökur af þeim:  ,,... það sem ég er 

farin að gera núna er að ég er eiginlega alltaf farinn að láta taka upp prédikunina og set á vef 

kirkjunnar, trú.is, bæði skrifaða og hérna - - -, myndbandið af flutningnum ...“ Hulda er 

enginn eftirbátur annarra viðmælenda rannsóknarinnar þegar kemur að því að nýta sér trú.is:  

,,... vinnan sem ég á eftir þegar ég er búin með prédikunina er mjög létt til þess að setja 

hana á vefinn minn og koma henni þannig á framfæri. ---, og ég nota svona það sem að 

vefsvæði Þjóðkirkjunnar sem heitir trú punktur is og er postilla, sem og þessi rafræna 

postilla, ég nota hana fyrst og fremst til þess að vista mínar prédikanir, og, og það er 

þá bara komið þá gott sko safn af þeim.“  

Trú.is er sá staður sem flestir virðast nota til að birta prédikanir sínar á vefnum. 

Prestarnir virðast þó ekki vinna prédikanir sínar sérstaklega fyrir birtingu á vefnum heldur 

setja þær fram óbreyttar eða eins og þær eru fluttar í messunni. Hulda tekur dæmi um þetta:  

,,... þetta var frábær prédikun, og síðan fór hún bara sína leið á trú punktur is og og 

hérna, fór í dreifingu þar í raun og veru held, væri hægt að sjá fyrir sér næsta skref, 

eins og þú segir, það væri hægt að vinna með hluti úr prédikuninni á markvissari hátt 

eftir að hún er flutt og það höfum við bara ekki gert ...  not yet ...“  

Kristján sem notar trú.is afar sjaldan er með eigin bloggsíðu þar sem hann birtir stöku  

sinnum prédikanir sínar: 
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 ,,Ég hef stundum svona, stundum hef ég sett prédikanir á bloggið, það hefur komið 

fyrir, ég er með blogg en oftar er ég með svona bara útdrætti sem ég set inn af því ég 

veit að þegar maður er kominn með margar síður af prentuðu efni að 

samfélagsmiðillinn er þannig að menn eru ekkert að dvelja lengi í einhverjum greinum 

eða svona hvað eigum við að segja, almenningur það eru þá frekar 

þrætubókarlistamennirnir eða pólitíkusarnir eða aðrir sem lesa allar greinarnar...“ 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru allir jákvæðir í garð þess að nýta hið nýja opinbera 

rými og gera allskyns tilraunir í þeim efnum. Í viðtalinu við Þorbjörgu kom eftirfarandi fram: 

,,Ég hef ekki breytt prédikuninni beinlínis til að eða fyrir annan áheyrendahóp allavega 

ekki svo ég muni til. En svo hef ég líka sett vídeó prédikanir og sett þær á 

samfélagmiðil og þá auðvitað lifa þær því þetta er allt annar miðill. En ég fékk ekkert 

öðruvísi eða meiri viðbrögð en við skrifuðum prédikunum. Þetta er áhugavert ferli, 

undirbúningurinn og prédikunin og jú ég fékk heilmikil viðbrögð sko.“   

5.2.2 Aðgengi að opinberu rými samtímans 

Það er áhugavert að horfa til þess hvernig viðmælendur rannsóknarinnar nýta sér aðgang að 

hinu víðfeðma opinbera rými samtímans. Út frá því sem kemur fram í viðtölunum er aukið 

aðgengi að nýjum samfélagsmiðlum og nýrri tækni sem gefur aukin tækifæri á að koma rituðu 

og töluðu máli á framfæri. Í máli flestra viðmælenda minna kemur fram að með beinum eða 

óbeinum hætti gera þeir ráð fyrir að prédikanir þeirra birtist víðar en bara í kirkjunni eftir að 

þær hafa verið fluttar. Guðný segist t.d. alltaf hugsa að það sem hún flytur í kirkjunni eigi 

jafnframt heima annars staðar. Hún verður áþreifanlega vör við það að fólk meðtekur 

prédikanir og boðskap sem komið er á framfæri í þessu opinbera rými samfélagsins. Guðný 

segir:  

,,Og ég, hérna, og ég get alveg sagt að til dæmis að það er ekkert óvanalegt að fólk 

hafi samband og biðji um bæði viðtöl og athafnir vegna þess að það hefur lesið 

prédikanir og annað á miðlunum.  Þannig að ég sé það líka að prédikunin, þó svo fólk 

hafi ekki setið hér og hlustað á hana. Þá kemur það hingað í gegnum prédikunina sem 

það hefur séð á netinu.“  

Hulda er ekki síður meðvituð um hversu mikilvægt er að koma boðskapnum á 

framfæri í hinu nýja opinbera rými: 
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‚,... pósta svo tilkynningum um það á samfélagsmiðlana, til þess svona að koma því í 

umferð, og það er svoldið gaman að því, segjum að, ja, það voru 90 hér á sunnudaginn 

í kirkjunni og svo set ég, sem ég veit að heyra prédikunina og svo set ég á vegginn og 

það eru kannski svona fjögur hundruð flettingar og það eru alltaf einhverjir sem bætast 

við ...“  

Kristján veltir fyrir sér spennandi aðferðarfræði og setur fram hugmynd sem vel gæti 

gengið:  

,,Sko í raun og veru - gæti maður sagt þetta virki  - sko afturábak, þú ert búinn að 

semja prédikun þú ert búinn að skoða texta og búinn að fara yfir hann, og þú ert 

kominn með prédikun í hendurnar eða minnsta kosti ígildi prédikunar sem þú flytur í 

kirkjunni, þú tekur ákveðna punkta úr henni og setur hana á Facebook eða Twitter eða 

hvað þetta heitir nú allt saman sko, og þar sér fólkið punktana þar geturðu verið með 

tilvísun ef þú vilt lesa meira þá geturður farið inn á trú.is...“  

Undir þetta tekur Ágúst: 

,,Sumir birta allar sínar prédikanir sumir birta bara sumar sko, sumir taka þær bara eins 

og þær eru fluttar og birta þær og sumir reyna að aðlaga þær að ólíkum miðlum og svo 

detta inn sko hinir samfélagsmiðlarnir trú.is er í grunninn jú bara blogg það er svona 

þematískt blogg þar sem er fjallað, -, er um ákveðin efni, og, og svo detta sem sagt inn 

hinir miðlarnir þar sem þú getur farið að gera meira með þetta þú getur farið að búa til 

vísanir á prédikunina á trú og þú getur unnið eitthvað upp henni, og, og, og flutt það 

sem sagt sko, hver prédikun getur haft sprota skulum við segja. Og svo, -, núna sko, 

allra síðustu ár nú það er það sem við sjáum að gerist núna sko, þú veist , núna birtir 

einhver prédikun það er vísað í hana og að fer einhver umræða af stað á Facebook.“ 

 Þorbjörg segist birta sínar prédikanir í heild sinni þegar hún birtir þær á Facebook, 

hún  segist fylgjast með viðbrögðum þeirra sem eru á samskiptamiðlunum: 

,, ... og nota ,,like-in“ dáldið svona sem persónulega mælingu á viðbrögðunum. Og ég 

náttúrulega er voða glöð þegar einhver deilir henni sko, en það er ekki algengt finnst 

mér en það er toppurinn þú veist, það er eiginlega betra en ef einhver segir, frábær 

prédikun, af því ef einhver deilir henni þá veit ég að hún fer lengra.“ 

En hún gætir líka að sér almennt í notkun á Facebook og hefur sett sér að ákveðnu 

marki umgengnisreglur við samfélagsmiðlana: 
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,,Já, bara til dæmis eins og ég nota mína eigin ,,Facebook“ síðu, ég er varkár hvað ég 

set þar inn og ég á það til að vera persónuleg en svona ekki nema upp að vissu marki 

og mér finnst mjög mikilvægt að draga þar upp ákveðna mynd af mér Bæði varðandi 

hvað ég set inn og varðandi málfar og slíkt. Og það er eins bara í sambandi við allar 

samræður og annað að vera alltaf málefnaleg og kurteis og yfirveguð í allri umræðu. 

Mér finnst það mikilvægt.“
 
 

 

 Viðmælendur mínir nefna alls kyns spennandi hugmyndir og leiðir sem þeir huga að 

eða gera jafnvel tilraunir með. Einn þeirra nefnir  hugmynd um beinar útsendingar úr 

kirkjunum. Þá væri jafnvel hægt að vera með eitt vefsvæði sem margar kirkjur sameinast um 

og síðan gæti fólk valið hvaða messu það horfði á og gæti jafnvel hoppað í milli útsendinga 

frá fleiri en einni kirkju. Það koma fram alls kyns spennandi aðferðir og hugsun í því að koma 

prédikunum á framfæri. Ein hugmyndin fjallaði um að flytja 15 sekúndna prédikun á 

Instagram sem gæti hljómað með eftirfarandi hætti: ,,Faríseinn sagði ég er æðislegur, 

tollheimtumaðurinn sagði ég er ömurlegur og Guð segir, ég elska ykkur báða en þið verðið að 

breytast.“ 

5.3 Prédikun með áherslu á þematískan boðskap 

,,Prédikun með áherslu á þematískan boðskap“ verður til umfjöllunar í þessum kafla. Helstu 

undirþemu þess eða stoðir eru undirbúningur, textar, sértækur boðskapur, samviska, stjórnmál 

og að lokum vandamál og aðstæður fólks. Það er rétt að ítreka að vegna þess hversu ríkjandi 

hið opinbera rými er í umræðunum, þá kemur það einnig fram sem undirþema hér, rétt eins og 

í öðrum lykilþemum rannsóknarinnar. Þannig verður hið opinbera rými að ákveðnu leyti 

þráður sem tengist öðrum niðurstöðuköflum rannsóknarinnar. Í þessari ritgerð hefur verið 

fjallað um prédikanir frá ýmsum sjónarhólum. Hugmyndin hér er að skoða hvernig prestar 

nýta þekkingu sína til að koma sértækum boðskap á framfæri. Hvernig þeir undirbúa sig fyrir 

prédikun og hvaða hlutverki textar kirkjuársins gegna. Litið er til þess hvort prédikanir geti 

virkað sem samviska safnaðarins, skoðað verður hvort stjórnmál eiga sess í prédikunum og 

litið til þess með hvaða hætti prestar prédika inn í vandamál og aðstæður fólks. Hið opinbera 

rými, sem vakir í bakgrunni þessarar rannsóknar, á sinn stað í þessu lykilþema sem hér er 

fjallað um. Skoðum nú hvað viðmælendur rannsóknarinnar segja um predikun með áherslu á 

sérstakan boðskap.  

 Hulda segir að það sé mikilvægt að prédikunin hljómi ekki eins og ritskýring og segist 

skilja sérstakan boðskap dálítið eins og þema. Það sé ekki prédikun að fara í gegnum textann 
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og úrskýra hvað Jesú átti við og hvaða stöðu farísear höfðu í samfélaginu. ,,Þannig að mjög 

oft er að finna þessa sértæku nálgun í umhverfi textans, svo geturðu líka valið sértæka nálgun 

utan í frá, sem tengist því sem á sér stað í stærra samhengi í samfélaginu.“ Hulda snertir hér 

mikilvægan streng. Það er þessi styrkur að geta farið út úr rammanum og unnið með texta sem 

er óháður því vinnulagi sem lagt er upp með. Hún nefnir sem dæmi loftslagsdaginn sem sé 

alþjóðlegt fyrirbæri og kirkjur komi þar með sína framsetningu til að vekja athygli trúaðra á 

vandanum og vinnunni sem verið er að vinna til að leysa málið.
 
Þarna fjallar hún um 

sunnudaginn sem hefur verið nefndur í þessari ritgerð í samhengi við það að Agnes 

Sigurðardóttir biskup fór þess á leit við presta í landinu að þeir prédikuðu um loftslagsmál og 

sköpun á þessum degi. Hulda segist alltaf prédika í ljósi þess að Jesús er hennar leiðtogi í 

lífinu og hún segir það hafa alls kyns afleiðingar í sínu lífi. Kristján tekur undir þessa sýn 

Huldu og segist oft hafa Jesú í huga þegar hann prédikar: 

,,Stundum skrifa ég hana fyrir Guð og stundum fyrir Jesú, eða kannski fyrir 

guðdóminn og þá hef ég oft Jesú í huga. Ég horfi mjög oft til hans að ég sé ekki að 

svíkja sko, að ég sé ekki að bregðast honum að ég, - að ég túlki allt sem að Jesú 

einhvern veginn og svo náttúrlega er ég að skrifa prédikun fyrir fólk sem kemur inn í 

guðshúsið sem er allt þurfandi á einhvern hátt, bara með sama hætti og fólkið sem 

leitaði til Jesú...“  

Kristján heldur áfram og lýsir því hvernig hann reynir að átta sig á kringumstæðum 

safnaðarins og hvernig hann reynir að setja sig í spor safnaðarmeðlima og nota þeirra 

tungutak; ,,að láta fólkið finna að það sé á sínum stað, sko að það er komið hérna inn og það 

heyrir eitthvað sem því er hugleikið, sem það þekkir og getur talað um sjálft...“ Hann segir að 

það sé til dæmis ekkert sérlega skynsamlegt að tala um pylsugerð við rækjusjómann, miklu 

nær sé að ræða við hann um eitthvað sem tengist rækjunni. Hann talar um hversu mikilvægt 

það sé að geta talað inn í kringumstæður fólks og tekur dæmi um það:  

,,... þegar maður talar inn í þær aðstæður þá, þá, þá er hérna, þá náttúrlega - kemur 

viðbrögð hjá fólkinu, því finnst vænt um að það er verið að tala um eitthvað sem það 

er búið að vera að hugsa um en hefur ekki viljað hafa orð á sjálft af því það má ekki af 

því það er tabú - svo bara segirðu það og þá það er svona eins og það felist í því 

pínulítið frelsi.“ 
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 Ágúst minnist á prédikun vegna loftslagsdagsins og segir slík mál vera tækifæri til að 

tengjast því sem um er að vera. Hann segir það jákvætt skref hjá biskupinum að koma með 

tillögu sem þessa:  

 ,,Ég held að við eigum bara að vera meðvituð um þetta, það er rosalega gagnlegt fyrir 

kirkjuna, þetta er leið til að vera ,,relevant“, og það er bara gott fyrir prestana að fá 

svona ábendingar frá biskupinum. Biskupinn er þá bara á kústinum sko, nú erum við 

að fást við umhverfismálin sko, og það þýðir ekki, þetta eru ekki fyrirmæli i þeirri 

merkingu nú eigið þið að af því presturinn hefur frelsi til að prédika heldur eru þetta 

ábendingar sem ég held að sé mjög gott og ég held að við séum að ná, og ég held að 

það sé betra að við náum víðari prédikunum, ég held að það sé fínt, prédikun má líka 

fylgja eftir með bæn og jafnvel að eiga fjölbreytni í helgihaldi, það er gott að eiga 

allskonar messur, kvöldmessur, þar sem þú ert búinn að laga allan ramman að þessu 

líka.“ 

Það er athyglisvert hvernig Ágúst tengir við fjölbreytni í helgihaldi út frá þessu. 

Viðhorf hans er jákvætt og virðist endurspegla skoðanir annarra viðmælenda. Flestir virðast 

sáttir við að fá tillögur um umfjöllunarefni. Ágúst nefnir jafnframt að það þurfi alltaf að velta 

því fyrir sér hvað eigi heima í prédikun og hvað eigi heima í bæn, það sé ekki endilega þannig 

að öll mál eigi heima í prédikuninni. Guðný er ekki alveg á sömu skoðun hvað þetta snertir. 

Skoðum hvað hún segir varðandi beiðni biskups um prédikun um loftslagsmál: 

,,Ég verð að viðurkenna núna síðustu svona 3 árin eftir að ég fór að læra meira um 

prédikun og prédikunar fræði þá hef ég orðið trúrri textanum en ég var á tímabili, á 

tímabili var ég svoldið farin að taka svona þemu og þá hefði ég alveg getað tekið bara 

eina setningu eða eitt orð því mér finnst ég þurfa að tengjast textanum alltaf eitthvað, 

eða einhverjum texta af því annars get ég alveg eins bara verið að halda ræðu 

einhversstaðar annars staðar, en hérna,- - - , en ég mundi. Í dag mundi ég tengja þetta 

textanum og nota textann til að útskýra það eða það til að útskýra textann, ef það gengi 

alls ekki þá held ég að ég mundi frekar reyna að finna annan texta eða þá ekki tala um 

þetta.“ 

Henni finnst svona beiðnir vera góðar og að það sé fallegt og gott að minna á  

hvað skiptir máli en það megi líka taka upp svona mál annarsstaðar í guðsþjónustunni. Hún 

leggur áherslu á það sé mikilvægt að þetta sé beiðni og það sé val hvernig sé brugðist við 
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henni. Hér tekur Þorbjörg að ákveðnu leyti undir með Guðný. Hún segir að sér finnist allt í 

lagi að prédika samkvæmt beiðni frá biskup en bendir á að það eigi ekki alltaf við í 

kringumstæðum á hverjum stað fyrir sig. Henni finnst sjálfsagt að kirkjan komi fram sem 

heild og að biskup slái þá tóninn. Hún segir líka að ef hún meti það svo að erindið sé brýnna 

og skipti meira máli en annað fyrir söfnuðinn á þeim tíma, þá sé sjálfsagt að verða við því. 

Þorbjörgu finnst mikilvægt að geta tengt prédikanir við textann: 

,,Já, ég er mjög, ég sko er mjög hérna ekki bundinn textunum myndi ég segja en mér 

finnst það sko mikið atriði að halda mig við textana og leggja út af textunum. Það er 

mjög sjaldan sem ég geri það ekki á einhvern hátt það þarf ekki að vera annað en 

einhver hvatning með vísan í textann í lokin eða eitt orð eða eitthvað það er eiginlega 

alltaf hægt að finna eitthvað sko.“  

5.3.1 Undirbúningur prédikana og textaraðir 

Það þarf að undirbúa prédikanir. Prestar þekkja það fyrirfram hvaða textar eru notaðir á 

hverjum sunnudegi fyrir sig. Textaraðirnar eru tvær, a, og b, og skiptast árlega í upphafi 

aðventunnar. Hver sunnudagur fær texta úr Gamla testamentinu, Nýja testamentinu og síðan 

guðspjalli dagsins. Út frá þessum textum er prestum síðan ætlað að leggja. Það má gera ráð 

fyrir að það fylgi því álag fyrir prest í einmenningsprestakalli að prédika á hverjum sunnudegi 

árið um kring. 

 Hulda er í prédikunarklúbbi þar sem prestar hittast, lesa og ræða texta næsta 

sunnudags og leita í honum að orðum sem tala til þeirra. Hún talar um textaraðir kirkjunnar og 

segir þær vera eitt af þessum verkfærum sem hún hefur þegar hún nálgast prédikunargerðina. 

Hún segir að í upphafi hafi hún verið trúrri kenningunum og útskýringum á þeim í prédikun. 

Hulda segir að með textaröðunum hafi fólk mikið í höndunum og að hún sjálf hætti ekki fyrr 

en snertiflötur er fundinn. Ágúst lýsir því vel hvernig hann undirbýr sínar prédikanir: 

,,... undirbúningstíminn hann er tiltölulega langur en skriftíminn sjálfur er ekki langur, 

ég er þú veist ég er kannski þrjá daga að undirbúa predikunina - -, en undirbúningurinn 

snýst rosalega mikið um að finna lykilinn, finna lykilinn sem að sko, sem að lýkur 

þessu upp núna, þessum texta, þessum söfnuði sem skiptir soltlu máli að þekkja, þess 

vegna er gott að prédika aftur og aftur í sömu kirkjunni, og síðan þessum aðstæðum, 

þessum samtíma sem er bara vikan, yfirstandandi vikan einhvern veginn sko og, og, og 

þá er maður að horfa bara á hvað er að gerast, bara í fjölmiðlum, hvað er, hvað er i 

umræðunni núna, hvar erum við stödd í kirkjuárinu og svo framvegis og svo, skrifar 

maður þetta ...“  
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Ágúst segir einnig frá því að hann hvernig hann vinnur með textana og hann segist 

ekkert víkja sérstaklega frá þeim nema brýn þörf sé á því: 

,,... ég leyfi mér að leggja út af öllum textunum sko en ég finn ekki þörfina til að hnýta 

þetta allt saman og búa til eitthvað sko, búa til eitthvað eitt ,,konkret‘‘ tema sko og ég 

held að ég leyfi mér alla jafna þá finn ég mér temu sem hægt er að tengja við en ég 

sko, ég, ég byrja ekki mínar prédikanir á því að segja eins og stendur í guðspjallinu.“ 

Guðný vinnur undirbúning prédikunarinnar mjög markvisst: 

,,Venjulega þá byrja ég á því fyrst af öllu að lesa textann. Lesa textana fyrir 

sunnudaginn og í svona fullkomnum heimi þegar lífið er eins og það á að vera þá er sá 

texti að gerjast helst í svona 5-6 daga áður en ég fer að gera eitthvað meira við hann. 

Og reyni að hafa með mér alltaf í öllu sem ég geri, þegar ég er að lesa blöðin eða þegar 

ég er á vefmiðlum eða hvað ég geri, hafa hann alltaf með og æfi mig jafnvel svolítið á 

honum þegar ég byrja að fá svona hugmyndir ... það er svoldið misjafnt hvernig þetta 

ferli er stundum þegar ég er búin að lesa textann gerist það kannski einum eða tveimur 

dögum seinna að hugmyndin er komin og ég veit nákvæmlega hvað ég ætla að skrifa, 

stundum gerist það mjög seint ...“ 

Guðný segist alltaf hafa prédikunina tilbúna á föstudagskvöldi. Hún skrifar 

prédikanirnar og lærir þær alltaf utanað, finnst það betra. Hún leggur mikið upp úr því að 

prédikanir séu ekki of langar. Þegar Guðný er spurð um rammann eða textana svarar hún á 

eftirfarandi hátt:  

,, Ramminn er í raun og veru ekkert svo stífur, hann er ekkert ég má alveg velja aðra 

texta og er fullmeðvituð um það. ... Mér finnst samt gott að hafa ramma, að eiga að 

prédika á sunnudaginn, þú mátt prédika um hvað sem er út frá hverju sem er við hvern 

sem er, það er of vítt og mér finnst ögrandi að þurfa að til dæmis að glíma við eitthvað 

sem mér finnst erfiður texti.“  

Guðný heldur áfram með þetta og segir að hún verði alltaf trúrri textanum og að það  

skipti sig máli sé hún að fjalla um sértækt efni að það passi inn í texta dagsins. Kristján segist 

venjulega lesa textann viku fyrr og láta hann gerjast í sér í nokkra daga. Hann segist stundum 

skrifa prédikunina en stundum aðeins nota punkta til að tala út frá. Hann segist alltaf finna 

ákveðið „móment“ í textanum sem verði kjarni prédikunarinnar. 
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 Hulda segist nánast prédika á hverjum sunnudegi og segist leggja mikla vinnu í 

prédikunina. Hún segir að vinnuálag sé mikið og því verði hún að forgangsraða en 

sunnudagsþjónustan sé alltaf í forgangi hjá sér. Hulda segir eftirfarandi um undirbúning fyrir 

prédikunarvinnuna: 

,,... þá á ég við að vera bara dugleg að lesa, taka eftir, þú veist, fara í leikhús, hugsa, 

vera, vera með dagbók prédikarans þar sem maður punktar hjá sér, þetta gæti verið 

einhvern veginn sko, og, og hérna, og taka þetta svoldið flott sko, þannig að, og ég 

meina, og það er bara viðfangsefnið, og ég veit ekki hvernig það tekst ...“  

 Þorbjörg segir að ferlið við undirbúning prédikana hafi breyst hjá sér í gegnum tíðina: 

,,Hjá mér er það mjög ,,intuitivt“, það gerist mjög mikið í undirmeðvitundinni og 

framan af var það ómeðvitað og endaði yfirleitt með því að prédikunin varð til fullbúin 

á sunnudagsmorgni, skrifuð á klukkutíma en þá var hún búin að vera að malla alla 

vikuna og þá var ég mjg mikið að reyna að pikka upp úr umhverfinu einhverjar 

hugmyndir eitthvað úr samfélagsumræðunni, eitthvað bara úr því sem var að koma 

fyrir mig dags daglega eða samræðum sem ég átti við einhvern eða eitthvað sem ég las 

eða eitthvað svoleiðis en kannski mjög ómarkvisst og því fylgdi náttúrulega mikil 

angist af því maður er alltaf á brúninni, maður er einhvern veginn aldrei viss um hvort 

að þetta heppnast fyrir tilsettan tíma því maður er alltaf á ,,deadline“ sko, maður 

verður að vera tilbúinn með prédikun kl.11 á sunnudagsmorgni.“  

Hún segist jafnframt hafa lært mikið af góðum vinnubrögðum og alls kyns hluti til að 

gera sér vinnuna markvissari og meðvitaðri. Hún segir að þetta undirmeðvitundarferli sem fer 

í gang áður en kemur að því að semja prédikanir hafi alltaf nýst sér vel. Hún lýsir sambandi 

sínu við textana með áhugaverðum hætti: 

,,Það er dáldið svona, hvað á ég að segja, ,,ambilavent“ samband, það er pínu ástar- 

haturssamband, það er alltaf bara o bíddu hvaða texti er núna og, já frábært eða ó nei, 

eða eins og áramótatextinn núna, þú veist hvað er verið að pæla en textarnir sko og eitt 

af því sem ég hef lært er að umgangast textana allt öðruvísi ég meina ég ritskýri aldrei 

texta en ég ritskýri aldrei það er bara ekki partur af, það eru bara aðrir búnir að sjá um 

það, ég sko, ég náttúrulega vinn bara með bæði hvaða tilfinningalegu áhrif hefur 

textinn á mig, hvaða orð og svo er maður búinn að læra allskyns, pikka orð út úr 
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textanum, skoða tilfinningarnar í textunum og allskonar svona. Þetta er svoldið 

togstreitusamband vildi ég segja.“  

5.3.2 Prédikun sem samviska þjóðar 

Það var haft eftir Sigurbirni Einarssyni hér fyrr í ritgerðinni að samviska kirkjunnar þyrfti að 

vera vakandi. Sömuleiðis var haft eftir Thomas C. Oden að þeir tímar kæmu þar sem 

presturinn þyrfti að hafa dug í sér til að koma fram sem samviska samfélagsins, sem ákveðinn 

gagnrýnandi á spillt samfélag. Sú gagnrýni hefur heyrst að kirkjan hafi ekki komið fram sem 

samviska þjóðarinnar í aðdraganda hrunsins og ekki varað við markaðs- og 

græðgisvæðingunni sem var ein helsta forsenda þess að efnahagslíf þjóðarinnar hrundi. 

Svanur Kristjánsson prófessor talaði fyrr í þessari ritgerð um guðspjall græðginnar sem hafi 

orðið alvalda í samfélaginu ásamt sérhagsmunaöflum og fór ekki fögrum orðum um hlut 

kirkjunnar í þeim málum. Guðný virðist hafa skýra og afgerandi sýn á þessi mál. Hún telur að 

kirkjan eigi að geta hljómað sem samviska þjóðar og leggur sig fram um að skoða og benda á 

ef hún telur að fólk sé á rangri leið. Skoðum betur hvað hún segir: 

,,Ef við notum ekki orðið okkar sem við höfum til þess að einmitt, já, vera, hvað á ég 

að segja, minna á eða tala um það sem að er efst á baugi og ef við sjáum að eitthvað 

megi betur fara, þá er það okkar að gera það. Og sérstaklega er varðar sko siðferðis 

mál og bara velferð fólks á sama tíma þá sko kirkjan hefur ekki sama hlutverk og áður 

sem sko, - - -, það er ekki okkar hlutverk að útskýra, svona er þetta og svona á þetta að 

vera og þið þarna kristna fólk eigið að gera eins og við segjum, okkar hlutverk í 

kirkjunni í prédikuninni er kannski frekar sko að vekja spurningarnar vekja fólk til 

umhugsunar og hjálpa fólki sjálfu að komast að niðurstöðu um þeirra afstöðu með því 

að sko, já, kveikja á þessum spurningum og fá fólk til að íhuga þær og ræða þær.“ 

Hulda tekur undir þetta að ákveðnu marki. Hún segir að það sé ekki spurning að 

kirkjan bæði geti og eigi að koma fram sem rödd þjóðarsamviskunnar og segir hana gera það: 

,,Og svo er mjög misjafnt hvernig við vinnum með svona ábendingar við getum látið 

prédikunina snúast um þetta þema eða bara minnst á það í framhjáhlaupi.“ Kristján er 

sammála því að kirkjan eigi að vera samviska þjóðarinnar en hann hefur líka áhyggjur af því 

hvernig valdhafar þjóðarinnar gætu brugðist við ef prédikað væri gegn þeim: 

,,Sko kirkjan á að vara við græðgi, og kirkjan á að vera vakandi fyrir því sem er að 

gerast í samfélaginu og þegar einhverjar breytingar eru að eiga sér stað einhver svona, 
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einhver skil og eins og gerðist fyrir hrunið þá hefði kirkjan mátt prédika meira gegn 

græðginni, biskupinn sem þá var Karl, hann gerði það en hann fékk líka bágt fyrir og 

það er svona sko, mér fannst það vera svona dæmi um hvað það er óheppilegt að 

kirkjan er upp á ríkisvaldið komið, einstaka ráðherra jafnvel, og svo, - og þú veist, og 

kirkjan getur svo kannski ekki prédikað á móti ráðherranum, ef hann er að brjóta af sér 

eða ráðuneytið hans það má alveg tala sem dæmi sko þetta leka mál sem gerist einmitt 

í ráðuneyti kirkjumála og - ef að, - ef að svona kirkjunnar þjónar hefðu hver um annan 

þveran farið að tjá sig um - með sínum hætti - - sko hvað eigum við að segja - flótta 

fólkið sem að kom þarna við sögu - eee - og það hefði verið óhagstætt ráðuneytinu, - 

það getur verið að menn hugsi sig um sko áður en þeir fara að prédika eða áður en þeir 

hjóla í valdhafana, af því það bara getur þýtt hjá vanþroskuðum valdhöfum ja - við 

erum sko ekki að púkka upp á svona kompaný við skerum bara allt niður til 

kirkjunnar.“ 

Þorbjörg segist prédika um stjórnmál og samfélagsmál en gætir þess að blanda því 

ekki saman við flokkspólitík: 

,,Já, algerlega og mér finnst það mjög mikilvægt ég er alltaf að verða meðvitaðri og 

meðvitaðri um mikilvægi þess að kirkjan sé pólitísk og hún blandi sér í pólitíska 

umræðu, ekki flokkspólitíska en að hún blandi sé afgerandi í samfélagsumræðuna og 

það er svo mikilvægt að gera þetta á þeim tímum sem við lifum núna, þetta eru 

umbrotatímar, það var svo veistu það, það var svo ótrúlegt í hruninu að prédika þetta 

haust því það fjölluðu allir textar í Biblíunni sem maður prédikaði út frá um hrunið 

maður bara opnaði og vááá það er eins og þessir textar hafi verið skrifaðir inn í þessar 

aðstæður, það var ekki hægt annað, þannig að já, það er bara okkar skylda að gera 

þetta, það er kannski ein af ástæðunum fyrir að kirkjan hefur misst tengsli sín við 

fólkið að hún hefur ekki rækt þetta hlutverk, fólk kemur úr sínu daglega lífi og svo 

kemur það í kirkju á sunnudegi og það er ekki neinn samhljómur þar við það sem fólk 

er að glíma við í sínu daglega lífi og það bara gengur ekki, það er ein ástæðan fyrir því 

að fólk hefur misst traust til kirkjunnar, ég er alveg sannfærð um það. Og sérstaklega 

þetta sko að og ég náttúrulega tala um það nýjasta sko, bara þetta sko, þessi sko að við 

megum aldrei verða einn af valdhöfunum í samfélaginu það er ekki hlutverk okkar 

sem kirkja og það hefur verið of lengi og þegar að prestar sko ómeðvitað skilgreina sig 

kannski fyrst og fremst sem embættismenn það er bara hættulegt.“ 
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Þorbjörg er þeirrar skoðunar að kirkjan eigi án nokkurs vafa að koma fram sem 

samviska þjóðar. Hún segir að kirkjan hafi prédikað mikið á móti græðgi í aðdraganda 

hrunsins en það hafi einfaldlega ekki náð eyrum fólks. Hún segir að kirkjan hafi varað við 

þessu og gangrýnt en að það hafi mögulega ekki verið nógu kröftugt eða þá að kirkjan hafi 

ekki náð eyrum þjóðarinnar sem hugsanlega vildi heldur ekki hlusta. 

Ágúst tekur undir skoðun Þorbjargar og segist halda að kirkjan hafi prédikað mikið á 

móti græðgi en það hafi ekki heyrst, af því enginn hafi heyrt samtalið um græðgina. Hann 

bendir á að það sé vandasamt að tala um fyrir fólki á vettvangi prédikunarinnar og auðvelt að 

missa sig í vitleysu. En honum finnst að kirkjan þurfi á þessu að halda. Hann tekur sérstaklega 

fram í þessu samhengi hversu mikilvægt sé að prédika fagnaðarerindið: 

,,...þannig að já, þú þarft að vera samviska en ekki samviskubit og þú þarft að höfða til 

samvisku þeirra sem hlusta á þig en ekki næra samviskubit þeirra af því ef þú nærir 

samvikubitið þá skilurðu þau eftir bara á vondum stað, þá fara þau bara út úr kirkjunni 

og hugsa já, ég er ömurleg manneskja og það er allt glatað sko. Nei ég held að, 

kannski má greina þetta með þessum hugtökum sko, höfða til samviskunnar en ekki 

næra, ekki ala á samviskubiti.“  

 Kristján gerir sér far um að vera ekki pólitískur og gætir þess að nefna ekki einstök 

dæmi í prédikunum en hann segir að það geti verið margir sannleikar í sumum málum. Hann 

segist til dæmis ekki tala um virðisaukaskatt á matvæli en hann tali um fátækt og að verð á 

vörum og mat og ýmsum nauðsynjum þurfi að vera þannig að allir geti notið. Þannig að hann 

segist alveg tala um pólitísk mál en ekki flokkspólitísk. Kristján var hér fyrr búinn að tjá ótta 

sinn um afleiðingar þess að tjá sig um eða gagnrýna flokkspólitísk mál. Guðný finnst 

dægurmál og stjórnmál passa ágætlega inn í prédikanir og finnst hvoru tveggja eiga vel heima 

þar. Henni finnst að prédikunin eigi að taka á því sem skiptir máli í dag en að hún sé jafnframt 

alltaf eitthvað miklu meira og stærra en það, prédikunin endi alls ekki þar. Hulda tekur undir 

þetta og vill að kirkjan komi meira að samfélagsmálum.  

5.4  Flutningur og framsetning prédikunarinnar 

Í þessum kafla verður fjallað um flutning og framsetningu prédikunarinnar sem er eitt af 

lykilþemum rannsóknarinnar. Umfjöllunin verður skoðuð út frá þeim tveimur lykilstöðum 

sem fjallað er um í þessari ritgerð. Annars vegar hinu opinbera rými kirkjunnar, sem miðast 

þá við messuna eða guðsþjónustuna, og aðra þá viðburði þar sem prédikanir eða hugleiðingar 
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eru fluttar í kirkjunni. Hins vegar verða framsetning og flutningur skoðuð tengt hinu almenna 

opinbera rými.  

5.4.1 Framsetning Orðsins í opinberu rými og í kirkjunni 

Kirkjan býður upp á margar leiðir við framsetningu á prédikunum. Það er óhætt að segja að 

um aldaraðir hafi prédikunarstóllinn verið sá staður þar sem framsetning prédikunarinnar átti 

sér stað í kirkjunni. 

 Hefðin hefur verið sú að prédikun er flutt úr prédikunarstóll. Þetta var í árdaga gert til 

að betur heyrðist í þeim er talaði. Prédikarinn var sá eini sem mátti nota stólinn og naut hann 

trausts safnaðarins í því að flytja ekki prédikun út frá öðru en þeirri trú er söfnuðurinn 

tilheyrði. Prédikunarstóll er tákn um boðun á orði Guðs í söfnuðinum og minnir þannig á 

orðið, hvort sem einhver er í stólnum eða ekki. Við kirkjuvígslur er prédikunarstóll vígður 

sérstaklega, rétt eins og altari kirkjunnar og skírnarfontur.
89

 Guðný segist gera miklar kröfur 

til sín þegar kemur að flutningi prédikana í kirkjunni: 

,,...fyrst þegar ég flutti prédikanir þá stóð ég í prédikunarstólnum síðan stóð ég upp úr 

stólnum og flutti mig niður á gólf stundum, stundum flutti ég hluta af prédikuninni á 

gólfinu og hluta uppi og fór á milli, að lokum fór ég úr stólnum og ég fer ekki upp í 

prédikunarstólinn núna nema ég verði og það fjallar bara líka um mína guðfræði. Mér 

finnst ekki að, sú guðfræði sem ég vil flytja eða koma fram með í guðsþjónustu hún á 

ekki heima inn í þessum stól sem ég er rúnnuð, múruð inn í eins og ég upplifi það 

heldur vil ég vera nær fólkinu og í hérna, í miklum samskiptum, eins miklum 

samskiptum og ég get.“  

Guðný vill geta gengið um kirkjuna þegar hún prédikar. Hún lærir prédikanir sínar  

utan að eins og áður hefur komið fram. Hún fer ekki endilega með hana orðrétt þegar hún er 

flutt en nánast eins og hún er skrifuð. Henni finnst mjög mikilvægt að prédikun sé ekkiof 

löng. Guðný er meðvituð um hið almenna opinbera rými og nýtir sér tæknina vel. Hún tekur 

prédikanir sínar upp og birtir þær á trú.is bæði skrifaðar og eins upptöku af flutningnum: 

,,... prédikunin fersk vara hún á við akkúrat núna í dag og fersk varan kemst betur til 

skila held ég ef að þú ert á staðnum heldur en ef þú lest eftir á og kannski næst best ef 

þú þá allavega horfir á það sem gerðist á staðnum vegna þess að stór, ég myndi segja 

sko, í það minnsta helmingurinn af því sem að, af prédikuninni er flutningurinn.“ 

                                                 
89 Kristján Valur Ingólfsson, ,,Munurinn á stólræðu og prédikun“, Trú.is, 19. janúar 2010, sótt  5. janúar 2015. 

http://tru.is/svor/2010/01/munurinn_a_stolraedu_og_predikun. 
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Guðný segir að hægt sé að eyðileggja góða prédikun með flutningi og sömuleiðis sé 

hægt að gera lakari prédikun nokkuð góða með flutningi, en þá þurfi að ná góðu sambandi við 

fólk. Hún er með eigin heimasíðu og birtir prédikanir sínar einnig þar. Hún segist ekki deila 

sínum prédikunum á samfélagsmiðlum eins og ,,facebook“ en segist hugsa þetta þannig að 

það sem hún flytur í kirkjunni eigi heima alls staðar. Hún segir mikilvægt að vita við hvern 

maður talar þegar prédikun er flutt en þó eigi efni þeirra við alla. Kristján segist eiga það til að 

standa upp úr stólnum og ganga um í kirkjunni og segist þá oft breyta jafnvel fullkomnum 

prédikunum: 

,,... og bara eins og síðast, svo ég taki sem dæmi, ég var alveg með svona prédikun 

svona, tilbúna, algerlega og þá voru svona margir í kirkjunni og þá voru svona 

unglingar sem voru aðeins órói í og þá, og þá bara gekk ég til þeirra og svona og þá, þá 

svona verður maður aðeins að víkja af vegi og svona reyna að setja það sem er að 

gerast inn í aðstæðurnar ... á kærleiksríkan hátt, þannig að ég er ekki með eftir hvern 

sunnudag tilbúna prédikun á samfélagsmiðil, eins og prédikanir eins og við sjáum í 

prédikana söfnum á milli presta.“  

Þorbjörg leggur mikla áherslu á flutning prédikunarinnar, rétt eins og Guðný. Hún 

segist framan af hafa lesið prédikunina upp úr handriti í prédikunarstólnum en það hafi breyst 

smám saman: 

,,... svo náttúrulega hef ég lært ákveðna tækni við að flytja hana og ég fer aldrei í 

prédikunarstólinn í dag af því mér finnst hann bara vera hindrun, finnst það, 

sérstaklega vegna þess að hérna til dæmis var ég í kirkju þar sem prédikunarstóllinn 

var bara út í horni og svo er kórinn í hinum vængnum og það er oft uppistaðan í 

söfnuðinum og þá er maður bara kominn svo ofboðslega langt frá öllum sko, og ég 

tamdi mér aðra tækni við að flytja prédikanir og svona blaðlaust er hvað á ég að segja, 

markmiðið en samt er ekki alltaf sem það gengur upp.“  

Þorbjörg segir jafnframt að mikilvægt sé að vera í tengslum við þá er á hlýða og eiga 

við þá samtal með einhverjum hætti. Stundum lætur hún reyna á þátttöku kirkjugesta. Hún 

segir að flutningurinn sé þar sem prédikunin gerist og að þar raungerist hún. Ágúst er mjög 

duglegur að gera tilraunir. Hann vinnur með hina ýmsu miðla og reynir ýmislegt. Hér segir 

hann frá því hvað hann gerir með instagram: 
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,,... svo er ég búinn að vera að prófa mig áfram með þetta núna í vetur að aðlaga 

prédikunina að nýjum miðli ég er búinn að vera talsvert að prédika á instagram, og er 

þá með prédikanir sem þurfa sem sagt, ganga út frá einhverju allt öðru sko af því þú 

hefur svo knappt form sko og þú hefur tíma fyrir eina hugsun sem þú byrjar að hugsa 

en þú klárar hana ekki endilega og þú kemur kannski bara með fagnaðarerindið það er 

ein spurning og svo fagnaðarerindis yrðingin sko og þú ert ekkert að ,,próblematísera! 

þetta.“ 

Ágúst segir að þegar hann flytur prédikanir þá horfi hann á fólkið í kirkjunni og skynji 

aðstæður þess eða jafnvel þekki þær, enda sé mikilvægt að þekkja söfnuðinn sinn. Hann segist 

þá aðlaga prédikanir sínar til að geta mætt þeim öllum. Hann segist útskýra, taka dæmi og 

leyfa sér að rýna í augnablikinu, þannig að hann geri greinarmun á skrifaðri og fluttri 

prédikun. Ágúst lýsir þessu skemmtilega: 

,,Það gerist bara, það gerist í aðstæðum þú horfir ekki upp og hugsar, já, hér er þessi 

og þessi, heldur er þetta meira svona ,,instict“ ég held að þetta snúist meira um að hafa 

svona tilfinningargreind sko, þetta er ekki svona eitthvað meðvitað, já einmitt þú veist, 

eins og þú skrifar ekki inn í handritið, líta upp hér eða þögn þar, þegar þú hefur skrifað 

prédikunina er hún orðin hluti af þér sko, þannig að, þannig á einhverju plani, já -, 

þetta er ekki eitthvað sem gerist þetta er ekki nærtækt.“ 

Guðný slær botninn í þetta, hún segist ekkert þurfa að vera í prédikunarstólnum og 

veltir heilmikið fyrir sér rýminu í kirkjunni: 

,,Og ég þarf ekki að vera í prédikunarstólnum ég má standa annarsstaðar í kirkjunni og 

stundum held ég að við mættum alveg prófa einmitt að, kannski ekki endilega að 

standa á haus en að standa annarsstaðar og gera eitthvað öðruvísi, ég held að við séum 

svoldið hrædd stundum við að hreyfa okkur í þessu rými og mættum alveg læra af til 

dæmis leikurum og fleirum sem kunna alvega að nýta herbergið og rýmið. Og hef 

reyndar nýtt mér það svoldið.“  

 Guðný leggur eins og áður sagði mikla áherslu á það að prédikanir séu ekki of langar. 

Hún segist ekki vita neitt verra en það þegar fólki er sagt hversu langar prédikanir eigi að 

vera. Hún hefur þetta að segja um lengd prédikana: 
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,,... þarf að vera 12 til 15 mínútur eða eitthvað, vegna þess að prédikun hefur ekkert 

með mínútur að gera við vitum að fólk hlustar í mesta lagi í sjö mínútur og ef við 

ætlum að fara mjög mikið yfir það þá þurfum við að vera mjög mikið með einhver trix 

og notum þau þá, tökum upp einhverja hluti eða gerum eitthvað.“  

Hún segir að of langar prédikanir fari fyrir ofan garð og neðan. Hún segir að lengd 

prédikana og gæði fari ekki saman. Hún segir að miklu erfiðara sé að semja stuttar prédikanir 

en langar. Þar fyrir utan ættu tímamörk að vera engin, aðeins að gæta þess að hafa prédikanir 

ekki of langar.  

5.5 Lifandi Orð prédikunarinnar 

Þemað ,,lifandi Orð prédikunarinnar“ verður nú skoðað. Undirþemu þess og helstu stoðir eru 

messan, rými kirkjunnar og opinbert rými. Það er löng hefð fyrir því að gefa út 

prédikunarsöfn mætra presta hér á landi. Þegar talað er um framhaldslíf prédikunar, hér í 

þessari rannsókn, er átt við það hvort prédikunin og sú boðun sem í henni felst geti lifað utan 

veggja kirkjunnar og er þá helst horft til hins almenna opinbera rýmis.  

 Hulda segist alltaf hafa unnið með sínar prédikanir þannig að þær þoli dagsins ljós. Þá 

á hún við að hún skrifi þær með það í huga að hún geti sett þær beint á vefinn eftir að hafa 

flutt þær í kirkjunni. Hulda nýtir sér, eins og áður hefur komið fram, trú.is, en er einnig með 

eigið blogg sem hún segist nota til að koma prédikunum sínum á framfæri. Hulda er meðvituð 

um hið almenna opinbera rými og telur greinilega mikilvægt að koma prédikunum sínum 

þangað. Hún er meðvituð um að mikilvægt sé að aðlaga predikanirnar að því rými, að minnsta 

kosti í sumum tilfellum: 

,,Sko það væri hægt, ein leið væri bara að vinna til dæmis miklu knappari texta upp úr 

prédikuninni, prédikunin mín er svona tólf til fimmtán hundruð orð sem er svona í 

lengra lagi þarf aðeins að stytta það, en það væri bara hægt, hérna að minnka niður í 

þrjú hundruð orð þá er þetta orðið mjög meðfærilegur pistill, þú getur tekið upp á sko 

vine eða eitthvað mjög lítið, stutt sko, og það er þetta nefnilega soldið krefjandi og 

skemmtilegt viðfangsefni að láta sig hérna, setja fram í mjög knöppu máli þar sem þú 

hafðir heila prédikun til þess og þá þarftu að hugsa hvað er nú aðalmálið hérna og það 

er þetta hérna, það er þetta, og vefpresturinn hefur soldið verið að vinna með þetta á 

vefprestur punktur is, hann hefur tekið núna síðustu sunnudaga  bara prédikun dagsins 

sem er örfáar sekúndur, ... og er í raun bara svona þrjár setningar og þú veist, það er, 
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það er sannarlega sniðugt dæmi um hvernig þú getur unnið með prédikunina áfram og 

nær til annars hóps og fleiri kannski.“ 

Kristján sér framhaldslíf prédikunarinnar með eilítið öðrum hætti þegar hann leggur 

eftirfarandi fram: 

,,Ég hugsa prédikun þannig og, ég hef ekki komist í þá hugsun að prédikun hafi 

framhaldslíf öðruvísi en að fólki sem kemur í kirkjuna til að hlusta á hana, mmm, 

hérna, aaaa, fá eitthvað úr henni sem skiptir máli og það gangi svo út úr kirkjunni og 

orð prédikunarinnar boðskapur prédikunarinnar lifi bara í fólkinu. Og það jafnvel deili 

því með einhverjum öðrum sem það hittir síðar eða að það jafnvel hefur áhrif á líf 

þess, það hefur stöku sinnum komið fyrir að fólk hefur komið til mín og sagt að 

eitthvað hafi snert það sem að kom fram í prédikun.“  

Kristján segist jafnframt vonast til þess að fólk gangi út úr kirkjunni með eitthvað í 

hjartanu til að hugsa um og að spurningar vakni sem kveiki á hugsun um viðfangsefnið.
 

Þorbjörg sér möguleika prédikunarinnar innan kirkjunnar að ákveðnu leyti í samhengi við 

ofangreint: 

,,Það er eitthvað sem er alltaf í ákveðinni ,,dynamik“ við söfnuðinn, það er ekki bara 

ég sem flyt prédikunin og þau sem taka á móti. Og það er svo fyndið þegar kannski 

kemur til manns fólk á eftir og talar um prédikunina þá áttar maður sig á að það verða 

til margar prédikanir vegna þess að einn stoppar við þessa setningu og svo fer hann 

bara sínar eigin leiðir með þær pælingar og hættir jafnvel að heyra restina svo er 

einhver annar sem stoppar við eitthvað annað og þannig verða til mjög margar 

prédikanir þannig að hún er ekki bara í mínum höndum, hún verður til og öðlast 

þannig sjálfstætt líf í þessum flutningi eða í þessum gjörningi eða atburði sem 

prédikunin er.“  

 Ágúst bendir á það að núna á síðustu árum geti það vel gerst að einhver birti prédikun sem 

vísað er í og umræða fari af stað á ,,Facebook“ í kjölfarið: ,, ... og á endanum er það að gerast 

að sumar vekja útvarpsathygli og fá þannig víðara ,,reach“ og sumar eru teknar upp af 

fjölmiðlum ...“ Ágúst talar áfram um sína vinnu í þessum málum: 

,,Ef ég tala um sjálfan mig ég er búin að deila mínum prédikunum á trú.is frá upphafi 

ég hef birt þær á bloggi líka og flestar prédikanir sem ég birti eða flyt, rata alltaf með 
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einum eða öðrum hætti þarna inn, ég hef prófað öll þessi form ég hef prófað að sem 

sagt, ég hef prófað að hérna, - -, birta bara textann, ég hef birt hann bara hráan, ég hef 

unnið texta, ég hef unnið upp úr textanum eitthvað annað, ég hef tekið upp á 

myndband prédikanir og ég gerði það um tíma líka og, og mér finnst það í sjálfu sér 

vera, -, af því þetta snýst alltaf um hvað er einfalt líka í framkvæmd sko þú vilt ekki 

vera endalaust inni í kringum þetta og það að taka prédikunina upp bara með því að 

taka ,,æfóninn“ að öllu leyti í prédikunar stólinn og stilla honum á upptöku þegar ég 

byrja að tala og stoppa og henda þessu svo eitthvað inn á netið.“  

 Ágúst fylgist með viðbrögðum við þeim prédikunum og efni sem hann setur út á 

samfélagsmiðla: 

,,... já, af því að markmiðið með þessu er að koma af stað einhverju samtali, þá, þá 

eiginlega væri fáránlegt að henda þessu bara og segja, já, þetta skiptir engu máli, já, að 

sjálfsögðu geri ég það. En þú veist en, en ég sko, - -, já, ég, já, það er það sem þú vilt 

fá, þú vilt fá kannski ekki mikið „like“, „like-in“ eru kannski ekki aðalatriðið en þú 

veist, þú veist, en hins vegar auðvitað skoða maður þetta og hugsar af hverju er þetta 

að virka hér af hverju er þetta að fá miklu meiri útbreiðslu og, og ekki hitt sko, hvað er 

það sem að, - -, hvað er það sem veldur því að sumt efni hittir í mark og annað ekki 

vegna þess að markmiðið er að koma þessu betur til skila sko.“ 

Hann heldur áfram að velta fyrir sér viðtökunum hjá þeim sem lesa eða taka þátt í 

umræðum á netinu: 

,,… af því ég get prédikað og svo tekur einhver prédikunina og deilir henni og ég veit 

ekkert af því, þið setjið bara eitt „like“ þú veist, en það fer af stað einhver rosaleg 

umræða þarna og af því enginn „taggar“ mig í umræðuna þá veit ég ekkert af henni og 

svo er kannski bara, af hverju er hann að segja þetta, hvað á hann við og þetta er 

auðvitað rækilega óábyrgt en ég veit ekkert um það get auðvitað ekkert svarað eða 

útskýrt sko, og þetta er bara það sem að þú veist og prédikunin er alltaf þegar þú ert 

búinn að skrifa hana, þegar þú ert búinn að birta hana, þá er, hún er bara „pródúkt“ 

sem á sitt eigið líf og aðrir geta tekið og túlkað og ég get ekkert sagt ég er nú 

höfundurinn og ég var að meina þetta og þú átt ekkert með að skrifa svona um þetta 

eða túlka þetta á annan hátt þannig að þú veist hún öðlast sitt eigið líf, - -, og þá getur 

hún bara farið hún er bara flutt að heiman sko hún er bara orðin 18.“ 
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Guðný segir að fólk hafi stundum samband við hana og biðji um athafnir og viðtöl vegna þess 

að það hafi lesið prédikanir og annað eftir hana á miðlunum. Þannig geti þetta haft þau áhrif 

að jafnvel þó fólk heyri eða lesi prédikunina utan kirkjunnar, þá geti það leitt til þess að það 

komi seinna í kirkjuna. Guðný fylgist líka með því á netinu hvort fólk lesi það sem hún setur 

fram. Hún skoðar þetta allt saman í stærra samhengi: 

,,... hvernig allt starfið leiðir inn í söfnuðinn, það sem ég hugsa kannski ekki síst um er 

bara að standa mig og reyna að vera almennilegur þjónn og segja eitthvað af viti og þá 

vonast til þess að fólkið komi en ég þarf náttúrulega að ná út með boðskapinn því að 

þú veist það er náttúrlega líka alls konar ytri rammi sem skiptir máli því að, þú veist að 

það er fullt af einhverju mjög góðu og merkilegu að gerast út um allan bæ en þú ferð 

ekkert endilega í það allt bara þó það sé að gerast, guðsþjónustan verður að vera 

eitthvað sem kemur þér við skiptir þig máli og það er mjög erfitt í dag að fá fólk til að 

upplifa það finnst mér, þú veist, mig langar að rosalega margt gott í leikhúsinu en ég 

fer ekkert endilega á allt en mig langar alveg. Þetta er svoldið erfitt en það held ég 

reyndar sko að vefmiðlarnir komi sterkir inn.“  
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6.0 Samantekt á niðurstöðum 

Í þessum kafla sem skiptist í fjóra hluta verður gerð grein fyrir fyrstu niðurstöðum og leitast 

verður við að svara rannsóknarspurningum í hverjum kafla fyrir sig. Síðan verður umræða út 

frá fræðilegum bakgrunni verkefnisins. Í þriðja hluta er fjallað um þann lærdóm sem draga má 

af rannsókninni. Í fjórða hluta verða sett fram lokaorð verkefnisins. Fyrsta 

rannsóknarspurningin er:  

Hvaða möguleikar felast í prédikun og helgihaldi kirkjunnar í viðleitni hennar til þess 

að gera orð Guðs að lifandi veruleika í hinu almenna opinbera rými og til að helga 

einstök svið í hinu opinbera rými?   

Viðmælendur mínir virtust allir meðvitaðir um það að með því að flytja boðskap sinn 

og prédikanir eingöngu í kirkjunni næðu þeir einungis til lítils hluta sóknarbarna sinna. Það 

kom fram í máli viðmælenda minna að þýðing hins opinbera rýmis, hvort sem átt er við 

almenna rýmið eða rými kirkjunnar, í tengslum við sviðsmynd kirkjunnar er mikilvæg í öllu 

tilliti. Bæði hvað varðar að koma prédikunum og boðskap á framfæri og einnig í því 

augnamiði að ná til sem flestra sóknarbarna kirkjunnar.  

Sjálfsmynd kirkjunnar hefur breyst mikið og virðist illa skilgreind í ljósi hins almenna 

opinbera rýmis. Prestar í samtímanum eru nokkuð meðvitaðir um hið almenna opinbera rými 

samtímans, hvernig það virkar og hvernig má nálgast það. Þeir virðast þó vera ómarkvissir í 

vinnubrögðum sínum þegar kemur að því að nota samfélagsmiðla og aðra kima rýmisins. 

Prestarnir sem tóku þátt í rannsókninni virðast allir vera óvissir um hvað til þeirra friðar heyrir 

þegar kemur að því að birta prédikanir sínar og boðskap utan kirkjunnar. Eina örugga leiðin 

þeirra er að nota trú.is en það er vefur sem almenningur virðist ekki þekkja mikið til. 

Prestarnir sem þátt tóku í rannsókninni nota allir Facebook til að koma prédikunum og 

boðskap á framfæri en það er með ómarkvissum hætti. Það virðist tilfinnanlega vanta upp á 

almenna skilgreiningu á sviðsmynd kirkjunnar í hinu almenna opinbera rými og hvernig 

þjónar kirkjunnar geti unnið í þeirri sviðsmynd. Það rýrir án nokkurs vafa þá möguleika sem 

eru í boði til að geta komið boðskap á framfæri.  

Innan hins opinbera rýmis kirkjunnar eru prestarnir öruggir, þeir þekkja umhverfi sitt, 

þekkja söfnuðinn og vita hvernig þeir vilja nálgast hann og hvernig þeir mega gera það.  

Prestarnir eru sammála um að það sé mikilvægt að þekkja söfnuðinn og það er vissulega 

einfaldara í hinu opinbera rými kirkjunnar sjálfrar. Þeir nota misjafnar aðferðir við 
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framsetningu prédikunarinnar. Í hinu opinbera rými kirkjunnar hefur það verið þróað um 

langa tíð hvernig best sé að koma prédikun á framfæri og því má líklega telja eðlilegt að menn 

finni sig örugga þar. Prestarnir sem þátt tóku í rannsókninni eru mjög meðvitaðir um 

mikilvægi framsetningar á prédikunum innan kirkjunnar og nota til þess alls kyns tækni. Það 

er áberandi að prestar virðast vera að færa sig úr prédikunarstólnum og meira á gólf 

kirkjunnar og telja sig þannig komast nær söfnuðinum.  

Það má vissulega velta því upp í kjölfar þessa kafla hvort kirkjan sem stofnun hafi 

sömu sýn á hið opinbera rými samtímans og notendur þess. Lítum á aðra rannsóknarspurningu 

verkefnisins:  

Hvaða leiðir hefur prestur í undirbúningi og vinnu með prédikanir og boðun til að 

auðvelda framsetningu þeirra í hinu opinbera rými?  

Prestarnir virðast ekki meðvitaðir um hvort þeir ættu að nýta sér aðrar leiðir við að 

vinna prédikanir sínar og boðskap með það fyrir augum að setja fram á öðrum vettvangi en í 

messu kirkjunnar. Í máli viðmælenda minna kom fram að þeir virðast flestir gera ráð fyrir því 

að birta prédikanir sínar utan messunnar en gera lítið til að undirbúa það sérstaklega. Nokkrar 

leiðir voru þó ræddar. Það kom fram að einn viðmælandi hugsaði prédikanir þannig að þær 

mættu birtast alls staðar en þó var það ekki gert með markvissum hætti. Þannig virðist sú 

breytta sviðsmynd sem prestar hafa yfir að ráða ekki hafa náð til þeirra að öllu leyti. Þeir nýta 

sér ekki möguleika miðlanna sem þeir hafa aðgang að nema að takmörkuðu leyti. Það er 

mikill munur á því að flytja prédikun í töluðu máli eða lesa hana og samfélagsmiðlarnir gera 

kröfur um mismunandi gögn. Instagram og snapchat eru til dæmis forrit sem byggja á 

myndrænni framsetningu sem getur ekki verið lengri en 15 sekúndur. ,,Facebook“ byggir á 

stuttum skilaboðum, þó auðvelt sé að deila þar lengri greinum, ,,Twitter“ byggir sitt á enn 

styttri skilaboðum. Almennt virðast notendur fjölmiðla ekki lesa lengri greinar. Af þessu má 

leiða líkur að því að mikilvægt væri fyrir presta og aðra er vilja koma prédikunum og boðskap 

á framfæri að þeir hefðu ákveðið vinnulag þegar þeir semja prédikanir með það fyrir augum 

að koma þeim á framfæri utan messunnar. Lítum á þriðju rannsóknarspurninguna: 

Hvaða möguleika hafa þematískar prédikanir kirkjunnar í hinu almenna opinbera rými 

samtímans og hvernig nýta prestar sér það til að tala í einstök svið hins opinbera 

rýmis? 

 Prestarnir eru nokkuð ákveðnir með boðun sína í prédikunum. Þeir eru allir sammála 

um það að kirkjan eigi að þjóna sem samviska þjóðar þegar það á við. Kirkjan hefur verið 

gagnrýnd fyrir að vara ekki við markaðs- og peningahyggjunni sem oft var kölluð 
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græðgisvæðing og ríkti á Íslandi í aðdraganda hruns. Viðmælendur mínir tala sumir um 

aðdraganda hrunsins í þessu samhengi en það virðist vera þeirra álit að kirkjan hafi 

raunverulega varað við þessu og margir prestar gert það markvisst, einn viðmælanda 

rannsóknarinnar segist hafa kannað málið sérstaklega og niðurstaðan hans hafi verið sú að 

prestar hafi prédikað gegn græðgisvæðingunni en sá boðskapur hafi ekki náð eyrum 

þjóðarinnar af einhverjum ástæðum. Án þess að hægt sé að halda því fram með óyggjandi 

hætti má þó leiða að því sterkar líkur í framhaldi af rannsókn þessarar ritgerðar að slíkur 

boðskapur prédikana ætti meiri möguleika á að ná til fólks ef hann væri settur fram í hinu 

almenna opinbera rými þar sem fjöldinn er til staðar.  

Viðmælendur í rannsókninni eru sammála um að kirkjan eða fulltrúar hennar eigi að 

tala inn í samfélagslegar og pólitískar aðstæður en megi ekki vera flokkspólitísk. Þeir tala allir 

inn í erfiðar kringumstæður þegar það á við og telja mikilvægt að geta komið sértækum 

boðskap á framfæri og fjallað um ýmis mál eins og umhverfisvernd, málefni fátækra og 

mögulegar hamfarir, svo örfá dæmi séu tekin. Viðmælendurnir eru sammála um mikilvægi 

þess að geta tengt slíkan boðskap við textaraðir kirkjunnar. Það má leiða líkur að því að 

kirkjan sem slík hafi að ákveðnu marki einangrast frá hinu opinbera rými samtímans. Kirkjan 

virðist eiga greiðan aðgang að fjölmiðlum og er eðlilega mikið í fréttum og almennri umræðu 

enda stofnun sem rétt rúm 75% þjóðarinnar heyra til. Það má gera ráð fyrir því í ljósi 

rannsóknarinnar að Þjóðkirkjan sé veik og hugsanlega stefnulaus í framsetningu á efni á sviði 

samfélagsmiðla. Einstakir prestar nota þó miðlana, þó það sé ekki með markvissum hætti í 

þágu Þjóðkirkjunnar. Viðmælendur rannsóknarinnar nefndu það ekki að kirkjan væri 

leiðbeinandi í notkun á miðlum almennt, hvorki fjölmiðlum né samfélagsmiðlum þeim er hér 

eru skoðaðir sérstaklega.  

Í viðtali sem tekið var við vígslubiskupinn á Hólum sr. Sólveigu Láru 

Guðmundsdóttur í Morgunblaðinu 3. janúar sl. kemur fram að hún telji sálgæslu presta eiga 

sér að einhverju leyti stað á samfélagsmiðlum og nefnir þar ,,Facebook“ sérstaklega.
90

 Án 

þess að það sé sérstaklega til umfjöllunar í ritgerð þessari, þá var leitast við að rannsaka stefnu 

kirkjunnar í notkun á samfélagsmiðlum. Upplýsingar um slíkt fundust þó ekki, hvorki á vef 

kirkjunnar né með leit á leitarvélum. Þegar rætt var til fulltrúa biskupsstofu kom í ljós að 

Þjóðkirkjan hefur ekki sérstaka stefnu varðandi notkun þessara miðla. Einu leiðbeiningarnar 

sem Þjóðkirkjan gefur eru að miðlana skuli nota með ábyrgum hætti. Langflest fyrirtæki og 

stofnanir hafa sett fram ítarlega stefnu og leiðbeiningar um notkun samfélagsmiðla. Á Alþingi 

                                                 
90 Karl Eskild Pálsson, Treysti Guði til að benda mér á verkefni sem verðugast er að  

vinna. Í Davíð Oddson (Ritstjóri). Morgunblaðið 3. janúar 2015. Reykjavík: Árvakur hf, 2015, bls. 60-61.  
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Íslendinga var sett fram þingsályktunartillaga um notkun samfélagsmiðla með það að 

leiðarljósi að auka upplýsingaflæði og bæta ímynd Alþingis. Í greinargerð með tillögunni 

kemur fram að þýðingarmikið sé að Alþingi leggi áherslu á að vera lifandi, lagi sig að 

aðstæðum og sé hluti samfélagsins. Fram kemur að 95% landsmanna séu tengd netinu og að 

70% Íslendinga séu skráð fyrir Facebook-síðu. Jafnframt kemur þar fram að fyrirtæki og 

stofnanir sem ekki nýti sér þessa miðla, séu að missa af tækifæri til að ná til fjölda fólks.
91

 

Nefna má sem dæmi um framangreint að á vef stjórnarráðsins eru mjög ítarlegar og 

aðgengilegar upplýsingar um stefnu um notkun ráðuneyta á samfélagsmiðlum.
92

 

6.1 Lærdómar 

Eitt af aðalmarkmiðum þessa verkefnis og rannsóknarinnar í heild er að öðlast skilning og fá 

innsýn í undirbúning prédikunar og framsetningu hennar í samtímanum. Hér á eftir verður 

farið yfir þann lærdóm sem rannsakandi telur að helst megi draga af rannsókninni og verkinu í 

heild og jafnframt lagðar fram tillögur til úrbóta.   

6.1.1 Lærdómur 1. 

Þjóðkirkjan sem stofnun er ekki í takt við tímann þegar kemur að framsetningu á boðskap 

hennar í hinu almenna opinbera rými samtímans. Í ljósi þess hver staða Þjóðkirkjunnar virðist 

vera á meðal almennings í landinu, eftir hringiðu efnahagshruns og vegna annarra vandamála, 

hlýtur það að vera forgangsmál kirkjunnar að ná betra sambandi við almenning í landinu. 

Úrsagnir úr Þjóðkirkjunni hafa verið miklar á undanförnum árum, eins og fram kemur í 

ritgerðinni. Þjóðkirkjan á Íslandi er félagslegt fyrirbæri með margs konar tengsl við önnur 

svið samfélagsins. Stjórnskipulag hennar virðist vera flókið og vafalaust misvel í stakk búið 

til að aðlaga sig að breyttum verkefnum og til þess að takast á við skilgreind málefni á 

markvissan hátt. 

Framsetning á prédikunum í hinu opinbera rými kirkjunnar sjálfrar er margreynt þar 

og gengur vel upp. Prestarnir hafa flestir áþekkar aðferðir við undirbúning prédikana sinna. 

Þeir hafa tileinkað sér mismunandi tækni og aðferðir við flutning eða framsetningu 

prédikananna og eru öruggir og vel þjálfaðir með sitt þar. Þegar kemur að því að setja fram 

prédikanir og/eða boðskap þeirra á öðrum miðlum blasir allt annað við.  

                                                 
91 Þingmenn vilja bæta ímynd Alþingis með Facebook. Sigurður Mikael Jónsson, 30. október 2013. Sótt 6. 

janúar 2015 af http://www.dv.is/frettir/2013/10/30/thingmenn-vilja-baeta-imynd-althingis-med-facebook/ 
92 ,,Notkun ráðuneyta á samfélagsmiðlum“, Stjórnarráð Íslands, sótt þ.03. janúar 2014, 

http://www.stjornarrad.is/raduneyti/vefir-stjornarradsins/nr/542 
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 Hið opinbera almenna rými samtímasamfélagsins, sem Jürgen Habermas kallar ,,eftir-

afhelgað“, felur í sér stórt tækifæri til framsetningar á samtali, prédikunum, boðskap og 

málefnum Þjóðkirkjunnar. Prestar almennt hafa áhuga á að nýta hið almenna opinbera rými 

og gera það hver með sínum hætti. Þeir hafa þó ekki fengið fræðslu eða ábendingar um 

hvernig best sé að nálgast viðfangsefnið. Langflestir þátttakendanna nota trú.is en þar birta 

þeir prédikanir sínar yfirleitt óbreyttar frá því að þær voru skrifaðar til flutnings í kirkjunni. 

Framsetning í hinu opinbera almenna rými er ómarkviss og að mörgu leyti tilviljanakennd.  

Áður en texti er settur fram á samfélagsmiðlum þarf að spyrja spurninga eins og 

þeirrar hvað gæti verið áhugavert í texta prédikunar fyrir þá áheyrendur sem ekki eru að leita 

að biblíulegri prédikun og hafa enga þekkingu eða jafnvel engan áhuga á kristinni trú.  

Það þyrfti að vinna texta sérstaklega og laga þá að ólíkum samfélagsmiðlum.  

Vefurinn býður upp á margs konar miðlun, samfélagsmiðla, fréttamiðla og blogg. Jónas 

Kristjánsson, margreyndur blaðamaður, segir kannanir sýna að orð séu mikilvægari en hljóð 

og mynd á vefnum. Hann segir mikilvægt að málsgreinar séu einkar stuttar á vefmiðlum og 

feli í sér þættina frumlag, sögn og andlag. Fyrirsagnir eiga að vera málefnalegar, efnislegar og 

endurteknar í inngangi.
93

 Sameiginleg stefna um notkun vef- og samfélagsmiðla með 

ítarlegum leiðbeiningum í dúr við það sem aðrar stofnanir í landinu gera væri stórt skref til 

bóta. Einfaldar leiðbeiningar og stutt námskeið fyrir presta og starfsmenn kirkjunnar um 

framsetningu efnis á vefnum gætu falið í sér byltingu í samtali, boðun, framsetningu á 

prédikunum og málefnum Þjóðkirkjunnar og aukið aðgengi hennar að þjóðinni til mikilla 

muna.  

6.1.2 Lærdómur 2. 

Prestar prédika um þematísk málefni. Umhverfismál hafa verið tekin sem dæmi þar um. 

Þátttakendur í rannsókninni voru jákvæðir í garð þess að fjalla með þessum hætti um sérstæð 

málefni, auk þess sem þeir töldu allir rétt að fjalla um samfélagsmál og stjórnmál þegar það 

ætti við. Þeir töldu að Þjóðkirkjan ætti að vera samviska þjóðar og hefði í raun verið það í 

aðdraganda hrunsins en ekki náð eyrum fólks. Prestum finnst gott að hafa viðmiðanir 

textaraðanna þegar þeir undirbúa prédikanir og vilja halda sig við ramma þeirra að einhverju 

leyti. Þegar biskup lagði fram tillögu um prédikun um loftslagsmál lagði hún jafnframt til að 

fjallað væri um málefnið út frá sköpuninni. Tillagan var vel undirbúin af biskupi og samræmir 

án nokkurs vafa heildarásýnd prédikananna án þess þó að setja þeim of miklar skorður. Með 

                                                 
93 Jónas Kristjánsson, ,,Vefblaðamennska“, Jónas.is, 2008, sótt 6. janúar 2015,  

http://www.jonas.is/kennsla/vefbladamennska/ 
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einföldum hætti sem þessum í málefnum sem enginn ágreiningur er um, gæti kirkjan án vafa 

komið fram með sameiginleg hagsmunamál þjóðarinnar sem nokkurs konar þjóðarsál, auk 

þess sem prestar virðast sáttir við að fá ábendingar um umfjöllunarefni. Mikilvægt er þó að 

leggja áherslu á að alltaf er um val að ræða hjá hverjum söfnuði fyrir sig. Mikilvægt er að 

gæta þess að flokkspólitískar skoðanir séu ekki settar fram í þessu samhengi og jafnframt að 

tala mál sem almenningur skilur, eins og fram hefur komið í verkefninu.   

6.1.3 Lærdómur 3. 

Í samtímanum eru því miður ekki margir sem sækja kirkjur að öllu jöfnu, þó þær séu vel 

sóttar á hátíðum. Orð sem flutt er í kirkjum lifir því yfirleitt ekki á meðal margra og er 

staðnað, eins og fram kemur á mynd 2 í tilgátumódeli sem birt er í inngangi ritgerðarinnar. 

Útvarpsmessur, sem fluttar eru í Ríkisútvarpinu á sunnudagsmorgnum, ná til allmargra og 

stöku sinnum berst efni þeirra áfram til annarra fjölmiðla og fær umræðu í samfélaginu. Það 

hefur einnig gerst þegar fluttar eru prédikanir sem fjalla um sértæk málefni sem eru í deiglu 

samfélagsins og má þar nefna málefni samkynhneigðra. Almennt talið berast prédikanir og 

boðskapur þeirra ekki út fyrir hið opinbera rými kirkjunnar. Það kemur skýrt fram í 

rannsókninni að prédikanir eiga fullt erindi í hið almenna opinbera rými og þar geta þær lifað 

áfram og eignast jafnvel sjálfstætt líf í umræðu samfélagsmiðla. Til að tryggja að þetta geti 

gerst með sem árangursríkustum hætti er lausnin enn og aftur fólgin í sameiginlegri stefnu og 

fræðslu um framsetningu efnis í hina ýmsu miðla. Í ljósi þess hversu lítið vefsíður kirkjunnar 

eru sóttar, eins og fram hefur komið í rannsókninni, má sömuleiðis gera bragarbót í því efni 

að kynna þær og gera aðgengilegri en nú er. 

6.3 Umræður  

Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð segir Wilhelm Gräb að tungutakið sem notað er í 

kirkjunni vera með þeim hætti að almenningur skilji það ekki lengur. Orð eins og synd, náð, 

heilög þrenning og fleiri eru trúarlega óskiljanleg eða í besta falli framandi orð sem flestir 

nota ekki daglega. Hugleiðinguna um hið nýja almenna opinbera rými má sannarlega tengja 

við þessa orðræðu Wilhelm Gräb. Kirkjan sem stofnun virðist ekki seilast út í hið nýja rými 

nema að takmörkuðu leyti og óhætt að fullyrða að tungutakið sem kirkjan notar sé í besta falli 

illskiljanlegt fyrir þorra fólks. Í þessu samhengi er ágætt að rifja upp umfjöllun um þýðingu 

hins opinbera rýmis þegar litið er til sviðsmyndar kirkjunnar og þeirra möguleika sem hún 

hefur á að koma boðskap sínum á framfæri. Í fyrri tíð var kirkjan hið opinbera rými. Fólk var 

um langt árabil skyldugt til að mæta í kirkju og þar sótti það upplýsingar, ekki aðeins um það 
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sem laut að trú og trúmálum, heldur var þar einnig að fá veraldlegar upplýsingar. Í 

samtímanum er kirkjubyggingin sjálf lítill hluti hins opinbera rýmis og enginn er skyldugur til 

að mæta þangað.  

Í viðtölum rannsóknarinnar kemur fram að kirkjan, eins og aðrir í samfélaginu, hefur 

greiðan aðgang að hinu almenna opinbera rými samtímans í gegnum fjölmargar leiðir 

Internetsins og tölvutækninnar. Það kemur einnig fram að prestar nýta sér vefmiðla með 

ýmsum hætti en frekar tilraunakenndum og ómarkvissum. Trú.is sem er bloggvefur kirkjunnar 

virðist frekar illa nýttur. Ef marka má fullyrðingu eins viðmælenda rannsóknarinnar, þá nýta 

aðeins 10-15% starfandi presta trú.is að jafnaði og eins og fram kemur í 3. kafla, sem fjallar 

um sviðsmynd kirkjunnar, eru vefsíður kirkjunnar ekki mikið sóttar og sama er hægt að segja 

um Facebook síðu hennar. Einnig kemur fram í kaflanum að nokkrir vinsælir prestar sem eru 

áberandi á Facebook séu með frá 800-4.000 vini á samfélagsmiðlinum. Þannig er ljóst að 

persónulegt net presta á samfélagsmiðlum getur verið víðfeðmt þegar allt er tekið saman. 

Wilhelm Gräb bendir einmitt á það  að hinn raunverulegi opinberi vettvangur 

nútímasamfélagsins sé vettvangur opinberra fjölmiðla og rímar það vel við það að opinber 

vettvangur guðsþjónustunnar í kirkjunni sé afar takmarkaður. Þannig sé hið opinbera rými 

guðsþjónustunnar einungis hið opinbera rými þeirra er hana sækja og það má sömuleiðis gera 

ráð fyrir að þeir sem sæki slíka samkundu hafi einhvern skilning á kristinni trú. Hið opinbera 

rými nútímasamfélagsins er á hinn bóginn rými þar sem ekki er hægt að gera ráð fyrir 

kristnum grunni eða þekkingu nema að takmörkuðu leyti. Því má segja að samfélagsmiðlar og 

aðrir netmiðlar séu opinberir vegna þess að einstaklingar hafa greiðan aðgang að þeim. Það 

má því leiða líkur að því að eigi trúarleg miðlun að teljast opinber þurfi hún að lúta sömu 

skilyrðum og opinberir fjölmiðlar í nútímasamfélagi.  

Ef þessar umræður eru settar í samhengi við það sem fram kom í greiningu 

rannsóknarinnar um hið opinbera rými, má fullyrða að framsetning prédikana og boðunar í 

hinu almenna opinbera rými samtímans eigi á hættu að fara meira eða minna fyrir ofan garð 

og neðan hjá þeim er sjá eða lesa boðskapinn. Sem sé að þeir er sjái boðskapinn einfaldlega 

skilji hann ekki eða samsami sig ekki við hann í þeirri mynd sem hann er framsettur í. 

Í fræðilegri umfjöllun í kaflanum um framsetningu prédikunar kemur fram að meginhlutverk 

prédikunarinnar sé að tengja trúarlega sjálfstúlkun við miðlun kristins boðskapar. Í 

rannsókninni kemur þetta skýrt fram í máli þátttakenda. Einnig að boðun fagnaðarerindisins 

og trúmennska við orðið sé lykilatriði í þeirra huga. Það tengist einmitt líka við þjónustuna 

við orðið, en í kaflanum ,,þjónn orðsins“ kemur fram að prestar heita því við vígslu að prédika 

orð Guðs, hreint og ómengað. Prestarnir sem rætt var við í þessari rannsókn tala allir inn í 
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erfiðar kringumstæður í sínum söfnuðum þegar það á við. Aden og Hughes benda einmitt á 

það hversu mikilvægt sé að taka tillit til trúarlegs skilnings og aðstæðna þess sem talað er til. 

Prestarnir tala einnig allir um það hversu mikilvægt sé að þekkja söfnuðinn vel. Paul Wilson 

segir mikilvægt að prestar tali inn í samtíma sinn, skilji söfnuðinn, skilji sjálfa sig og 

kringumstæður í samfélaginu. Engeman tekur undir þetta og segir prédikarann þurfa að þekkja 

og muna aðstæður og vanda þeirra er á hlýða, vegna þess að hann sé að flytja boðskap um 

vilja Guðs til fólksins. Kirkjan og þjónar kirkjunnar nota, eins og áður hefur komið fram, 

vefinn og hið almenna opinbera rými með ómarkvissum hætti. Wilhelm Gräb bendir á að 

samskiptamiðlun samtímans sé opinber af því allir hafi aðgang að henni. Það þarf eingöngu að 

kveikja á tölvu eða síma og þá er fólk komið í samband við hið almenna opinbera rými. 

Trúarleg miðlun þarf og getur tekið mið af fjölmiðlasamfélaginu. Söfnuður þess samfélags 

lýtur líklega öðrum forsendum en söfnuður hins opinbera rýmis kirkjunnar en það þarf þá að 

taka tillit til þess. 

  

 



82 

Lokaorð 

Í kaflanum hér á undan var tekist á við það vandasama verkefni að svara 

rannsóknarspurningum þessarar MA-ritgerðar í praktískri guðfræði. Það er margt áhugavert 

sem fram kemur og margar góðar tillögur. Markmið eigindlegra rannsókna er ekki að alhæfa 

út frá niðurstöðum heldur að fá tækifæri til að læra af og öðlast innsýn inn í reynsluheim 

viðmælenda og njóta þess að skoða þær vísbendingar er hugsanlega felast í niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

Nú þegar lokahönd hefur verið lögð á þetta verkefni og rannsóknina sem var 

framkvæmd, er áhugavert að rifja upp ánægjuleg viðtöl við þátttakendur rannsóknarinnar og 

mjög lærdómsríka greiningarvinnu. Það er mjög dýrmætt og áhugavert að hafa fengið sýn á 

stöðu kirkjunnar í samtímanum. Þjóðkirkjan er augljóslega um margt stofnun sem vel hefur 

farnast. Vandamálin sem blasa við kirkjunni í breyttu samfélagi eru þó vissulega mörg. Ýmsar 

áhugaverðar tillögur til úrbóta komu þó fram við gerð þessarar rannsóknar.  

 Það var sérstaklega áhugavert að komast að því hversu mikilvæg predikunin er í 

hugum þáttakenda rannsóknarinnar þó um ólíkt fólk sé að ræða og hversu trúir þeir eru 

textunum og fagnaðarerindinu. Það var afar ánægjulegt að upplifa það í viðtölunum hvernig 

viðmælendur mínir leggja með jákvæðum og ótrúlega frjóum hætti áherslu á að ná til safnaða 

sinna með textum ritningarinnar, sem þeir leyfa að líða um huga sér í aðdraganda þess að þeir 

semja prédikanir sínar. Það var áhugavert að kynnast því hversu frjóir prestarnir eru þegar 

kemur að framsetningu prédikana í kirkjunni. Flestir þeirra notfæra sér rými kirkjunnar og 

prédikunarstóllinn virðist ekki gegna sama hlutverki og áður var.  

 Það sem undirrituðum þótti hvað áhugaverðast í niðurstöðum verkefnisins og 

rannsóknarinnar í heild, er það mikla ónotaða tækifæri sem Þjóðkirkjan hefur í hinu almenna 

opinbera rými, sem auk annarra þátta samanstendur af hvers konar vefmiðlum. Kirkjunni 

bjóðast mikil tækifæri fyrir skapandi framsetningu boðskaparins á þessum vettvangi. 

Tækifærin felast meðal annars í því að nýta hið ritaða orð á þessum vettvangi en samkvæmt 

fjölmiðlamógúlnum Jónasi Kristjánssyni hefur hið ritaða orð yfirburði yfir aðra framsetningu 

á netinu. Boðskap prédikana og sígildar sögur kristninnar má síðan færa fram á þessum 

vettvangi með skiljanlegu tungutaki, þannig að það skiljist og veki áhuga viðtakenda. Þannig 

getur hið opinbera rými kirkjunnar fyllt upp í hið almenna opinbera rými og boðun orðsins 

með öllum sínum blæbrigðum öðlast nýtt líf hjá fleiri viðtakendum en nokkru sinni fyrr.  
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 Það er svo skýrt í rannsókninni að það er hið daglega sem skiptir máli eða eins og einn 

viðmælandi rannsónarinnar orðaði það svo skemmtilega: ,,Maður talar ekki um pulsugerð við 

rækjusjómann, maður talar um rækjuveiði við hann.“ Prestarnir nálgast allt hið mannlega í 

prédikunum sínum og hugleiðingum, hvort sem um er að ræða gleðifréttir eða váleg tíðindi og 

tengja það við lausnina sem felst í fagnaðarerindinu. 
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