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Ágrip	
	
Ritgerð	þessi	fjallar	um	orðræðu	um	Guð	í	Handbók	íslensku	kirkjunnar	sem	gefin	

var	 út	 árið	 1981.	 Í	 upphafi	 eru	 guðsmyndir	 Gamla	 og	 Nýja	 testementisins	

skoðaðar	 sem	 og	 guðsmynd	 tveggja	 guðfræðinga	 sem	 voru	 mótandi	 í	

guðfræðinni	á	20.	öldinni.	Eftir	þetta	yfirlit	um	mismunandi	guðsmyndir	verður	

almennt	málfar	um	Guð	skoðað	sem	og	gagnrýnin	sem	það	hefur	fengið	á	sig	frá	

femínískum	 guðfræðingum	 sem	 leggja	 mikla	 áherslu	 á	 málfar	 beggja	 kynja	 og	

fjölbreytileika	í	málfari	í	orðræðu	um	Guð.	

Út	 frá	 þessari	 gagnrýni	 eru	 tveir	 liðir	messunnar	 skoðaðir,	 kollekturnar	

annars	vegar	og	almennu	kirkjubænirnar	hins	vegar.	Skoðaðar	verða	þær	myndir	

sem	notaðar	eru	yfir	Guð	 í	þeim	sem	og	orðalag	um	Guð.	Ásamt	því	er	orðalag	

þrenningarinnar	 skoðað	 í	 helgihaldinu	 út	 frá	 signingunni.	 Að	 lokum	 verður	

fjallað	um	drög	að	nýrri	Handbók	sem	biskup	Íslands	lagði	til	að	kæmi	út	2017	í	

tilefni	af	siðbótarafmælinu.	

	

Lykilorð:	 Handbók	 íslensku	 kirkjunnar,	 guðsmynd,	málfar,	 kollektur,	 almennar	

kirkjubænir.	
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Abstract	
	
This	thesis	focuses	on	the	language	about	God	in	Handbók	íslensku	kirkjunnar	(e.	

Manual	on	the	Liturgy)	which	was	published	1981.	First	the	image	of	God	in	the	

Old	testament	and	the	New	testament	is	traced	and	the	images	of	God	introduced	

by	 20th	 century´s	 theologians.	 After	 examining	 the	 image	 of	 God	 the	 language	

about	God	is	analysed	as	well	as	the	feminist	critique	of	the	traditional	language	

about	God.	

	 After	examining	the	traditional	language	about	God	the	liturgical	language	

in	 the	Manual	 is	examined	about	God.	The	 language	 to	God	 in	 two	segments	of	

the	 service	 is	 observed,	 the	 prayer	 of	 the	 day	 and	 the	 prayers	 of	 intercession.	

Besides	those	two	segments	the	language	of	the	trinity	is	observed	based	on	the	

benediction.	 Finally	 the	 drafts	 for	 the	 new	 Manual	 will	 be	 observed	 and	 the	

changes	we	will	expect	to	see	in	it.	

	
Keywords:	Manual	on	the	Liturgy,	image	of	God,	language,	prayer	of	the	day,	

prayers	of	intercession.	
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1.	Inngangur	
	
Ég	ólst	upp	við	það	að	fara	í	kirkju.	Frá	blautu	barnsbeini	hef	ég	fylgt	foreldrum	

mínum	í	messur	og	annað	safnaðarstarf	en	pabbi	minn	er	prestur	og	afi	minn	var	

einnig	 prestur.	 Ég	 hef	 setið	 í	 mörgum	 mismunandi	 kirkjum,	 á	 misþægilegum	

kirkjubekkjum	í	gegnum	árin	og	hlýtt	á	það	sem	fram	fer	í	messunni.	Þegar	ég	var	

yngri	 man	 ég	 eftir	 að	 hafa	 hlustað	 á	 það	 sem	 sagt	 var	 án	 þess	 að	 velta	 því	

sérstaklega	fyrir	mér	hvað	verið	var	að	segja.	Messuformið	og	liðir	þess	lærðust	

og	 ég	 held	 að	mér	 sé	 óhætt	 að	 segja	 að	 ég	 kunni	messuformið	 aftur	 á	 bak	 og	

áfram	og	allt	það	sem	sagt	er	 í	messunni.	En	þegar	ég	byrjaði	að	 læra	guðfræði	

árið	2010	þá	fór	ég	að	velta	meira	fyrir	mér	orðunum	sem	ég	kunni	svo	vel.	Ég	

fór	ekki	bara	að	hlusta	á	hvað	sagt	var	heldur	fór	ég	að	hlusta	á	hvernig	það	var	

sagt.	 Ég	 fór	 að	 hlusta	 öðruvísi	 á	 það	 sem	 var	 mér	 svo	 hjartfólgið	 og	 ég	 fór	

sérstaklega	að	staldra	við	orðalagið	sem	við	notum	um	Guð.	

Ég	man	 að	 þegar	 ég	 fylgdi	 pabba	mínum	 í	 messur	 var	 hann	 alltaf	 með	

svarta	bók	með	sér,	svört	bók	með	krossi	framan	á.	Þetta	var	ekki	Biblían,	heldur	

var	 þetta	 eitthvað	 annað.	 Eftir	 því	 sem	 ég	 varð	 eldri	 skildi	 ég	 að	 þetta	 var	

eitthvað	 mikilvægt.	 Eftir	 að	 ég	 eignaðist	 mína	 eigin	 svörtu	 bók,	 skildi	 ég	 enn	

betur	 mikilvægi	 hennar.	 Þetta	 var	 Handbók	 íslensku	 kirkjunnar.	 Kirkjan	 hefur	

sérstakar	bækur	til	að	ganga	úr	skugga	um	að	athafnir	kirkjunnar	fari	skipulega	

fram,	þar	á	meðal	messan.	Helstu	bækur	íslensku	þjóðkirkjunnar	nú	til	dags	eru	

Biblían,	 Handbók	 kirkjunnar	 og	 Sálmabók	 kirkjunnar.1	Handbókin	 er	 því	 eitt	

helsta	verkfæri	prestsins	 til	 að	 sú	athöfn	 sem	hann	sinnir	hverju	 sinni	 fari	 rétt	

fram.	Handókin	hans	pabba	er	víða	orðin	 snjáð	og	 skæld	eftir	35	ár	 í	 þjónustu	

kirkjunnar	 en	enn	er	hún	 jafn	mikilvægt	 verkfæri.	Handbókin	 sem	við	notum	 í	

kirkjunni	 í	 dag	 er	 frá	 því	 1981	 en	 hún	 var	 gefin	 út	 sem	 tilraunaverkefni.	 Á	

Prestastefnu	 árið	 2015	 sagði	 Agnes	 M.	 Sigurðardóttir	 biskup	 að	 ný	 Handbók	

skyldi	líta	dagsins	ljós	árið	2017,	í	tilefni	af	500	ára	siðbótarafmælinu.		

Áhugi	minn	á	málfari	um	Guð	í	messunni	jókst	eftir	að	ég	fór	að	nota	mína	

Handbók	meira	 í	 námi	 og	 starfi	 og	 kviknaði	 því	 sú	hugmynd	hjá	mér	 að	 skrifa	

mag.	 theol.	 ritgerð	mína	um	efni	 sem	 tengist	Handbókinni	og	málfari	hennar.	 Í	

																																																								
1	Einar	Sigurbjörnsson,	Embættisgjörð:	Guðfræði	þjónustunnar	í	sögu	og	samtíð,	
Reykjavík:	Guðfræðistofnun,	2012,	bls.	197.	
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Handbókinni	má	 finna	allar	helstu	athafnir	kirkjunnar	en	mig	 langaði	að	skoða	

orðalag	messunnar.	 Í	þessari	ritgerð	greini	ég	orðalag	kollektnanna	í	messunni,	

almennu	 kirkjubænanna	 og	 einnig	 mun	 ég	 huga	 sérstaklega	 að	 því	 hvernig	

orðalag	þrenningarinnar	birtist	okkur	 í	messunni	út	 frá	signingunni.	Árið	1980	

gaf	Handbókarnefnd	út	greinargerð	fyrir	Handbókina	sem	tekin	var	í	notkun	ári	

seinna.	Í	þeirri	greinargerð	stendur	meðal	annars:	

	

Helgisiðir	 er	 nokkuð	 sem	 sífellt	 þarf	 að	 vera	 í	 endurskoðun.	 Þeir	 eru	

þáttur	 í	 þjónustuhlutverki	 kirkjunnar	 og	 kirkjan	 þarf	 meðal	 hverrar	

kynslóðar	að	spyrja	sjálfa	sig,	hvernig	hún	ræki	þjónustuhlutverk	sitt	og	

hvort	hún	varðandi	siði	sína	og	háttu	sé	trú	Drottni	sínum.	

	

Helgisiðir	kirkjunnar	eru	samsettir	úr	orðum	og	atferli.	Í	þessari	ritgerð	mun	ég	

skoða	 orðalag	 hinna	 þriggja	 áðurnefndu	 liða	 messunnar	 þegar	 kemur	 að	

orðræðu	um	Guð.	Þegar	allt	 kemur	 til	 alls	þá	er	það	orðræðan	um	Guð	 sem	er	

grundvallaratriði	 hins	 trúaða	 því	 að	 hún	 endurspeglar	 guðsmynd	 hins	 trúaða.	

Erum	 við	 í	 messunni	 að	 auðga	 guðsmynd	 hins	 trúaða	 og	 miðla	 öllum	 þeim	

fjölbreyttu	myndum	sem	finna	má	yfir	Guð	í	Biblíunni?	Erum	við	að	tala	málfari	

beggja	kynja	þegar	við	tölum	um	Guð	í	messunni?	Erum	við	sífellt	að	endurskoða	

helgisiði	okkar	(orð	og	atferli)	og	rækja	þannig	þjónustuhluverkið	samhliða	því	

að	vera	trú	„siðum	okkar	og	háttu“	við	Drottinn?	Þetta	eru	þær	spurningar	sem	

ég	mun	leitast	við	að	svara	í	þesari	ritgerð.	

	 Ritgerðin	hefst	 á	 því	 að	 skoðaðar	 eru	 guðsmyndir	Gamla	 testamentisins	

og	 þess	 Nýja,	 sem	 og	 guðsmyndir	 tveggja	 guðfræðinga	 sem	 voru	 mótandi	 í	

guðfræðinni	 á	20.	 öldinni.	Því	næst	mun	ég	 skoða	hvaða	málfar	við	notum	yfir	

Guð	 í	 dag,	 þá	 gagnrýni	 sem	það	málfar	hefur	 fengið	 á	 sig	og	þá	 sérstaklega	 frá	

femínískum	 guðfræðingum.	 Ég	 mun	 styðjast	 við	 sýn	 Gail	 Ramswhaw	 um	 það	

hver	brýnustu	verkefni	kirkjunnar	eru	í	samtímanum	sem	og	þær	úrbætur	sem	

hún	leggur	til	að	verði	gerðar.	Í	fjórða	kaflanum	skoða	ég	málfar	Handbókarinnar	

frá	 1981.	 Eins	 og	 áður	 hefur	 verið	 greint	 frá	 þá	 skoða	 ég	 eingöngu	 texta	

messunnar,	 þ.e.	 kollekturnar,	 almennu	 kirkjubænirnar	 og	 orðalag	

þrenningarinnar	út	 frá	signingunni.	Samhliða	þessu	mun	ég	skoða	kollekturnar	

og	 almennu	 kirkjubænirnar	 í	 Helgisiðabókinni	 frá	 1934	 sem	 er	 forveri	
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Handbókarinnar	sem	við	notum	í	dag	og	mun	ég	bera	texta	úr	þessum	tveimur	

útgáfum	saman.	Ég	mun	skoða	drög	að	nýrri	Handbók	sem	hefur	verið	í	vinnslu	

síðastliðin	 ár,	 fara	 yfir	 áherslur	Handbókarnefndarinnar	 við	 vinnslu	 hennar	 og	

hvaða	breytinga	má	vænta	í	nýju	útgáfunni.	Að	lokum	mun	ég	rýna	í	könnun	er	

prestar	tóku	þátt	í	árið	2015	þar	sem	þeir	tjá	sig	um	Handbókina,	og	skoða	hvar	

þeir	vilji	sjá	breytingar.	Við	vinnslu	þessarar	ritgerðar	hef	ég	haft	í	huga	orð	Gail	

Ramshaw	þegar	hún	segir	að	við	verðum	að	vera	trú	hefðinni	þegar	við	hugum	

að	breytingum	í	málfari	helgihaldsins.	Breytingar	eiga	ekki	eingöngu	að	eiga	sér	

stað	 breytinganna	 vegna	 og	 þær	 þurfa	 alltaf	 að	 vera	 í	 samtali	 við	 hefðina	 og	

samfélag	 líðandi	 stundar.	 Þetta	 er	 krefjandi	 verkefni	 sem	 þarf	 að	 sinna	 af	

virðingu	sem	og	af	hugrekki.	

	 Með	 tungutaki	 helgihaldsins	 í	 þessari	 ritgerð	 er	 ég	 að	 vísa	 í	 talaða	 og	

sungna	 texta	 sem	 reglubundið	 eru	 notaðir	 og	 formlega	 samþykktir	 í	 opinberri	

tilbeiðslu	kirkjunnar.	Þegar	 ég	 segi	 að	markmið	kirkjunnar	ætti	 að	vera	málfar	

beggja	kynja	þá	geri	 ég	mér	grein	 fyrir	því	 að	ekki	allir	 flokka	 sig	 sem	ákveðið	

kyn.	En	að	sinni	mun	ég	þó	nota	hugtakið	málfar	beggja	kynja.	

Engin	 ritgerð	 hefur	 verið	 skrifuð	 um	 sama	 efni	 og	 ég	 er	 með	 til	

umfjöllunar	í	þessari	ritgerð,	þ.e.a.s.	orðalag	Handbókar	íslensku	þjóðkirkjunnar	

um	Guð.	Nokkrar	ritgerðir	hafa	verið	skrifaðar	um	guðsmyndina	og	þá	aðallega	í	

tengslum	 við	 boðun	 þjóðkirkjunnar	 í	 barna-	 og	 fermingarfræðslu.	 Þóra	 Björg	

Sigurðardóttir	 skrifaði	 ritgerð	 til	 BA-prófs	 árið	 2016	 sem	 bar	 titilinn	

„Guðsmyndir	 og	 börn.	 Framsetning	 guðsmyndar	 í	 fræðsluefni	 fyrir	 börn.”	

Markmið	 ritgerðarinnar	 var	 að	 skoða	 hvað	 bæri	 að	 varast	 við	 framsetningu	 á	

kristinni	 guðsmynd	 í	 fræðsluefni	 fyrir	 börn.	 Til	 hliðsjónar	 notaði	 hún	 meðal	

annars	 rannsóknir	 úr	 trúarlífsuppeldis-	 og	 kennslufræði.	 Niðurstöður	 hennar	

voru	að	fræðsluefni	innihéldi	ekki	nógu	fjölbreytt	líkingamál	um	Guð.2	

Jóhanna	Gísladóttir	skrifaði	ritgerð	til	mag.	theol.	prófs	2015	um	boðun	og	

guðsmynd	 í	 fermingarfræðslu	 þjóðkirkjunnar	 er	 ber	 heitið	 „Kennið	 þeim	 að	

halda	 allt	 sem	 ég	 hef	 boðið	 yður.	 Boðun	 og	 guðsmynd	 í	 fermingarfræðslu	

þjóðkirkjunnar.”	 Í	 ritgerðinni	 leitaðist	 Jóhanna	 við	 að	 skoða	 með	 hvaða	 hætti	

																																																								
2	Þóra	Björg	Sigurðardóttir,	„Guðsmyndir	og	börn.“	Framsetning	guðsmyndar	í	fræðsluefni	
fyrir	börn,	2016,	sótt	21.	apríl	af:	http://hdl.handle.net/1946/26055.	
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kristin	 boðun	 birtist	 fermingarbörnum	 í	 nýútgefnu	 fræðsluefni	 Skálholtsútgáfu	

og	hvernig	því	er	miðlað	í	afhelguðu	samfélagi	samtímans.	Hún	komst	að	þeirri	

niðurstöðu	 að	 guðsmyndin	 væri	 einhæf	 og	 úr	 takti	 við	 jafnréttiskröfur	

þjóðkirkjunnar	og	samfélagsins.3	

Þessar	tvær	ritgerðir	voru	skrifaðar	á	sviði	trúfræði	en	fleiri	ritgerðir	hafa	

verið	skrifaðar	um	guðsmyndina	og	þá	á	öðrum	sviðum.	Anna	Þóra	Paulsdóttir	

skrifaði	ritgerðina	„Maðurinn,	umhverfið	og	Guð	–	Guðsmynd,	mannskilningur	og	

heimsmynd	 sem	 boðað	 er	 í	 æskulýðs-	 og	 fermingarstarfi	 þjóðkirkjunnar	 og	 í	

starfi	grunnskóla”	 til	mag.	 theol	prófs	 í	guðfræði	2013	út	 frá	vistguðfræði.	Hún	

skoðaði	 námsefni	 æskulýðsstarfs	 og	 fermingarfræðslu	 þjóðkirkjunnar	 út	 frá	

guðsmynd,	mannskilningi	og	heimsmynd.	Hún	komst	að	þeirri	niðurstöðu	að	Guð	

birtist	sem	virkur	í	sköpuninni	og	persónulegur.4	

Þessar	 þrjár	 ritgerðir	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 fjalla	 um	 guðsmyndina	 í	

efni	handa	börnum	og	unglingum.	Ég	byggi	því	ekki	á	þessum	ritgerðum	þó	að	í	

þeim	sé	guðsmyndin	einnig	til	umfjöllunar.	

	

	 	

																																																								
3	Jóhanna	Gísladóttir,	„Kennið	þeim	að	halda	allt	sem	ég	hef	boðið	yður.“	Boðun	og	
guðsmyndir	í	fermingarfræðsluefni	þjóðkirkjunnar,	2015,	sótt	21.	apríl	af:	
http://hdl.handle.net/1946/20346.	
4	Anna	Þóra	Paulsdóttir,	„Maðurinn,	umhverfið	og	Guð“	–	Guðsmynd,	mannskilningur	og	
heimsmynd	sem	boðað	er	í	æskulýðs-	og	fermingarstarfi	þjóðkirkjunnar	og	í	starfi	
grunnskóla,	2012,	sótt	þann	21.	apríl	af:	http://hdl.handle.net/1946/16322.	
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2.	Guðsmyndin		
	

Í	þessum	kafla	mun	ég	fjalla	um	guðsmyndina	annars	vegar	í	Gamla	testamentinu	

og	 hins	 vegar	 í	 Nýja	 testamentinu.	 Guðsmynd	 tveggja	 guðfræðinga	 sem	 voru	

mótandi	 í	 guðfræðinni	 á	 20.	 öldinni	 verður	 skoðuð,	 þeirra	 Paul	 Tillich	 og	

Rosemary	 Radford	 Ruether.	 Einnig	 mun	 ég	 fjalla	 um	 nafn	 Guðs	 og	

þrenningarkenninguna	og	taka	nokkur	dæmi	um	það	hvernig	talað	er	um	Guð	í	

Biblíunni.	

	

2.1	Almenn	umfjöllun	um	guðsmyndina	
	

Fátt	skiptir	meira	máli	 í	guðfræði	en	það	hvernig	við	tölum	um	Guð	og	hvernig	

guðsmynd	við	miðlum	áfram.	En	hvað	meinum	við	með	orðinu	Guð?	Það	getur	

verið	erfitt	að	tala	um	eitthvað	sem	er	leyndardómur.	Allt	okkar	tal	um	Guð	nær	

aldrei	 að	 útskýra	 til	 fulls	 hver	 og	 hvernig	 Guð	 er.	 Því	 skýrara	 sem	 við	 teljum	

okkur	sjá	Guð,	sagði	Gregory	frá	Nyssa	á	fjórðu	öld,	því	 ljósara	verður	okkur	að	

Guð	er	ósýnilegur.5	En	spurningar	sem	fjalla	um	Guð	eru	grundvallarspurningar	í	

guðfræði.	Er	Guð	til?	Og	ef	svo	er,	hver	er	Guð?	Einhvern	veginn	verðum	við	að	

tala	 um	Guð	 þó	 svo	 að	 tungmál	 okkar	 geti	 aldrei	 að	 fullu	miðlað	 guðdómleika	

Guðs.	Hvernig	við	svörum	öllum	þessum	spurningum	mun	hafa	grundvallaráhrif	

á	 guðfræði	 okkar.	 Guð,	 í	 gyðing-kristinni	 hefð,	 hefur	 alltaf	 verið	 hugsaður	 í	

tengslum	við	heiminn	og	heimsmynd	okkar.6	

Kristin	 guðfræði	 gengur	 út	 frá	 því	 að	 Guð	 hafi	 þegar	 birst	 okkur	 og	

opinberað	eðli	sitt	og	tilgang	lífsins.	Samstæðileg	(e.	systematic)	guðfræði	leggur	

áherslu	á	að	skýra	hver	Guð	er,	bæði	almennt	(Theos)	og	sértækt	(þrí-einn)	sem	

og	 að	 útskýra	 það	 hverju	 eða	 hverjum	 Guð	 líkist.	 Þessar	 skýringar	 hafa	 síðan	

áhrif	 á	 allt	 annað	 sem	við	 segjum	um	Guð.	Kenningar	 um	Guð	hafa	 áhrif	 á	 svo	

margt	 annað,	 til	 dæmis	 hvernig	 við	 nálgumst	 önnur	 viðfangsefni	 eins	 og	

kristsfræði	 og	 mannfræði.	 Því	 skiptir	 miklu	 máli	 hvernig	 við	 svörum	 þessum	

																																																								
5	William	C.	Placher,	Essentials	of	Christian	Theology,	Louisville:	Westminster/John	Knox	
Press,	2003,	bls.	52.	
6	Richard	J.	Plantinga,	Thomas	R.	Thompson,	og	Matthew	D.	Lundberg,	An	Introduction	to	Christian	
Theology,	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2010,	bls.	78.	
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grundvallarspurningum.7	Við	 byggjum	 guðsmynd	 okkar	 á	 Biblíunni,	 teljum	 að	

Guð	opinberi	sig	í	ritningunni	og	því	leitum	við	í	hana	til	að	reyna	að	komast	nær	

því	að	svara	þessum	grundvallarspurningum	um	Guð.	

	

2.2	Guðsmyndin	í	Gamla	testamentinu	
	

Í	 Gamla	 testamentinu	 birtist	 Guð	 okkur	 sem	 persóna	 sem	 hefur	 nafn	 eða	 öllu	

heldur	mörg	nöfn.	Ef	við	ætlum	að	miðla	einhverju	þurfum	við	að	nota	nafn	yfir	

það.	Nöfn	skiptu	miklu	máli	í	textum	Biblíunnar.	Nafn	var	ekki	einungis	eitthvað	

sem	notað	var	til	að	bera	kennsl	á	einstakling	heldur	var	nafnið	samofið	tilveru	

hans.8	Til	 að	 komast	 í	 kynni	 við	 einhvern	 var	 nauðsynlegt	 að	 þekkja	 nafn	

viðkomandi	fyrst,	þar	sem	nafnið	stóð	fyrir	einstaklinginn.	Í	Gamla	testamentinu	

má	 finna	 tvennskonar	 nöfn	 sem	 notuð	 voru	 yfir	 Guð,	 annars	 vegar	 almenn	 og	

hins	vegar	sértæk.9	

Við	sjáum	í	upphafi	að	Ísraelsmenn,	líkt	og	nágrannaþjóðir	þeirra,	notuðu	

hið	 almenna	 semetíska	 nafn	 „El“	 yfir	 guð	 (1Mós	 33.20).	 Uppruna	 orðsins	 má	

líklega	rekja	til	æðsta	guðsins	í	goðafræði	Kanverja.	El	er	oft	tengt	við	hið	æðsta	í	

Gamla	testamentinu,	t.d.	„El	Shadday“,	„Guð	almáttugur”	(1Mós	17.1),	„El	Elyon“,	

„Guð	 hinn	 hæsti”	 (1Mós	 14.18-21),	 og	 „El	 Olam“,	 „Eilífur	 Guð”	 (1Mós	 21.33).	

Aftur	á	móti	er	algengasta	orðið	yfir	Guð	í	hebresku	Biblíunni	„Elohim“.	Þetta	orð	

er	hugsanleg	af	annarri	rót	en	El	og	er	í	fleirtölu.	Elohim	getur	vísað	til	annarra	

guða	(2Mós	20.3)	eða	til	engla	(Slm	82.1).	Þegar	vísað	er	til	Guðs	Ísraelsmanna	

þá	er	Guð	í	eintölu,	þar	sem	orðið	tekur	alltaf	með	sér	sögn	í	eintölu.	Elohim	felur	

í	sér	styrk	og	vald	og	stendur	oft	með	lýsandi	hugtökum,	t.d.	„Guð	guða“	(5Mós	

10.17)	 eða	 „Guð	 Eilífur”	 (Jes	 40.28).	 Þegar	 hins	 vegar	 talað	 er	 um	 Guð	 í	 hinni	

hebresku	 ritningu	 af	 meiri	 nákvæmni	 og	 á	 persónulegri	 hátt	 er	 nafnið	 YHWH	

notað,	sem	er	hið	sértæka	heiti	Guðs.	Það	kemur	fyrst	fyrir	í	Gamla	testamentinu	

í	köllunarfrásögn	Móse	í	2.	Mósebók.	Þar	kallar	Guð	úr	brennandi	runna:	„Ég	er	

																																																								
7	Richard	J.	Plantinga,	An	Introduction	to	Christian	Theology,	bls.	78.	
8	Walther	Eichrodt,	Theologoy	of	the	Old	Testament,	London:	SCM	Press,	1961-1967,	bls.	
207.	
9	Richard	J.	Plantinga,	An	Introduction	to	Christian	Theology,	bls.	79.	
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sá	 sem	 ég	 er.“	 (2Mós	 3.14).10	Við	 sjáum	 þarna	 glitta	 í	 guðdóminn,	 við	 fáum	

verkfæri	til	að	nota	þegar	við	reynum	að	orða	einhvern	sannleika	um	Guð.	Nafnið	

„YHWH“	 á	 líklega	 rætur	 sínar	 að	 rekja	 til	 þriðju	 persónu	 formsins	 hann	 er	 af	

sögninni	„að	vera.”	Í	samhengi	við	köllunarfrásögn	Móse	er	hægt	að	túlka	nafnið	

sem	 framtíðarloforð	 Guðs	 um	 nærveru	 og	 frelsun	 Ísraels.	 Á	 þann	 hátt	 verður	

nafnið	leyndardómsfullt	og	torrætt	„Ég	mun	vera	sá/það	sem	ég	mun	vera“	og	er	

opnara	 fyrir	 túlkun.	11	Jahve	nafnið	 (YHWH)	hefur	 líka	verið	 túlkað	á	þann	hátt	

að	það	merki:	„sá	sem	lætur	eitthvað	verða“,	þ.e.	sá	sem	skapar.12	

Algengast	 er	 í	 Gamla	 testamentinu	 að	 tala	 um	Guð	 sem	 „Jahve	 Elohim,”	

Drottin	Guð,	sem	sameinar	hið	sértæka	og	hið	almenna.	Gefur	það	til	kynna	að	sá	

Guð	sem	gerir	sáttmála	við	Ísrael	sé	Guð	alls	mannkyns.13	Sáttmálssamband	Guðs	

og	 Ísraelsþjóðarinnar	 á	 rætur	 að	 rekja	 í	 loforð	 Jahve	 til	 Abrahams	 um	 marga	

afkomendur	 sem	munu	blómstra	 í	 fyrirheitna	 landinu	og	 verða	 ljós	 og	blessun	

fyrir	þjóðirnar	(1Mós	12.2-3).	Þetta	eru	þær	væntingar	sem	gerðar	eru	til	Guðs	í	

Gamla	testamentinu.	Í	þessu	nána	sambandi	Guðs	og	Ísraels	(sjá	t.d.	Hósea)	eru	

lýsingar	 á	 Guði	 mjög	mannlegar,	 þar	 sem	 útvalningin	 og	 áframhaldandi	 forsjá	

opinbera	 guðdómlega	 elsku	og	 trygglyndi	Guðs	 sem	og	vonbrigði,	 jafnvel	 reiði,	

þegar	Ísraelsmenn	endurspegla	ekki	ást	og	trygglyndi	Guðs.	Þessa	mynd	af	Guði	

sjáum	 við	 aftur	 og	 aftur	 í	 Gamla	 testamentinu	 sem	 gefur	 til	 kynna	 mikilvægi	

hennar	 (Slm	 103.7-14,	 Jer	 32.18).	 Claus	 Westermann,	 gamla	

testamentisfræðingur,	talaði	um	tvennskonar	guðsmyndir	í	Gamla	testamentinu:	

Annars	 vegar	 Guð	 sem	 bjargar	 sem	 vísar	 til	 þess	 að	 Guð	 hafi	 afskipti	 af	 gangi	

mála	og	hins	vegar	Guð	sem	blessar,	sem	merkir	það	að	Guð	sé	virkur	í	sístæðri	

sköpun	heimsins.14		

Það	sem	greinir	guðsmynd	Hebrea	frá	öðrum	nágrannaþjóðum	þeirra	er	

eingyðistrú	Hebrea.	Það	er	aðeins	einn	sannur	Guð.	 Í	5.	Mósebók	6.4	sjáum	við	

eingyðistrúna	 í	 játningu	 sem	 kölluð	 er	 Shema.	 Dregur	 hún	 nafn	 sitt	 af	

																																																								
10	Richard	J.	Plantinga,	An	Introduction	to	Christian	Theology,	bls.	79-80.	
11	Sama	heimild,	bls.	79-80.	
12	Gunnlaugur	A.	Jónsson,	Áhrifasaga	saltarans,	Reykjavík:	Hið	íslenska	bókmenntafélag,	
2014,	bls.	113.	
13	Richard	J.	Plantinga,	An	Introduction	to	Christian	Theology,	bls.	79-80.	
14	Tryggve	N.D.	Mettinger,	In	Search	of	God:	the	Meaning	and	Message	of	Everlasting	
Names,	Philadelphia:	Fortress	Press,	1988,	bls.	3.	
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upphafsorðum	játningarinnar,	en	Shema	merkir	að	heyra:	„Heyr,	Ísrael.	Drottinn,	

Guð	 vor,	Drottinn	 er	 einn.	 Þú	 skalt	 elska	Drottin,	Guð	þinn,	 af	 öllu	 hjarta	 þínu,	

allri	sálu	þinni	og	af	öllum	mætti	þínum.“	Shema	er	gyðingleg	játning,	beðin	bæði	

kvölds	og	morgna.	Játningin	er	fyrirmæli	um	eingyðistrú,	að	dýrka	einungis	einn	

Guð,	 Jahve,	og	ekki	aðra	Guði.	 Í	hjálpræðissögunni	hefur	Shema	verið	 tengt	við	

ítarlegri	 eingyðistrú	 sem	kemur	 sérstaklega	 fram	 í	Deutoro-Jesaja	 eða	 Jeremía.	

Jahve	var	meira	en	bara	Guð	Ísraels,	Jahve	er	í	raun	hinn	sanni	Guð	því	hann	var	

skapari	himins	og	 jarðar.	Litið	var	á	það	sem	guðlast	að	 trúa	á	aðra	guði	og	að	

dýrka	hluti,	s.s.	sól	eða	mána.	Eingyðistrú	í	Gamla	testamentinu	gengur	út	á	það	

að	það	er	einungis	einn	sannur	Guð,	skapari	og	Drottinn	sköpunarinnar.15	

	

2.2.1	Nafn	Guðs	
	

Í	textum	Gamla	testamentisins	birtist	Guð	okkur	sem	persóna	sem	hefur	nafn	eða	

mörg	 nöfn.	 Nöfn	 voru	 samofin	 sjálfsvitun	 einstaklings	 og	 í	 hinum	 biblíulega	

heimi	 guða	 og	manna	 var	 einstaklingur	 ekki	 til	 án	 nafns.	 Forn	 texti	 frá	 1350-

1200	f.Kr	skýrir	frá	mikilvægi	nafna.	Í	þessu	skjali	segir	gyðjan	Isis	við	guðinn	Re:	

„Segðu	mér	nafn	þitt,	minn	guðlegi	faðir,	því	að	maður	lifir	þegar	hann	segir	frá	

nafni	sínu.“16	Tilveran	var	ekki	einungis	fólgin	í	nöfnum	heldur	fólust	einnig	völd	

í	nöfnum	guðanna.	Fólk	trúði	því	að	það	að	bera	fram	nafn	guða	gæti	valdið	ýmist	

blessun	eða	böli.	Slíkt	viðhorf	sjáum	við	e.t.v.	endurspeglast	í	dag	í	því	þegar	við	

sverjum	 eitthvað	 við	 nafn	 Guðs,	 og	 tengist	 það	 skilyrðunum	 í	 2.	Mósebók:	 „Þú	

skalt	ekki	leggja	nafn	Drottins,	Guðs	þíns,	við	hégóma	því	að	Drottinn	mun	ekki	

láta	þeim	óhegnt	sem	leggur	nafn	hans	við	hégóma.“17	

Nafnið	sem	opinberað	er	Móse	er	þekkt	sem	„tetragrammon”	(hið	fjögurra	

stafa	 nafn)	 því	 það	 er	 skrifað	með	 fjórum	 stöfum	 í	 hebresku.	 Í	 umritun	 birtist	

nafnið	 sem	 YHWH	 og	 kemur	 6823	 sinnum	 fyrir	 í	 hebresku	 Biblíunni.	 Í	 hinum	

fornu	 handritum	 samanstóð	 textinn	 einungis	 af	 samhljóðunum,	 sérhljóðunum	

var	 sleppt.	 Þegar	 sérhljóðunum	 var	 bætt	 við	 á	 sjöundu	 til	 níundu	 öld	 e.Kr.	 af	

																																																								
15	Richard	J.	Plantinga,	An	Introduction	to	Christian	Theology,	bls.	81.	
16	Carol	Meyers,	Exodus:	The	New	Cambridge	Bible	Commentary,	New	York:	Cambridge	
University	Press,	2005,	bls.	57.	
17	Sama	heimild,	bls.	57.	
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Massóretunum	létu	þeir	YHWH	standa	án	sérhljóða.	Massóretarnir	voru	gyðingar	

og	fræðimenn	sem	leituðust	við	að	varðveita	hefðbundna	texta	hinnar	hebresku	

Biblíu.	Þeir	settu	ekki	sérhljóða	á	nafn	Guðs	því	gyðingar	á	þeim	tíma	álitu	nafn	

Guðs	svo	heilagt	að	þeir	báru	það	ekki	fram.	Með	því	að	bera	það	fram	gætu	þeir	

brotið	 boðorðið	 í	 2.	 Mósebók,	 að	 leggja	 ekki	 nafn	 Drottins	 við	 hégóma.	 Þegar	

lesið	var	upphátt	úr	Biblíunni	var	lesið	„adonai”	þar	sem	stóð	YHWH.	En	adonai	

er	 virðulegt	 ávarp	 og	 þýðir	 herra	 eða	 yðar	 göfgi.	 Þessi	 siður	 helst	 enn	 í	

gyðingdómi	í	dag.18	

Hinn	 upprunalegi	 framburður	 á	 nafninu	 YHWH	 hefur	 glatast	 en	

fræðimenn	 telja	 að	upprunalegur	 framburður	hafi	 verið	Yahweh/Jahve.	 Fornar	

biblíuþýðingar	fylgdu	fordæmi	gyðinganna	og	fóru	að	þýða	YHWH	sem	Herra	(e.	

Lord).	 Gríska	 þýðingin	 á	 hebresku	 Biblíunni	 (septuaginta)	 þýddi	 YHWH	 sem	

Drottinn	 (g.	 Kyrios).	 Á	 latínu	 er	 orðið	 þýtt	 sem	 Dominus.	 Sú	 venja	 er	 áfram	

viðhöfð	 í	 flestum	 enskum	þýðingum	með	 því	 að	Herra	 (e.	Lord)	 er	 ritað	 í	 stað	

hins	heilaga	nafns.	Þó	að	sú	ritvenja	sýni	 fram	á	tilheyrilega	virðingu	þá	veldur	

hún	einnig	vandræðum.	Í	fyrsta	lagi,	skyggir	það	sem	samheiti	á	þá	staðreynd	að	

Guð	á	sérnafn.	Einnig	dregur	það	úr	skilningi	á	fjölgyðisumhverfi	Ísraels	til	forna	

en	það	umhverfi	olli	því	einmitt	að	það	þurfti	að	finna	nafn	á	Guð.	Í	öðru	lagi,	sem	

karlkyns	 hugtak	 þá	 endurspeglar	 Herra	 (e.	 Lord)	 réttilega	 þriðju	 persónu	

karlkyns	 orðmyndina	 yfir	 nafn	 Guðs	 en	 á	 sama	 tíma	 áréttar	 það	 karllæga	

eiginleika	Guðs	á	kostnað	kvenlegra	eiginleika.	 Í	mörgum	biblíuþýðingum	er	nú	

farið	að	láta	YHWH	nafnið	standa	óþýtt.19	

Í	 íslensku	biblíuþýðingunni	 frá	190820	var	það	 látið	ógert	 að	þýða	 Jahve	

nafnið.	 Jahve	 nafnið	 stóð	 óbreytt	 í	 stað	 Drottins	 í	 eldri	 þýðingum.	 Haraldur	

Níelsson	 var	 þeirrar	 skoðunar	 að	 ekki	 ætti	 að	 þýða	 Jahve	 nafnið:	 “Jahve	 er	

eiginnafn	 eða	 sérnafn	 (nomem	 proprium)	 en	 ekki	 samnafn	 (nomem	

appellativum).	Fyrir	því	á	alls	ekki	að	þýða	það,	heldur	láta	það	haldast	óbreytt,”	

																																																								
18	Carol	Meyers,	Exodus,	bls.	57-58.	
19	Sama	heimild,	bls.	58.	
20	Sem	leiddi	til	mikilla	deilumála.	Gunnlaugur	A.	Jónsson,	„Þýðingarstarf	Haraldar	
Níelssonar	og	upphaf	„biblíugagnrýni„	á	Íslandi“,	Ritröð	guðfræðistofnunar,	4/1990,	bls.	
57-84,	hér	bls.	74.	
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skrifaði	Haraldur	(1910).21		

	

2.3	Guðsmyndin	í	Nýja	testamentinu	
	

Í	Nýja	testamentinu	er	gengið	út	frá	hugmyndum	Gamla	testamentisins	um	Guð	

og	Guð	skilgreindur	sem	þrí-einn.	Koma	Krists	fól	í	sér	þann	skilning	að	Guð,	vera	

sem	 hafði	 verið	 til	 áður,	 varð	 hold	 í	 Kristi.	 Jahve	 var	 ekki	 lengur	 ein	 persóna	

heldur	þrjár:	faðir,	sonur	og	heilagur	andi.	Þrenningarkenningin	útilokar	þó	ekki	

eingyðistrú	Gamla	testamentisins	heldur	byggir	á	henni.	Það	er	einn	sannur	Guð	

skapari,	sem	um	leið	er	faðir,	sonur	og	heilagur	andi.22	

„Theos”	er	gríska	orðið	yfir	Guð	í	Nýja	testamentinu,	sem	er	þýðing	á	El	og	

Elohim	í	Gamla	testamentinu,	og	er	yfirleitt	alltaf	tengt	við	Guð	(e.	God)	föður	(en	

þó	 ekki	 alltaf).	 Kyrios	 er	 gríska	 orðið	 yfir	 Drottin	 (e.	 Lord),	 sem	 er	 þýtt	 sem	

YHWH	í	Gamla	testamentinu,	og	er	yfirleitt	(en	ekki	alltaf)	tengt	Kristi,	syninum	í	

Nýja	 testamentinu.	 Í	 raun	 er	 grundvallarjátningin	 í	 Nýja	 testamentinu	 þessi:	

„Jesús	 Kristur	 er	 Drottinn“	 (sbr.	 Fil	 2.11).	 Það	 er	 eftirtektarvert	 að	 aðalnöfnin	

sem	notuð	voru	yfir	það	heilaga	í	Gamla	testamentinu,	Guð	(e.	God)	og	Drottinn	

(e.	Lord)	færast	yfir	á	föðurinn	og	soninn	í	Nýja	testamentinu	eins	og	kemur	fram	

hjá	Páli	í	fyrra	bréfi	hans	til	safnaðarins	í	Korintu:	„Þá	höfum	við	ekki	nema	einn	

Guð,	föðurinn,	sem	skapað	hefur	alla	hluti	og	líf	okkar	stefnir	til,	og	einn	Drottin,	

Jesú	Krist,	sem	allt	varð	til	fyrir	og	við	fyrir	hann“	(1Kor	8.6).23	

Innifalið	 í	 orðinu	 Guð,	 samkvæmt	 skilningi	 Nýja	 testamentisins	 er	

þrenningin,	 faðir,	 sonur	 og	 heilagur	 andi.	 Frá	 sjónarhóli	 kristinna	 þá	 stendur	

þetta	nafn	fyrir	loforð	Guðs	um	nærveru:	“Ég	mun	vera	sá/það	sem	ég	mun	vera.“	

Vegna	 holdtekningar	 sonarins	 og	 stöðugrar	 nærveru	 heilags	 anda	 finnum	 við	

fyrir	nærveru	Guðs.24	

	

Og	 Jesús	 kom	 til	 þeirra,	 talaði	 við	 þá	 og	 sagði:	 „Allt	 vald	 er	mér	 gefið	 á	

																																																								
21	Gunnlaugur	A.	Jónsson,	„Þýðingarstarf	Haraldar	Níelssonar	og	upphaf	„biblíugagnrýni„	
á	Íslandi“,	Ritröð	guðfræðistofnunar,	4/1990,	bls.	57-84,	hér	bls.	81.	
22	Richard	J.	Plantinga,	An	Introduction	to	Christian	Theology,	bls.	82.	
23	Sama	heimild,	bls.	82.	
24	Sama	heimild,	bls.	82.	
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himni	og	jörðu.	Farið	því	og	gerið	allar	þjóðir	að	lærisveinum,	skírið	þá	í	

nafni	föður	og	sonar	og	heilags	anda	og	kennið	þeim	að	halda	allt	það	sem	

ég	 hef	 boðið	 yður.	 Sjá,	 ég	 er	með	 yður	 alla	 daga	 allt	 til	 enda	 veraldar.“	

(Matt	28.18-20)	

	

Það	 að	 Guð	 varð	 hold	 í	 Kristi	 og	 sýndi	 þannig	 eðli	 sitt,	 gerði	 guðdómlega	

eignleika	Guðs	sem	við	sjáum	í	Gamla	testamentinu	áþreifanlegri	og	útvíkkaði	þá	

á	sama	tíma.25	

Í	Jóhannesarguðspjalli	3.16	er	sagt	frá	elsku	Guðs,	miskunn,	náð	og	fyrirgefningu:		

	

Því	 svo	 elskaði	Guð	heiminn	 að	 hann	 gaf	 einkason	 sinn	 til	 þess	 að	 hver	

sem	á	hann	trúir	glatist	ekki	heldur	hafi	eilíft	líf.	

	

„Agape”	 eða	 kærleikur	 verður	 skilgreiningin	 á	 Guði:	 “Guð	 er	 kærleikur“	 (1	 Jóh	

4.8).	Sjá	má	samfellu	milli	hugmynda	Nýja	testamentisins	um	Guð	og	hugmynda	

Gamla	testamentisins	um	Guð	en	þó	með	þeirri	breytingu	á	að	Guð	opinberar	sig	

í	 Jesú	 Kristi.26	Þegar	 Guð	 tók	 á	 sig	 mannsmynd	 opinberaði	 hann	 réttlæti	 og	

heilagleika	 Guðs.	 Jesús	 uppfyllti	 í	 sínu	 jarðneska	 lífi	 kröfu	 ríkis	 Guðs	 og	 festi	 í	

sessi	þá	mynd	sem	sýnir	Guð	sem	konung	sköpunarinnar.	Jesús	er	Messías	sem	

vænst	hefur	verið,	hann	er	hinn	smurði	afkomandi	Davíðs,	hann	er	hinn	líðandi	

þjónn	og	fórnardauði	hans	á	krossinum	endurnýjaði	sáttmála	Abrahams	um	leið	

og	hann	opinberaði	ást	Guðs	til	allrar	sköpunarinnar.		

Þegar	 Kristur	 rís	 upp	 og	 situr	 við	 hægri	 hönd	 föðurins	 er	 Kristur	

opinberaður	 sem	 milligöngumaður	 milli	 Guðs	 og	 sköpunarinnar.	 Hann	 mun	

koma	aftur	sem	dómari,	hann	er	Immanuel	í	hinum	nýja	himni	og	jörðu	(Op	21).	

Þangað	til	mun	Kristur	vera	nálægur	ásamt	föðurnum	fyrir	tilstilli	heilags	anda.27	

	

2.3.1	Þrenningin	
	

Það	hefur	verið	trú	kristinna	manna	frá	upphafi	að	Jesús	Kristur,	sonur	Guðs,	sé	
																																																								
25	Richard	J.	Plantinga,	An	Introduction	to	Christian	Theology,	bls.	82.	
26	Sama	heimild,	bls.	83.	
27	Sama	heimild,	bls.	83.	
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til	 jafns	við	föðurinn	og	að	samband	föður	og	sonar	sé	eilíft	 innan	eins	og	sama	

guðdóms.	 Þessa	 hugmynd	 má	 hvað	 skýrast	 sjá	 innan	 Jóhannesarguðspjallsins	

sem	og	í	ritum	Páls.28	Þó	er	hvergi	útskýrt	í	Nýja	testamentinu	hvernig	maðurinn	

Jesús	 Kristur	 geti	 um	 leið	 verið	 Guðs	 sonur.29	Ekki	 er	 t.d.	 hægt	 að	 benda	 á	

ritningarvers	 sem	 útlistar	 á	 jafn	 ítarlegan	 hátt	 og	 gert	 er	 í	

Aþanasíusarjátningunni	hvernig	Guð	er	einn	og	þrennur	í	senn:	

	

Þannig	er	faðirinn	Guð,	sonurinn	Guð,	heilagur	andi	Guð	og	samt	eru	ekki	

þrír	guðir,	heldur	einn	Guð.30	

	

Þróun	 þrenningarkenningarinnar	 tengist	 þróun	 kristsfræðinnar.	 Eftir	 því	 sem	

kirkjan	lagði	meiri	áherslu	á	að	Kristur	væri	Guð	var	hún	undir	frekari	þrýstingi	

að	útskýra	hvernig	Kristur	tengist	Guði.31	

Þegar	 kristsfræðideilur	 fornkirkjunnar	 höfðu	 verið	 útkljáðar	 fór	

þrenningarkenningin	að	taka	á	sig	það	form	sem	við	þekkjum	í	dag	út	 frá	þeim	

hugmyndum	 sem	 urðu	 ofan	 á	 í	 kristsfræðideilunum.	 Kaflaskil	 urðu	 í	 þróun	

þrenningarkenningarinnar	 á	 fjórðu	 öld.	 Grunnhugmynd	 þrenningarinnar	 er	 sú	

að	 það	 eru	 þrjár	 persónur	 innan	 guðdómsins,	 faðir,	 sonur	 og	 heilagur	 andi	 og	

þessar	persónur	eru	jafnar	að	heilagleika	og	stöðu.	Jafnræði	föðurins	og	sonarins	

var	 ákvarðað	 í	 deilum	 sem	 leiddu	 til	 Níkeuþingisins	 árið	 325.	 Sú	 hugmynd	 að	

heilagur	 andi	 væri	 talinn	 til	 jafns	 á	 við	 föðurinn	 og	 soninn	 komst	 síðar	 á,	 þá	

sérstaklega	með	skrifum	Aþanasíusar	og	Basil	frá	Caesareu.32	

Við	 mótun	 þrenningarkenningarinnar	 þurftu	 menn	 að	 forðast	 öfgar	

háttarhyggjunnar	og	öfgar	þrígyðistrúarinnar.	Háttarhyggjan	gekk	út	 frá	því	 að	

stundum	 birtist	 Guð	 sem	 faðir,	 stundum	 sem	 sonur	 og	 stundum	 sem	 heilagur	

andi.	Samkvæmt	háttarhyggjunni	voru	þá	faðir,	sonur	og	heilagur	andi	einungis	

nöfn	sem	vísuðu	í	hinn	eina	Guð	eða	heiti	á	ólíkum	hlutverkum	Guðs	eftir	sviði	en	
																																																								
28	Einar	Sigurbjörnsson,	Kirkjan	játar:	Saga	og	mótun	kristinna	trúarjátninga	og	yfirlit	
yfir	helstu	kirkjudeildir	kristinnar	játningarrit	íslensku	þjóðkirkjunnar	með	skýringum,	
önnur	útgáfa,	Reykjavík:	Skálholtsúgáfa,	1991,	bls.	57.	
29	Sama	heimild,	bls.	57.	
30	Sama	heimild,	bls.	154.	
31	Alister	E.	McGrath,	Historical	Theology:	An	Introduction	to	the	History	of	Christian	
Thought,	önnur	útgáfa,	Oxford:	Wiley-	Blackwell,	2012,	bls.	53.	
32	Sama	heimild,	bls.	32.	
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ekki	aðskildar	persónur.	Þrígyðistrúin	gekk	út	frá	persónuskiptingu	en	sú	stefna	

samræmdist	ekki	vitnisburði	Biblíunnar	þar	sem	ekki	var	lengur	um	eingyðistrú	

að	 ræða.	 Einingin	 hvarf	 sjónum.33 	Lausnin	 var	 að	 segja	 eðlið	 vera	 eitt	 en	

persónurnar	þrjár.	Með	því	að	segja	Guð	með	eitt	eðli	var	þrígyðistrúnni	hafnað	

og	 með	 persónuskiptingunni	 var	 háttarhyggjunni	 hafnað. 34 	Einingin	 í	 Guði	

merkir	að	faðir,	sonur	og	heilagur	andi	eru	eins,	samir	og	jafnir.	Allt	sem	hægt	er	

að	 segja	 um	 Guð	 gildir	 einnig	 um	 föður	 og	 son	 og	 heilagan	 anda.	 Allir	 eru	

almáttugir,	 Guð,	 Drottinn.	 Er	 við	 beinum	 bænum	 okkar	 til	 Guðs	 erum	 við	 að	

beina	þeim	til	þrenningarinnar.	Persónuskiptingin	kemur	fram	í	sambandi	föður,	

sonar	og	heilags	anda.	Þó	að	það	sem	sagt	er	um	Guð	gildi	um	föður	og	son	og	

heilagan	anda,	þá	er	faðirinn	ekki	sonur	og	ekki	heilagur	andi.	Sonurinn	er	ekki	

faðir	 og	 ekki	 heilagur	 andi	 og	 heilagur	 andi	 er	 hvorki	 faðir	 né	 sonur.	 Eins	 og	

kemur	fram	í	20.-25.	grein	Aþanasíusarjátningar:	

	

Faðirinn	er	af	engum	gerður	og	ekki	heldur	skapaður	eða	fæddur.	

Sonurinn	 er	 ekki	 gerður	 og	 ekki	 skapaður,	 heldur	 fæddur	 af	 Föðurnum	

einum.	

Heilagur	 andi	 er	 ekki	 gerður	 og	 ekki	 skapaður	 og	 ekki	 heldur	 fæddur,	

heldur	útgengur	hann	af	Föður	og	syni.	

Þess	vegna	er	einn	faðir,	ekki	þrír	feður,	einn	sonur,	ekki	þrír	synir,	einn	

heilagur	andi,	ekki	þrír	heilagir	andar	

og	í	þessari	þrenningu	er	ekkert	fyrr	eða	seinna,	ekkert	meira	eða	minna,	

heldur	 eru	 allar	 persónurnar	 þrjár	 jafn	 eilífar	 og	 hver	 annarri	 jafnar,	 til	

þess	 að,	 eins	 og	 að	 ofan	 greindi,	 vegsömuð	 sé	 í	 öllu	 bæði	 þrenningin	 í	

einingu	og	einingin	í	þrenningu.35	

	

Þetta	 eru	meira	 en	 nöfn	 því	 hvert	 nafn	 vísar	 á	 guðdóminn	 og	 veruleika	 innan	

hans.	 Á	 sviði	 sögunnar	 má	 svo	 finna	 veruleika	 hvers	 guðdóms.	

Þrenningarlærdómurinn	felur	í	sér	að	það	er	í	senn	hægt	að	íhuga	veru	Guðs	og	

																																																								
33	Einar	Sigurbjörnsson,	Credo:	Kristin	trúfræði,	Reykjavík:	Háskólaútgáfan:	
Guðfræðistofnun,	1993,	bls.	69.	
34	Sama	heimild,	bls.	70.	
35	Sama	heimild,	bls.	71.	
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verk	 Guðs	 út	 á	 við.	 Þannig	 segir	 setningin	 „Guð	 er	 kærleikur“	 að	 innan	

guðdómsins	sé	kærleikur	sem	er	þó	ekki	einskorðaður	við	þetta	innra	samband.	

Kærleikurinn	 leitar	 einnig	 út	 á	 við,	 út	 í	 heiminn	 og	 sköpunina.36	Hægt	 er	 að	

viðhalda	 hinum	 fjalæga	 handanverandi	 Guði	 sem	 og	 hinum	 íverandi	 Guði	með	

þrenningarkenningunni	og	eins	að	halda	í	leyndardóm	Guðs.	Austurkirkjan	hefur	

verið	 iðnari	við	að	viðhalda	þrenningarlærdómnum	heldur	en	Vesturkirkjan	og	

hefur	 hún	 meðal	 annars	 sýnt	 fram	 á	 að	 þrenningaríhugun	 og	 tilbeiðsla	 auðgi	

trúarlífið.37	

	

2.4	Guðsmyndin	í	samtímanum	
	

Ég	hef	nú	þegar	skrifað	um	þær	guðsmyndir	sem	við	sjáum	í	Gamla	testamentinu	

annars	 vegar	 og	 Nýja	 testamentinu	 hins	 vegar.	 Í	 gegnum	 tíðina	 hafa	 margir	

guðfræðingar	 sett	 fram	 eigin	 hugmyndir	 um	 guðsmyndina.	 Ég	ætla	 að	 kynna	 í	

þessum	 kafla	 hugmyndir	 tveggja	 guðfræðinga	 sem	 voru	 leiðandi	 í	

guðfræðiumræðunni	 á	 20.	 öld	 og	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 umræðuna	 	 allt	 til	 dagsins	 í	

dag.	Annars	 vegar	 er	 um	að	 ræða	 guðsmynd	Paul	Tillich	 sem	var	 afkastamikill	

guðfræðingur	 fram	 yfir	miðja	 öldina	 og	 hins	 vegar	 Rosemary	Radford	Ruether	

sem	var	ein	af	frumkvöðlum	femínískrar	guðfræði.	Ruether	lét	mjög	til	sín	taka	á	

síðari	áratugum	20.	aldar	og	fram	á	21.	öldina.	Ég	ákvað	að	tala	um	guðsmyndina	

sem	þessir	tveir	guðfræðingar	settu	fram	þar	sem	Tillich	er	af	mörgum	talin	einn	

áhrifamesti	 guðfræðingur	 20.	 aldarinnar	 og	 Ruether	 byggir	 sína	 hugmynd	 um	

guðmyndina	á	verkum	Tillich.	

	

2.4.1	Paul	Tillich	
	

Paul	 Tillich	 (1886-1965)	 var	 fæddur	 og	 uppalinn	 í	 Þýskalandi	 en	 flúði	 til	

Bandaríkjanna	 1930	 vegna	 ofsókna	 nasista.	 Í	 Bandaríkjunum	 kenndi	 Tillich	

																																																								
36	Einar	Sigurbjörnsson,	Credo,	bls.	72.	
37	Sama	heimild,	bls.	76.	
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guðfræði	við	Union	Theological	Seminary,	í	Háskólanum	í	Chicago	og	í	Harvard.	Í	

verkum	sínum	sameinaði	hann	heimspeki	og	guðfræði.38		

Þegar	Paul	Tillich	segir	að	Guð	sé	ekki	til	í	ritum	sínum	er	hann	að	vísa	í	

hina	hefðbundnu	hugmynd	um	Guð.39	Við	hugsum	um	Guð	á	ákveðinn	hátt,	 t.d.	

sem	hina	nauðsynlegu	veru	eða	 fjarræna	 frumorsök.	 Í	 stuttu	máli	þá	 ímyndum	

við	okkur	Guð	sem	yfirnáttúrulega	veru.	 Jafnvel	þessi	 túlkun	samkvæmt	Tillich	

dregur	 Guð	 niður	 á	 það	 plan	 að	 vera	 endanlegur	 líkt	 og	 við	 sjálf	 eða	 annað	 í	

þessari	 veröld.	 Með	 því	 að	 hugsa	 um	 Guð	 sem	 veru	 eða	 efni	 og	 með	 því	 að	

staðsetja	Guð	í	yfirnáttúrulegum	heimi	við	hlið	okkar	heims	breytum	við	hinum	

óendanlega	Guði	yfir	í	hinn	endanlega	Guð.40	

Einnig	varar	Tillich	við	þeirri	tilhneigingu	að	hugsa	um	Guð	sem	persónu	

en	samt	sem	áður	er	hugmyndin	um	persónulegan	Guð	nauðsynleg	að	hans	mati	

því	einungis	persóna	getur	skilið	okkur	og	talað	til	okkar	inn	í	erfiðar	aðstæður.41	

Guð	 er	 ofan	 og	 handan	 við	 hina	 hefðbundnu	 guðsmynd	 hins	 yfirnáttúrulega.	

Tillich	hafnar	því	að	 líta	á	Guð	sem	yfirnáttúrulega	veru	sem	er	einhversstaðar	

þarna	 úti	 í	 alheiminum. 42 	Hann	 hafnar	 einnig	 Guði	 náttúruhyggjunnar	

(naturalismans)	en	sú	túlkun	ber	kennsl	á	Guð	með	því	að	skoða	heiminn.	Tillich	

telur	að	yfirnáttúrulega	guðshugmyndin	sé	ófullnægjandi	á	þeim	 forsendum	að	

hún	geri	Guð	að	annarri	veru	þarna	úti	en	guðshugmyndin	út	frá	náttúruhyggju	

sé	ófullnægjandi	vegna	þess	að	henni	mistekst	að	aðgreina	Guð	frá	heiminum	og	

gera	 rétt	 skil	 á	 reynslu	 og	 upplifun	 okkar	 á	 hinu	 heilaga.	 Báðar	 hugmyndirnar	

smækka	Guð	og	gera	úr	honum	skurðgoð	samkvæmt	Tillich.43	

En	hvernig	eigum	við	þá	að	tala	um	Guð?	Tillich	segir	að	til	sé	þriðja	leiðin	

til	 að	 tala	 um	 Guð	 sem	 frelsar	 okkur	 undan	 tveimur	 áðurnefndum	 öfgum,	

náttúruhyggjunnar	 og	 hins	 yfirnáttúrulega.	 Guð	 er	 hvorki	 í	 heiminum	 né	 fyrir	

ofan	hann,	heldur	í	innsta	kjarna	tilverunnar	og	reynslunnar.	Guð	er	Verusjálfið	

																																																								
38	Ed.	L.	Miller	og	Stanley	J.	Grenz,	Introduction	to	Contemporary	Theologies,	Minneapolis:	
Fortress	Press,	1998,	bls.	55.	
39	Sama	heimild,	bls.	58.	
40	Sama	heimild,	bls.	59.	
41	Sama	heimild,	bls.	59.	
42	Sama	heimild,	bls.	60.	
43	Sama	heimild,	bls.	60.	
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(e.	Being	Itself).	 Þetta	 er	 það	 eina	 sem	hægt	 er	 að	 fullyrða	um	Guð,	 án	þess	 að	

gera	úr	Guði	skurðgoð	samkvæmt	Tillich.44	

	

2.4.2	Rosemary	Radford	Ruether	
	

Rosemary	 Radford	 Ruether	 (1936-)	 er	 ein	 af	 okkar	 fremstu	 femínísku	

guðfræðingum	og	hefur	hún	kennt	við	háskóla	eins	og	Harvard	og	Yale.45	Ruether	

telur	 að	 afleiðing	 feðraveldisins	 sé	m.a.	 mynd	 af	 Guði	 sem	 feli	 í	 sér	 tvíhyggju.	

Tvær	 andstæður	 eru	 bornar	 saman	 og	 yfirleitt	 er	 önnur	 talin	 góð	 en	 hin	 ill.46	

Þannig	 er	 konan	 og	 efnið	 t.d.	 sett	 andspænis	 karlmanninum	 og	 andanum.	 Hið	

fyrrnefnda	er	talið	illt	en	hið	síðarnefnda	gott.	Þessi	nálgun	samkvæmt	Ruether	

hefur	 orðið	 til	 þess	 að	 gera	 konur	 undirgefnar	 og	 draga	 úr	 mennsku	 þeirra.	

Ruether	er	sannfærð	um	að	vegna	þess	að	 tvíhyggjan	orsakar	áþján	kvenna,	þá	

þurfi	 að	 afmá	 hana	 úr	 kristinni	 guðfræði	 og	 hún	 telur	 hún	 rétta	 staðinn	 til	 að	

byrja	á	því	vera	í	kennisetningum	er	varða	Guð.47	

Ruether,	ásamt	fleiri	feminískum	guðfræðingum,	telur	að	hin	hefðbundna	

karlkyns	mynd	af	Guði	ali	af	sér	tvíhyggju	sem	orsaki	áþján	kvenna	og	því	þurfi	

að	 skipta	 karlkyns	myndinni	 út.	 Í	 því	 sambandi	 segir	 Ruether	 að	 Guð	 sé	 bæði	

karlkyns	og	kvenkyns	og	hvorki	karlkyns	né	kvenkyns	og	ef	markmið	kristinnar	

guðfræði	 eigi	 að	 vera	 málfar	 beggja	 kynja	 þá	 þurfi	 að	 tala	 um	 guðdóminn	 í	

kvenkyns	 myndlíkingum	 til	 jafns	 við	 karlkyns	 myndlíkingar.	 Sumir	 femíniskir	

guðfræðingar	 taka	 þessa	 gagnrýni	 á	 föðurmynd	 Guðs	 lengra	 og	 segja	 að	 allar	

foreldramyndir	af	Guði	séu	karllægar	því	að	öll	slík	myndlíking	feli	í	sér	kúgandi	

tvíhyggju.48		

Lausnin	samkvæmt	Ruether	liggur	í	að	draga	upp	mynd	af	Guði	sem	felur	ekki	í	

sér	tvíhyggju.	Til	þess	að	gera	það	snýr	Ruther	sér	að	hugmyndum	Pauls	Tillich	

um	guðdóminn.	En	hún	breytir	aðeins	hugmyndinni	og	gefur	henni	 feminískari	

																																																								
44	Ed.	L.	Miller	og	Stanley	J.	Grenz,	Introduction	to	Contemporary	Theologies,	bls.	60.	
45	Sama	heimild,	bls.	161-162.	
46	Sama	heimild,	bls.	169.	
47	Sama	heimild,	bls.	170.	
48	Sama	heimild,	bls.	170.	
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blæ.49 	Því	 verður	 „Verusjálfið”	 (e.	 Being	 Itself)	 hjá	 Tillich	 að	 Guð/Gyðja	 (e.	

God/ess)	hjá	Ruether.	Guð/Gyðja	er	vera	sem	hafin	er	yfir	efnisheiminn	en	býr	að	

baki	tilveru	okkar	og	mun	búa	að	baki	áframhaldandi	tilveru.	Guð/Gyðja	er	ekki	

þessi	persónulegi	Guð	hins	klassíska	kristindóms.50	Samt	vill	Ruether	ekki	skipta	

út	 hinum	 persónulega	 Guði	 kristinnar	 hefðar.	 Hún	 vonar	 frekar	 að	 með	

rökhugsun	sé	hægt	að	búa	til	mynd	af	hinu	heilaga	sem	vinnur	bug	á	tvíhyggjunni	

sem	felst	í	hinni	hefðbundnu	ímynd.	

Ég	er	 sammála	Ruether	um	að	við	ættum	ekki	 að	 skipta	kenningum	um	

hinn	 persónulega	 Guð	 kristinnar	 hefðar	 út	 heldur	 ættum	 við	 að	 nota	 mynd	

hennar	 til	 að	 vinna	 bug	 á	 karllægu	 tungutaki	 sem	hefur	 einkennt	 orðræðu	um	

Guð	 í	gegnum	aldirnar.	Það	að	hætta	algerlega	að	 tala	um	Guð	sem	persónu	og	

einungis	tala	um	Guð	sem	handanveru	tel	ég	ekki	vænlegt.	Við	höfum	þörf	fyrir	

persónulegan	Guð	en	við	þurfum	að	breyta	orðalaginu	sem	við	notum	yfir	Guð	

svo	allir	geti	fundið	sig	í	guðdómnum	og	um	leið	fundið	sinn	persónulega	Guð.	

	

2.5	Myndir	af	Guði	í	Biblíunni	
	

Víða	 í	 Biblíunni	 er	 notað	 myndmál	 um	 Guð	 og	 er	 það	 fjölbreytt	 þar	 sem	

leyndardómur	 Guðs	 er	 of	 mikill	 til	 að	 hægt	 sé	 að	 afhjúpa	 Guð	 með	 einni	

myndlíkingu.	Margar	 af	 þessum	 líkingum	 þekkjum	 við	 vel	 en	 aðrar	 þeirra	 eru	

minna	notaðar,	jafnvel	gleymdar.	

	

2.5.1	Eldur	
	

Síendurtekið	 sjáum	 við	 Guð	 birtast	 okkur	 í	 Biblíunni	 sem	 eldur	 og	 táknar	

eldurinn	nærveru	hins	heilaga.51	Þekktasta	sagan	þar	sem	Guð	birtist	okkur	sem	

eldur	er	líklega	köllunarsaga	Móse	í	2.	Mósebók	vers	2-4:		

	

																																																								
49	Ed.	L.	Miller	og	Stanley	J.	Grenz,	Introduction	to	Contemporary	Theologies,	bls.	170.	
50	Sama	heimild,	bls.	171.	
51	Gail	Ramshaw,	Treasures	Old	and	New:	Images	in	the	Lectionary,	Minneapolis:	Fortress	
Press,	2002,	bls.	161.	
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Þá	birtist	honum	engill	Guðs	í	eldsloga	sem	stóð	upp	af	þyrnirunna.	Hann	

sá	að	runninn	stóð	í	ljósum	logum	en	brann	ekki.	Móse	hugsaði:	„Ég	verð	

að	 ganga	 nær	 og	 virða	 fyrir	 mér	 þessa	 mikilfenglegu	 sýn.	 Hvers	 vegna	

brennur	runninn	ekki?“	Þegar	Drottinn	sá	að	hann	gekk	nær	til	að	virða	

þetta	fyrir	sér	kallaði	Guð	til	hans	úr	miðjum	runnanum	og	sagði:	„Móse,	

Móse.“	Hann	svaraði:	„Hér	er	ég.“	

	

Annað	dæmi	er	úr	Postulasögunni	þegar	heilagur	andi	kom	yfir	lærisveina	Jesú:	

	

Þá	er	upp	var	runninn	hvítasunnudagur	voru	allir	saman	komnir	á	einum	

stað.	Varð	þá	skyndilega	gnýr	af	himni,	eins	og	óveður	væri	að	skella	á,	og	

fyllti	 allt	 húsið	 þar	 sem	 þeir	 voru.	 Þeim	 birtust	 tungur,	 eins	 og	 af	 eldi	

væru,	er	kvísluðust	og	settust	á	hvert	og	eitt	þeirra.	Allir	fylltust	heilögum	

anda	 og	 tóku	 að	 tala	 öðrum	 tungum,	 eins	 og	 andinn	 gaf	 þeim	 að	mæla.	

(Post	2.	1-4)	

	

Á	hvítasunnunni	halda	gyðingar	upp	á	það	að	Móse	var	gefið	lögmálið	á	Sínaífjalli	

og	Guð	birtist	fólkinu	í	eldglæringum.	Í	Postulasögunni	heyrum	við	um	aðra	gjöf	

frá	Guði,	gjöf	heilags	anda.	Eldurinn	birtist	nú	á	ennum	safnaðarmeðlima	og	er	

það	leið	til	að	segja	að	lögmálið	sé	nú	ritað	í	hjarta	þeirra.52	Eldurinn	er	tákn	um	

upprisu	dauðra	og	umbreytingu	samfélagsins	 fyrir	 tilstilli	andans.53	Það	að	Guð	

birtist	 okkur	 svo	 oft	 í	 Biblíunni	 sem	 eldur	 segir	 okkur	 eitthvað	 um	 Guð.	 Guð	

birtist	 okkur	 sem	 eldur	 á	 þann	 hátt	 í	 Biblíunni	 að	 hann	 er	 okkur	

lífsnauðsynlegur.54	Varðeldurinn	dregur	 fólk	að	sér,	það	myndar	hring	utan	um	

eldinn	og	á	samfélag	í	kringum	hann.55	

	

2.5.2	Hirðir	og	hjörð	
	

Víða	má	sjá	Guði	og	Jesú	líkt	við	hirði	og	söfnuðurinn	hjörð	hans.	Kunnust	þeirra	

																																																								
52	Gail	Ramshaw,	Treasures	Old	and	New,	bls.	168.	
53	Sama	heimild,	bls.	169.	
54	Sama	heimild,	bls.	161.	
55	Sama	heimild,	bls.	164.	
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mynda	er	úr	23.	Davíðssálmi	sem	er	án	efa	þekktasti	sálmur	Saltarans:56	

	

Drottinn	er	minn	hirðir,	

mig	mun	ekkert	bresta.	

Á	grænum	grundum	lætur	hann	mig	hvílast,	

Leiðir	mig	að	vötnum,	

Þar	sem	ég	má	næðis	njóta.	

	

Góði	hirðirinn	er	sá	sem	verndar	hjörð	sína	og	forðar	henni	frá	því	að	villast	af	

leið	og	 leggur	 jafnvel	 líf	sitt	 í	sölurnar	 fyrir	sauði	sína.57	Í	könnun	sem	gerð	var	

meðal	presta	á	 Íslandi	sögðust	rúmlega	40%	nota	mest	Sálm	23	 í	starfi	sínu	og	

töldu	 nánast	 allir	 þáttakendur	 að	 hann	 væri	 sá	 sálmur	 sem	 höfðaði	 mest	 til	

almennings.58	Ríkulegt	myndmál	sálmsins	spilar	þar	inn	í	sem	og	myndin	af	Guði	

sem	hirði.	

2.5.3	Dómari	
	

Á	miðöldum	var	víða	dregin	upp	mynd	af	Guði	 sem	ströngum	dómara	en	á	20.	

öld	 breyttist	 áherslan	 yfir	 á	 Guð	 sem	 fyrirgefur	 öllum	 allt.	 Biblían	 dregur	 upp	

mynd	 af	 Guði	 sem	 skapara	 heimsins	 og	 þeirra	 laga	 sem	 gilda	 í	 heiminum	 og	

okkur	ber	að	fara	eftir.	Hér	má	sjá	Guð	í	hlutverki	dómarans:59	

	

Og	hann	mun	dæma	meðal	lýðanna	

og	skera	úr	málum	margra	þjóða.	

Og	þær	munu	smíða	plógjárn	úr	sverðum	sínum	

og	sniðla	úr	spjótum	sínum.		

Engin	þjóð	skal	sverð	reiða	að	annarri	þjóð	

og	ekki	skulu	þær	temja	sér	hernað	framar.	(Jes	2.4)	

	

Guð	 birtist	 okkur	 oft	 í	 Biblíunni	 sem	 hinn	 fyrirgefandi	 dómari	 og	 í	

																																																								
56	Gunnlaugur	A.	Jónsson,	Áhrifasaga	Saltarans,	bls.	169.	
57	Einar	Sigurbjörnsson,	Credo,	bls.	346-347.	
58	Gunnlaugur	A.	Jónsson,	Áhrifasaga	Saltarans,	bls.	180.	
59	Gail	Ramshaw,	Treasures	Old	and	New,	bls.	237.	



 
 

28 

Lúkasarguðspjalli	 er	 að	 finna	 dæmisögu	 sem	 Jesús	 segir	 um	 hinn	 fyrirgefandi	

Guð	sem	veitir	útvöldum	réttlæti	(Lúk	18.	1-8).	

Sú	mynd	sem	dregin	var	upp	af	Guði	á	miðöldum	sem	hefnigjörnum	dómara	olli	

því	að	margir	óttuðust	Guð.	Þegar	Lúther	kom	fram	með	siðbót	sína	 lagði	hann	

áherslu	á	miskunnsaman	Guð	og	fyrirgefningu	Guðs.	Siðbót	Lúthers	sneri	því	að	

miklu	 leyti	 um	 nýja	 guðsmynd.	 Guð	 var	 elskandi	 faðir	 en	 ekki	 kröfuharður	

dómari.	Þessi	mynd	Lúthers	varð	ríkjandi	og	er	enn.60	

	

2.5.4	Klettur	
	

Víða	í	Biblíunni	má	sjá	talað	um	Guð	sem	klett	og	er	oftar	talað	um	Guð	sem	klett	

í	 Saltaranum	 heldur	 en	 sem	 Guð	 föður.	 Myndir	 af	 Guði	 sem	 kletti	 er	 að	 finna	

tuttugu	og	einu	sinni	í	Saltaranum	en	eingöngu	þrisvar	sinnum	sem	föður.61	

	

Í	28.	Davíðssálmi	sjáum	við	sálmaskáldið	ákalla	Guð	og	kalla	hann	bjarg	sitt.	

	

Til	þín,	Drottinn,	hrópa	ég,		

þú	bjarg	mitt,	ver	eigi	hljóður	gagnvart	mér.	(v.	1)	

	

Í	31.	Davíðssálmi	er	Drottinn	í	upphafi	bæði	kallaður	bjarg	og	verndarbjarg	sem	

er	sálmaskáldinu	vígi.	

	

Ver	mér	verndarbjarg,	

vígi	mér	til	hjálpar,	

því	að	þú	ert	bjarg	mitt	og	vígi.	(v.	3	og	4)	

	

Í	 upphafi	 18.	 Davíðssálms	 má	 sjá	 fjölbreyttar	 myndlíkingar	 um	 Guð,	 meðal	

annars	sem	bjarg.	

	

Ég	elska	þig,	Drottinn,	styrkur	minn.	
																																																								
60	Gail	Ramshaw,	Treasures	Old	and	New,	bls.	240.	
61	Arthur	Walker-Jones,	The	Green	Psalter:	Resources	for	an	Ecological	Spirituality,	
Minneapolis:	Fortress	Press,	2009,	bls.	54.	
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Drottinn,	bjarg	mitt	og	vígi,	frelsari	minn,	

Guð	minn,	hellubjarg	mitt,	þar	sem	ég	leita	hælis,	

skjöldur	minn	og	horn	hjálpræðis	míns,	háborg	mín.	(vers	2-3)	

	

Guð	sem	klettur	skapar	hugrenningatengsl	við	það	að	Guð	sé	traustur	og	að	við	

getum	byggt	líf	okkar	á	trúnni	á	Guð.	

Þetta	eru	einungis	 fáeinar	af	þeim	fjölbreyttu	myndum	sem	við	sjáum	af	

Guði	 í	 Biblíunni.	 Í	 næsta	 kafla	 verður	 betur	 farið	 í	 þær	 kvenlegu	 myndir	 sem	

dregnar	eru	upp	af	Guði	í	Bilblíunni,	myndir	sem	oft	vilja	gleymast.	

3.	Hvernig	tölum	við	um	Guð?	
	

Í	þessum	kafla	mun	ég	skoða	mikilvægi	guðsmyndarinnar	 fyrir	 trúarlíf	 fólks	og	

hvernig	 við	 tölum	 um	 Guð	 því	 til	 að	 miðla	 guðsmyndinni	 þurfum	 við	 að	 nota	

tungumálið.	Ég	kynni	til	sögunnar	gagnrýni	sem	núverandi	málfar	um	Guð	hefur	

fengið	 á	 sig	 frá	 femínískum	 guðfræðingum	 og	 skoða	 þær	 breytingar	 sem	

femínískir	guðfræðingar	vilja	gera	á	tungutakinu	um	Guð.	Munu	hugmyndir	Gail	

Ramshaw	 og	 fleiri	 guðfræðinga	 varðandi	 tungutakið	 í	 helgihaldinu	 gegna	

lykilhlutverki	 í	 umfjöllun	 minni	 sem	 og	 og	 sýn	 Ramshaw	 á	 það	 verkefni	 sem	

kristin	guðfræði	stendur	frammi	fyrir	í	dag.	

	

3.1	Mikilvægi	guðsmyndar	
	

Ana-Maria	 Rizzuto	 (1932-)	 telur	 að	 guðsmynd	 fólks	 sé	 síbreytileg	 og	 það	 sé	

komið	 undir	 guðsmynd	 fólks	 hvort	 það	 álíti	 sig	 trúað	 eða	 trúlaust.	 Samkvæmt	

Rizzuto	 er	 guðsmyndin	 virk	 í	 sálarlífi	 mannsins	 en	 ekki	 kyrrstætt	 og	 óvirkt	

fyrirbæri	 og	bendir	 hún	 á	mikilvægi	 þess	 að	 fólk	 vinni	 stöðugt	með	 guðsmynd	

sína	 svo	 hún	 staðni	 ekki	 eða	 verði	 viðskila	 við	 þroska	 viðkomandi	 á	 öðrum	

sviðum.62	

Rizzuto	segir	að	í	hinum	vestræna	heimi	hafi	allir	í	hugskotsjónum	sínum	

																																																								
62	Sigurður	Pálsson,	Börn	og	trú:	Af	sjónarhóli,	sálfræði,	uppeldisfræði	og	guðfræði,	
Reykjavík:	Skálholtsútgáfa,	2001,	bls.	63.	
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einhverja	 mynd	 af	 Guði	 sem	 viðkomandi	 annaðhvort	 notar,	 hafnar	 eða	 bælir	

niður.	 Myndin	 af	 Guði	 er	 ekki	 óumbreytanleg.	 Með	 ákveðnum	 áföllum	 eða	

gleðilegum	 atburðum	 í	 lífinu	 getur	 fólk	 gengið	 í	 gegnum	 endurskoðun	 á	

guðsmynd	 sinni.	Hún	 getur	 breyst	 til	 hins	 betra	 eða	 verra	 eða	 staðið	 í	 stað	 og	

orðið	 að	 steingervingi	 sem	 veldur	 innri	 togstreitu.63	Guðsmyndin	 getur	 þannig	

tekið	breytingum	út	ævi	einstaklings.	Hún	er	lifandi	og	þetta	sístæða	endurmat	á	

guðsmyndinni	telur	Rizzuto	manninum	nauðsynleg.64	

Út	 frá	 hugmyndum	 Rizzuto	 velti	 ég	 því	 fyrir	 mér	 hvort	 að	 helgihald	

þjóðkirkjunnar	veiti	fólki	úrræði	til	að	þroska	sína	guðsmynd.	Ennfremur	vaknar	

sú	spurning	hvort	helgihaldið	hjálpi	til	við	að	breyta	guðsmyndinni	til	hins	betra	

eða	 verra	 eða	 hvort	 hún	 ýti	 undir	 það	 að	 guðsmyndin	 standi	 í	 stað	 eins	 og	

steingervingur?		

	

3.2	Málfar	um	Guð	
	

Tungumál	um	Guð	ætti	að	hjálpa	okkur	að	skilja	og	mæta	Guði	en	við	ættum	ekki	

að	 rugla	 saman	 raunveruleika	 Guðs	 við	 takmarkanir	 tungumáls	 okkar.	

Tungumálið	getur	aldrei	orðið	annað	en	nálgun	á	Guði.	Femíniskir	guðfræðingar	

leggja	áherslu	á	að	málfar	um	Guð	skipti	miklu	máli	því	það	endurspegli	okkar	

dýpstu	trú	og	skoðun	á	Guði	og	okkur	sjálfum.	Þær	vilja	breyta	málfarinu,	eða	að	

minnsta	kosti	útvíkka	hið	hefðbundna	málfar	sem	notað	er	um	Guð,	því	þær	telja	

þetta	viðtekna	tungutak	stuðli	að	þröngsýnum	skilningi	á	Guði.65		

	 Guðsmynd	 kristinna	 einstaklinga	 er	 yfirleitt	 karlkyns	 en	 þegar	 fólk	 er	

frekar	spurt	út	 í	það	hvort	það	haldi	að	Guð	sé	karlkyns	tekur	það	 fyrir	það	og	

segir	að	Guð	sé	ekki	skilgreindur	með	kyni.	En	afhverju	notum	við	þá	svona	oft	

persónufornafnið	hann	yfir	Guð?	Sumir	leita	í	ritninguna	og	hefðina	til	að	fá	svör	

við	þessum	spurningum.	Ritningin	talar	um	Guð	sem	hann,	Jesús	kallar	Guð	föður	

og	hann.66	Aðrir	leita	í	málhefðina	á	meðan	enn	aðrir	segja	að	umræður	um	það	

																																																								
63	Sigurður	Pálsson,	Börn	og	trú,	bls.	60-61.	
64	Sama	heimild,	bls.	61.	
65	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity:	An	Essential	Guide,	Nashville:	Abingdon	
Press,	1999,	bls.	56.	
66	Sama	heimild,	bls.	55.	
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hvernig	 við	 tölum	 um	 Guð	 skipti	 ekki	 máli. 67 Ef	 við	 skoðum	 tungutak	

helgihaldsins	 sjáum	 við	 að	 það	 er	 yfirfullt	 af	 bæði	 karlkyns	 myndlíkingum	 og	

karlkyns	 fornöfnum.	 Guð	 er	 ekki	 karlkyns	 í	 eiginlegri	 merkingu	 þess	 orðs	 en	

þegar	við	tölum	um	Guð	í	helgihaldinu	er	Guð	nákvæmlega	það,	karlkyns.68	

Bent	hefur	verið	á	að	hið	hefðbundna	tungutak	um	Guð	taki	einungis	fyrir	

eina	 vídd	 guðdómsins,	 Guð	 sem	 föður,	 og	 upphefji	 það	 tungutak	 og	 gefi	 því	

sérstöðu.	Það	bitni	á	öðrum	myndum	sem	tjá	eitthvað	alveg	jafn	biblíulegt	og	satt	

um	Guð.	Í	þessu	samhengi	er	talað	um	áhersluna	á	Guð	sem	konung,	Drottin	og	

herra	 sem	ganga	út	 frá	 hugmyndum	um	Guð	 sem	valdamikinn	 og	 stjórnsaman	

höfðingja.	Þetta	 er	 alveg	gildar	myndir	 sem	Biblían	dregur	upp	af	Guði	 en	þær	

eru	dregnar	upp	á	kostnað	annarra	mynda	sem	sýna	Guð	í	öðru	ljósi.69	

Áðurnefnt	 karllægt	 tungutak	 um	 Guð	 gefur	 til	 kynna	 að	 karlmenn	 séu	

líkari	 Guði	 en	 konur.	 Mary	 Daly	 (1928-2010)	 náði	 að	 fanga	 kjarnann	 í	 þessu	

vandamáli	með	 sinni	 frægu	 setningu:	 „Ef	 Guð	 er	 karlkyns,	 þá	 er	 karlmaðurinn	

Guð.“70	Það	 getur	 reynst	 erfitt	 fyrir	 suma	 að	 ná	 að	 tengjast	 Guði	 þegar	 allt	

tungutak	 um	 Guð	 er	 svo	 karllægt.	 Karlmenn	 og	 konur	 sem	 hafa	 orðið	 fyrir	

misnotkun	af	hálfu	föður	síns	finnst	t.d.	erfitt	að	hugsa	um	Guð	sem	föður.71	

Sumir	feminískir	guðfræðingar	hafa	ekki	bara	gagnrýnt	þá	hefð	að	tala	um	

Guð	í	karlkyni	heldur	hafa	þær	einnig	byrjað	að	endurskoða	tungutakið.	Það	hafa	

þær	 gert	 m.a.	 með	 því	 að	 varpa	 ljósi	 á	 það	 að	 Guð	 sé	 leyndardómur,	 tilgang	

myndlíkinga,	notkun	móðurlegrar	og	annarra	kvenlegra	mynda	um	Guð	og	með	

því	að	benda	á	nauðsyn	þess	að	nota	mörg	nöfn	til	að	lýsa	Guði.72	

	

3.3	Sögulegt	samhengi	Biblíunnar	
	

Aðaluppsprettu	okkar	um	eðli	Guðs	er	að	 finna	 í	Biblíunni.	Notkun	hinna	 fornu	

rita	Biblíunnar	 geta	 fylgt	 vandkvæði	 í	 nútíma	 samfélagi.	 Þau	 voru	 skrifuð	 fyrir	

mörgum	öldum,	í	samfélagi	sem	var	mjög	ólíkt	því	sem	við	þekkjum.	Við	hugsum	
																																																								
67	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	56.	
68	Sama	heimild,	bls.	57.	
69	Sama	heimild,	bls.	57.	
70	If	God	is	male,	then	the	male	is	God.	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	57	
71	Sama	heimild,	bls.	57.	
72	Sama	heimild,	bls.	60.	
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öðruvísi	en	þá	var	gert	og	við	getum	ekki	yfirfært	hugsanir	og	orð	annarra	yfir	á	

okkar	tíma.	Samfélag	okkar	er	öðruvísi	og	því	verður	tungumál	okkar	líka	að	vera	

það.73		

Rit	Biblíunnar	 tala	 inn	 í	 karllægan	heim	og	 leggja	blessun	sína	yfir	 slíka	

heimsmynd.	Guði	er	líst	á	karllægan	hátt	eða	án	kyns	en	með	karlkyns	fornafni.74	

Sömu	 heimssýn	 má	 sjá	 í	 flestum	 fornum	 samfélögum.	 Það	 er	 engu	 að	 síður	

mikilvægt	 fyrir	okkur	að	gera	okkur	grein	 fyrir	því	að	 í	 Ísrael	 til	 forna	var	ekki	

litið	á	Guð	sem	karl	að	kyninu	til.75	

Í	dag	skiptir	kynjajafnrétti	miklu	máli	fyrir	flesta.	Ef	tungutak	kirkjunnar	

breytist	ekki	og	við	förum	að	tala	máli	beggja	kynja	munu	nýjar	kynslóðir	velja	

kynjajafnrétti	 og	 ganga	 úr	 kirkjunni.	 Stór	 hluti	 af	 hinu	 hefðbunda	 tungutaki	

helgihaldsins	 er	 karllægt.	 Við	 verðum	 að	 vinna	 að	 því	 að	 bæta	 tungutak	

kirkjunnar	með	því	að	tala	málfari	beggja	kynja	og	koma	þannig	til	móts	við	fólk	

og	um	leið	lúta	vilja	Guðs	sem	vill	að	allir	séu	jafnir.76	

	

3.4	Verkefni	kristinnar	kirkju	
	
Gail	 Ramshaw	 (1947-),	 fyrrverandi	 prófessor	 við	 La	 Salle	 Háskólann	 í	

Bandaríkjunum,	er	fræðikona	sem	hefur	einbeitt	sér	að	tungutaki	helgihaldsins	.	

Hún	 hefur	 skrifað	 margar	 bækur	 um	 tungutak	 helgihaldsins	 og	 textaraðir	

kirkjunnar.	 Ramshaw	 er	 ein	 af	 þeim	 sem	 hafa	 unnið	 að	 endurskoðun	

tungutaksins	 og	 hún	 telur	 að	 aðalverkefni	 kristinnar	 kirkju	 núna	 sé	 að	

endurskoða	 og	 endurskilgreina	 hugtakið	 Guð.	 Hún	 telur	 að	 þetta	 þurfi	 kristin	

kirkja	að	gera	til	við	getum	notað	orðið	Guð	á	réttan	hátt.	Slík	vinna	samkvæmt	

Ramshaw	 felst	 meðal	 annars	 í	 því	 að	 af-kyngera	 (e.	 degender)	 orðið	 Guð.	77	

Samhliða	ber	Ramshaw	virðingu	fyrir	hefðum	kirkjunnar	og	leggur	áherslu	á	að	

endurskoðun	tungutaksins	þurfi	alltaf	að	vera	í	samtali	við	hefðina	og	Biblíuna.	

																																																								
73	Gail	Ramshaw,	„The	Language	of	the	Psalter	and	Sunday	Worship“,	scholar.valpo.edu,	
bls.	172,	sótt	þann	3.	mars	af:	
http://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=ils_papers.	
74	Sama	heimild,	bls.	173-174.	
75	Sama	heimild,	bls.	174.	
76	Sama	heimild,	bls.	174.	
77	Gail	Ramshaw,	God	Beyond	Gender:	Feminist	Christian	God-Language,	Minneapolis:	
Fortress	Press,	1995,	bls.	19-20.	
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Eins	og	fram	hefur	komið	þá	hefur	gjarnan	verið	vísað	í	Guð	með	karlkyns	

persónufornöfnum	 og	 persónugervingum,	 í	 hebresku,	 íslensku,	 ensku	 og	 fleiri	

tungumálum.	Sumir	telja	hins	vegar	að	þó	að	við	notum	karlkyns	orð	yfir	Guð	þá	

séum	við	ekki	í	raun	að	meina	að	Guð	sé	karlkyns.	Þó	ber	að	muna	að	„orð	skapa	

raunveruleika“78	eins	 og	 Ramshaw	 hefur	 bent	 á	 og	 þrátt	 fyrir	 að	 einhverjir	

guðfræðingar	 haldi	 því	 fram	 að	 Guð	 sé	 handan	 við	 kyn	 eru	 margir	 á	 því	 að	

algengast	 sé	 að	 orðið	 Guð	 sé	 talið	 karlkyns	 hugtak	 og	 Guð	 þar	 af	 leiðandi	

karlkyns.79	Til	 að	 vega	 upp	 á	 móti	 þessu	 vilja	 sumir	 guðfræðingar	 innleiða	

kvenkyns	 tungutak	 um	 Guð.	 Sr.	 Auður	 Eir	 Vilhjálmsdóttir,	 einn	 stofnandi	

kvennakirkjunnar,	 talar	 um	 Guð	 í	 kvenkyni	 og	 er	 það	 gert	 í	 starfi	

kvennakirkjunnar.	Auður	Eir	 telur	að	við	eigum	að	 tala	um	Guð	 í	kvenkyni	þar	

sem	 Guð	 tali	 um	 sjálfa	 sig	 í	 kvenkyni.	 Í	 kvennaguðfræðinni	 er	 sagt	 að	 það	 sé	

skurðgoðadýrkun	að	tala	bara	um	Guð	í	mynd	annars	kynsins.80	Auður	Eir	segir	

að	hún	tali	næstum	alltaf	um	Guð	 í	kvenkyni	á	meðan	hún	sjálf	og	aðrir	venjist	

nýrri	mynd	 af	 Guði.	 Seinna	 stefnir	 hún	 á	 að	 tala	 ýmist	 um	Guð	 í	 kvenkyni	 eða	

karlkyni.81	

Hugmyndir	 Rosemary	 Radford	 Reuther	 um	 Guð/Gyðju	 (e.	 God/Godess)	

eru	byggðar	á	hugmyndum	Paul	Tillich	um	„Verusjálfið“	(e.	Being	Itself)	en	hún	

setur	 kvenlegri	 blæ	 á	 þá	 hugmynd.	 Ramshaw	 gagnrýnir	 hugmynd	 Reuther	 um	

Guð/Gyðju	og	vill	meina	að	með	henni	sé	verið	að	ýta	undir	þá	mynd	hins	trúaða	

að	 Guð	 sé	 af	 einhverju	 kyni,	 frekar	 en	 að	 árétta	 það	 að	 Guð	 sé	 handan	 kyns.	

Ramshaw	telur	að	það	sé	ekki	margt	sem	gefi	til	kynna	að	það	að	tengja	Guð	kyni	

þjóni	 nokkrum	 tilgangi	 til	 að	 auðga	mynd	 okkar	 af	 Guði.	 Í	 eingyðistrú	 er	 ekki	

einungis	 órökrétt	 heldur	 einnig	 guðfræðilega	 óviðeigandi	 að	 tileinka	

guðdóminum	ákveðið	kyn.82	Ég	er	ekki	sammála	Ramshaw	í	hennar	afstöðu	um	

að	við	ættum	að	hætta	að	hugsa	um	Guð	í	ákveðnu	kyni.	Í	Biblíunni	er	talað	bæði	

um	 Guð	 í	 karlkyni	 og	 kvenkyni	 og	 í	 fyrri	 sköpunarfrásögninni	 talar	 Guð	 um	

sjálfa/n	 sig	 í	 kvenkyni	og	karlkyni:	 „Og	Guð	 skapaði	manninn	eftir	 sinni	mynd.	

																																																								
78	Language	creates	reality.	Gail	Ramshaw,	God	Beyond	Gender,	bls.	20.	
79	Gail	Ramshaw,	God	Beyond	Gender,	bls.	19.	
80	Auður	Eir	Vilhjálmsdóttir,	Vinátta	Guðs:	Kvennaguðfræði,	S.I.:	Kvennakirkjan,	1994,	
bls.	49.	
81	Sama	heimild,	bls.	49.	
82	Gail	Ramshaw,	God	Beyond	Gender,	bls.	20.	
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Hann	 skapaði	 hann	 eftir	 Guðs	 mynd.	 Hann	 skapaði	 þau	 karl	 og	 konu“	 (1Mós.	

1.27).	 Ég	 tel	 að	 við	munum	alltaf	 tala	 um	Guð	 í	 ákveðnu	kyni.	Hingað	 til	 hefur	

oftast	verið	talað	um	Guð	í	karlkyni	en	til	að	nota	málfar	beggja	kynja	tel	ég	að	

við	þurfum	að	 líta	 til	kvennakirkjunnar	og	Ruether	og	hugmynda	þeirra	um	að	

tala	einnig	um	Guð	í	kvenkyni.	

Ramshaw	telur	engu	að	síður	að	eitt	af	markmiðum	kirkjunnar	sé	að	nota	

málfar	beggja	kynja	vegna	þess	að	allt	fólk	Guðs	á	að	rýmast	innan	helgihaldsins	

og	 það	 eigi	 að	 endurspegla	 rödd	 allra.83	Ramshaw	 leggur	 mikla	 áherslu	 á	 að	

málfar	helgihaldsins	eigi	að	endurspegla	málhefð	kristninnar	 í	gegnum	aldirnar	

en	einnig	að	endurspegla	samfélag	okkar.	Við	þurfum	einnig	að	gæta	þess	að	fara	

ekki	út	í	öfgar	samkvæmt	Ramshaw.	Sumir	láta	sig	ekki	varða	það	hvort	málfarið	

höfði	 til	 beggja	 kynja	 og	 vilja	 engu	 breyta	 á	meðan	 aðrir	 ganga	 of	 langt	 í	 hina	

áttina	og	útkoman	verður	flatt	tungumál	og	ópersónulegt.84	

Árið	 1998	 samþykkti	 kirkjuþing	 jafnréttisáætlun	 kirkjunnar.	

Jafnréttisáætlun	 er	 ætlað	 að	 leggja	 megináherslu	 á	 að	 vinna	 að	 endurskoðun	

málfars	 í	 kirkjulegri	 boðun	 og	 starfi.85	Það	 er	 því	 líka	 markmið	 kirkjunnar	 að	

endurskoða	málfar	 kirkjunnar	 svo	 það	 stuðli	 að	 bættu	 jafnrétti	meðal	 kynja.	 Í	

þriðja	 lið	 áætlunarinnar	 segir:	 „Þjóðkirkjunni	 ber	 í	 allri	 boðun,	 helgihaldi,	

fræðslu,	útgáfu	og	þjálfun	starfsfólks	kirkjunnar	að	gæta	þess	að	á	hvorugt	kynið	

sé	hallað	og	höfðað	sé	til	beggja	kynja	svo	sem	kostur	er.“86	

	

3.4.1	Tungutak	helgihaldsins	
	

Tungutak	 helgihaldsins	 er	 hluti	 af	 kristnu	 málfari	 og	 er	 líklega	 mikilvægasta	

málfarið	 innan	 kristninnar.	 Orðalag	 helgihaldsins	 getur	 annaðhvort	 verið	 hefð	

frá	 fornu	 fari	 eða	 vinna	 ákveðinna	 nefnda	 eða	 vinnuhópa	 sem	 setja	 saman	

handbækur	 og	 viðeigandi	 lestra	 fyrir	 hvern	 dag.	 Öll	 orð	 sem	 þykja	 viðeigandi	

fyrir	helgihaldið	eru	rituð	niður	og	þátttakendur	helgihaldsins	lesa	sinn	hluta	án	

																																																								
83	Gail	Ramshaw,	Liturgical	Language:	Keeping	it	Metaphoric	Making	it	Inclusive,	
Minnesota:	The	Liturgical	Press,	1996,	bls.	10.	
84	Sama	heimild,	bls.	12.	
85	Jafnréttisáætlun	kirkjunnar,	Gerðir	kirkjuþings,	1998.		
86	Jafnréttisáætlun	kirkjunnar,	Gerðir	kirkjuþings,	1998.	
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mikilla	 breytinga.	 Á	 sumum	 stöðum	 tíðkast	 það	 að	 ákveðinn	 hluti	 safnaðarins	

hefur	það	verkefni	að	velja	texta	fyrir	tilbeiðsluna,	oftast	presturinn.	En	alltaf	er	

þörf	á	einhverskonar	formi.87	

Misjafnt	er	eftir	tíma	kirkjuársins	hvaða	orð	eru	í	notkun	og	sum	orð	eru	

eins	og	 jafndægur	 sem	koma	og	 fara.	Önnur	orð	helgihaldsins	 eru	orð	 sem	við	

heyrum	 hvern	 einasta	 sunnudag	 eins	 og	 „líkami	 Krists“	 í	 altarisgöngunni	 og	

„lamb	 Guðs“	 sem	 við	 heyrum	 óma	 í	 sálmum	 og	 lofsöngum.	 Þessi	 orð	 eru	

mikilvæg	hefðarinnar	 vegna	 og	 hafa	mjög	 fjölþætta	merkingu	 og	 þetta	 eru	 orð	

sem	við	munum	væntanlega	sjá	í	orðaforða	helgihaldsins	í	framtíðinni.	

Ramshaw	telur	að	 tungutak	helgihaldsins	sé	ekki	eins	og	atriðaorðaskrá	

þar	 sem	 við	 eigum	 að	 fylgja	 orðalistanum	 í	 stafrófsröð	 heldur	 líkara	 tré.	 Sum	

orðin	eru	nauðsynleg	eins	og	stofninn	á	meðan	önnur	fylgja	kirkjuárinu	eins	og	

haustlitir	laufanna	sem	koma	og	fara.	Eins	og	tré	þá	vex	tungutak	helgihaldsins.	

Sumar	kirkjudeildir	eru	eins	og	gömul	tré	sem	breytast	hægt	á	meðan	önnur	eru	

sífellt	að	fella	 laufin	og	láta	sér	vaxa	ný.	En	hvernig	þarf	tungutakið	að	breytast	

án	þess	þó	að	merkingin	breytist?	Hvaða	orð	verða	að	haldast	inn	í	helgihaldinu	

til	að	sjálfsvitund	kirkjunnar	varðveitist?88	Þegar	unnið	er	að	slíkum	breytingum	

þá	 geta	 breytingarnar	 alltaf	 orðið	 umdeildar	 og	 þau	 skref	 sem	 tekin	 eru.	 Við	

verðum	því	að	muna	orð	Ramshaw	þegar	hún	segir	að	málhefð	kristinnar	kirkju	

þurfi	 að	 endurspegla	 málhefðina	 í	 gegnum	 aldirnar	 sem	 og	 að	 varðveita	

sjálfsvitund	 kirkjunnar.	 Breytingar	 eru	 misjafnar	 eftir	 tímabilum.	 Verkefni	

kirkjunnar	í	dag	samkvæmt	Ramshaw	er	að	sníða	helgihald	tungutaksins	til	svo	

að	það	innihaldi	bæði	líkingamál	og	noti	málfar	beggja	kynja.89	

	

3.5	Leyndardómur	Guðs	
	

Kristin	hefð	hefur	alltaf	viðurkennt	leyndardóminn	er	umvefur	Guð	og	takmörk	

mannlegrar	þekkingar	þegar	kemur	að	Guði.	Femínískir	guðfræðingar	hafa	talað	

fyrir	 því	 að	 einungis	 karlkyns	 orðalag	 um	 Guð	 sé	 ófullnægjandi	 skilningur	 á	

leyndarómi	Guðs.	Eitt	orð	eða	hópur	af	skyldum	orðum	eru	ekki	fullnægjandi	til	
																																																								
87	Gail	Ramshaw,	Liturgical	Language,	bls.	5.	
88	Sama	heimild,	bls.	6.	
89	Sama	heimild,	bls.	7.	
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að	 reyna	 að	 ná	 utan	 um	 Guð.	 Fjölbreytni	 í	 nöfnum	 og	 myndum	 af	 Guði	 er	

nauðsynleg	til	að	endurpegla	guðdóminn.	Guð	er	svo	miklu	meira	en	eitt	orð	eða	

hugtak	gæti	nokkur	tíma	náð	utan	um.	

Finna	 má	 mun	 fjölbreyttara	 málfar	 um	 Guð	 innan	 ritningarinnar	 og	

hefðarinnar	 en	 endurspeglast	 í	 helgihaldinu.	90	Biblían	 opinberar	 Guð	 en	 hún	

fullyrðir	 ekki	 að	 hún	 hafi	 fulla	 vitneskju	 um	 Guð	 og	 lætur	 hún	 mörgum	

spurningum	um	Guð	ósvarað.	Líkt	og	köllunarfrásögn	Móse	minnir	okkur	á,	þá	

segir	Guð	að	hann	sé	sá	sem	hann	er.		

	

Móse	sagði	við	Guð:	„Ef	ég	kem	til	Ísraelsmanna	og	segi	við	þá:	Guð	feðra	

ykkar	 hefur	 sent	mig	 til	 ykkar,	 og	 þeir	 spyrja	mig:	 Hvert	 er	 nafn	 hans?	

hverju	á	ég	þá	að	svara	þeim?“	Guð	svaraði	Móse:	„Ég	er	sá	sem	ég	er.“	Og	

hann	 bætti	 við:	 „Svo	 skaltu	 segja	 við	 Ísraelsmenn:	 „Ég	 er“	 sendi	mig	 til	

ykkar.“	(2.	Mós	13-15)	

	

Guð	 neitar	 samkvæmt	 þessum	 texta	 að	 setja	 merkimiða	 á	 guðdóminn.	 Guð	 er	

leyndardómur	og	því	mun	Guð	aldrei	verða	þekktur	til	fulls.	

Mannleg	 þekking	 á	 Guði	 kemur	 í	 gegnum	 ritninguna	 og	 hefðina	 sem	

endurspeglar	 mannlega	 reynslu,	 sem	 þýðir	 það	 að	 þekkingin	 er	 takmörkuð.	

Guðfræðingar	hafa	talað	og	skrifað	um	þennan	leyndardóm.	91	Paul	Tillich	sagði	

til	 dæmis:	 „Guð	 er	 í	 innsta	 kjarna	 tilverunnar.“	 Þetta	 er	 eina	 fullyrðingin	 sem	

hægt	 er	 að	 setja	 fram	 um	 Guð,	 án	 þess	 að	 gera	 úr	 Guði	 skurðgoð	 samkvæmt	

Tillich.	 Guðfræðingar	 geta	 gefið	 okkur	 örlitla	 innsýn	 í	 raunveruleika	 Guðs,	 en	

geta	aldrei	fangað	hans	innsta	kjarna.	Tungumálið	er	takmarkað,	sem	og	þeir	sem	

nota	 tungmálið.	 Hefðin	 hefur	 þróast	 þannig	 að	 faðir	 hefur	 orðið	 ríkjandi	 nafn	

Guðs.	 Femínískir	 guðfræðingar	 halda	 því	 fram	 að	 með	 því	 að	 nota	 einungis	

eitthvað	 eitt	 hugtak	 yfir	 Guð	 þá	 sé	 það	 ákveðið	 form	 af	 skurðgoðadýrkun	 (e.	

Idolatry).	Guð	getur	verið	eins	og	faðir	að	ákveðnu	leyti,	en	Guð	er	meira	en	það	

og	orð	yfir	Guð	ættu	að	endurspegla	þann	veruleika.	En	þó	að	við	tölum	um	Guð	

af	varkárni	og	með	auðmýkt	þýðir	það	ekki	að	við	getum	ekki	vitað	eitthvað	um	

																																																								
90	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	60. 
91	Sama	heimild,	bls.	61.	
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Guð	eða	verið	í	sambandi	við	Guð.92	Ein	leið	til	þess	að	tala	um	Guð	er	í	gegnum	

líkingamál.	

	

3.6	Myndlíkingar	
	

Myndlíkingu	er	stundum	lýst	þannig	að	þegar	hún	er	notuð	sé	maður	að	tala	um	

tvo	mismunandi	 hluti	 á	 sama	 tíma.	Myndlíkingin	 felur	 í	 sér	 að	 röklega	 séð	 þá	

miðli	rangt	orð	sannindum.	Litið	er	á	ranga	orðið	sem	hið	rétta.	Þegar	við	tölum	

um	X	notum	við	Y.93	Á	sama	tíma	er	myndlíkingin	ómissandi.	Myndlíkingin	er	það	

sem	einkennir	hinn	hugsandi	mannshuga.	Það	útvíkkar	mannlega	hugsun	og	er	

farvegur	fyrir	mannleg	samskipti.	Myndlíking	virkar	þannig	að	við	breiðum	yfir	

eitthvað	sem	er,	með	einhverju	sem	það	er	ekki.	Þessi	tilhneiging	byrjar	þegar	við	

erum	ung.	Lítil	börn,	nýkomin	upp	úr	baði,	 líta	á	 fingur	sínar	og	 tær	og	segjast	

vera	 með	 rúsínuputta	 og	 -tær.	 Paul	 Ricoeur	 (1913-2005),	 einn	 fremsti	

sérfræðingur	20.	aldar	í	myndlíkingum,	sagði	að	slík	sköpunargáfa	sé	það	sem	átt	

er	 við	 í	 1.	Mósebók	 þegar	 við	 erum	 sögð	 sköpuð	 í	 guðsmynd	 (Imago	 dei).	 Hið	

heilaga	brýst	út	úr	hinu	venjulega	og	ný	merking	verður	til.94	

Lengi	 hefur	 verið	 glímt	 við	 „ósannindi“	 myndlíkingarinnar.	 Hvernig	

stendur	á	því	að	kirkjan	heldur	áfram	að	trúa	einhverju	sem	augljóslega	er	ekki	

satt?95	

Tómas	Aquinas	(1225-1274)	sagði	að	ein	leið	til	að	tala	um	Guð	væri	að	

segja	hvað	Guð	er	ekki,	via	negativa,	þar	sem	við	getum	ekki	vitað	hvað	Guð	er.	

Vandamálið	við	þessa	aðferð,	að	tala	einungis	um	það	sem	Guð	er	ekki,	er	að	það	

hjálpar	okkur	lítið	til	þess	að	hugsa	um	Guð.	Því	setti	Aquinas	fram	kenninguna	

um	samsvörunina	(e.	analogy).96	Aquinas	sagði	að	samsvörun	sé	orðræða	eins	og	

„Guð	er	góður“	þar	sem	skilgreiningin	á	orðinu	góður	miðast	ekki	við	hugmyndir	

mannsins	 um	 skilgreininguna	 á	 orðinu	 góður	 heldur	 opinberast	 það	 í	

ritningunni.	 Þannig	 viðhelst	 líka	 leyndardómur	 Guðs	 og	 við	 viðurkennum	

takmarkanir	 hugsunar	 okkar	 og	 tungumáls	 þegar	 við	 reynum	 að	 tala	 um	 Guð.	
																																																								
92	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	62.	
93	Gail	Ramshaw,	Liturgical	Language,	bls.	7.	
94	Sama	heimild,	bls.	9.	
95	Sama	heimild,	bls.	8.	
96	William	C.	Placher,	Essentials	of	Christian	Theology,	bls.	54.	
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Ýmislegt	 í	 málhefðinni	 hefur	 breyst	 síðan	 Aquinas	 var	 uppi	 en	 guðfræðingar	

halda	 áfram	 að	 leitast	 við	 að	 skilja	 hvernig	 kristin	 „ónákvæm“	 orðræða	 boðar	

sannleika	 og	 reyna	 að	 færa	 fram	 skynsamleg	 rök	 fyrir	 notkun	 myndlíkingar	 í	

trúnni.97	Sérfræðingar	okkar	tíma	segja	að	myndlíkingin	sé	ómissandi.98	

Í	 helgihaldinu	eru	mikið	notaðar	myndlíkingar	 til	 að	 tala	um	Guð.	Ég	 er	

sammála	þeim	sem	halda	því	 fram	að	við	þurfum	myndlíkinguna	 til	að	 tala	um	

Guð.	Við	þurfum	þó	að	vera	vakandi	fyrir	þeim	myndlíkingum	sem	við	erum	að	

nota	 og	 sífellt	 að	 endurskoða	 þær.	 Því	 er	 nauðsynlegt	 að	 spyrja:	 Notum	 við	

myndlíkingar	 einungis	 hefðarinnar	 vegna	 óháð	 því	 hvort	 þær	 	 gagnist?	 Við	

þurfum	 að	muna	 eftir	 trénu	 okkar	 sem	myndar	 orðaforða	 helgihaldsins,	 halda	

inni	myndlíkingum	sem	mynda	stofninn	en	vera	vakandi	fyrir	því	að	leyfa	hinum	

fölnuðu	myndlíkingum	að	falla	til	 jarðar	og	finna	nýjar	myndlíkingar	sem	henta	

hverjum	tíma	og	tala	inn	í	samfélagið	hverju	sinni.	

Johanna	Bos,	prófessor	í	gamla	testamentisfræði,	notaði	„já,	nei	og	meira	

en“	formúluna	til	að	skilja	tungumálið	sem	notað	er	um	Guð.	Við	notum	þetta	„já“	

þegar	myndlíking	 segir	 einhvern	 sannleika	 um	Guð.	 Til	 dæmis	myndlíkingar	 á	

borð	við	„móðir,	faðir,	ljós	eða	klettur.“	Allar	þessar	myndlíkingar	segja	einhvern	

sannleika	um	Guð.	Þrátt	fyrir	það	getur	engin	myndlíking	náð	fullkomlega	að	lýsa	

Guði.	Það	er	þetta	„nei.“	Guð	er	alltaf	handan	við	mannlega	þekkingu	og	tilraunir	

okkar	til	að	reyna	að	segja	eitthvað	um	Guð	og	nefna	Guð	eru	þetta	„meira	en.“	

Guð	 er	 kærleikur,	 segjum	 við	 oft,	 og	 það	 er	 satt.	 En	 mannlegur	 skilningur	 á	

kærleika	 er	 takmarkaður	 og	Guð	 getur	 verið	 ólíkur	 okkar	 skilningi	 á	 kærleika.	

Guð	er	kærleikur	sem	fer	langt	fram	úr	okkar	skilningi	á	bæði	Guði	og	kærleika.99	

Áhrifaríkustu	myndlíkingarnar	eru	þær	sem	láta	fólki	bregða,	stuðar	það	

eða	kallar	fram	undrun.	Það	kom	fólki	á	óvart	að	Jesús	talaði	um	Guð	sem	föður.	

Samtímafólk	Krists	hafði	alltaf	haft	þá	mynd	af	Guði	að	Guð	væri	 fjarlæg	vera	á	

himnum	 og	 því	 vakti	 þessi	 myndlíking	 undrun	 og	 var	 sem	 ferskur	 blær.	

Myndlíkingin	um	Guð	sem	föður	lét	fólk	hugsa	um	Guð	í	tengslum	við	fólkið,	líkt	

og	 faðir	 er	 tengdur	 börnum	 sínum.	 Myndlíkingin	 um	 föður	 sagði	 eitthvað	

mikilvægt	 um	 Guð.	Margir	 femínískir	 guðfræðingar	 segja	 það	 ónauðsynlegt	 að	
																																																								
97	Gail	Ramshaw,	Liturgical	Language,	bls.	8.	
98	Sama	heimild,	bls.	9.	
99	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	64.	
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tala	 eingöngu	 um	 Guð	 sem	 föður	 þegar	 það	 hefur	 misst	 merkinguna	 sem	 það	

hafði	 áður	 fyrr,	 auk	 þess	 sem	að	með	því	 er	Guð	 gerður	 að	 skurðgoði.100Þegar	

myndlíking	verður	hversdagsleg	og	augljós	frekar	en	að	vekja	undrun	hefur	hún	

misst	gæði	sín	sem	myndlíking.101	Þegar	ein	myndlíking	verður	að	nafni	Guðs,	er	

hún	orðin	að	skurðgoði.	Við	búum	til	skurðgoð	úr	Guði	þegar	við	gleymum	að	við	

erum	að	nota	líkingamál	og	myndlíkingin	er	skilin	bókstaflega.102	

Fyrirmynd	 okkar	 í	 notkun	 myndlíkinganna	 er	 Kristur.	 Í	 ritningunni	 er	

sífellt	 verið	 að	 nota	myndlíkingar	 til	 að	 reyna	 að	 segja	 einhvern	 sannleika	 um	

Guð.	Í	Lúkasarguðspjalli	gagnrýndu	menn	Jesú	fyrir	að	eyða	of	miklum	tíma	með	

tollheimtumönnum	og	syndurum.	Jesús	svaraði	þessum	ásökunum	með	þremur	

sögum.	Þar	líkti	hann	Guði	við	hirði	sem	týndi	einum	sauða	sinna.	Hann	líkti	Guði	

við	konu	sem	 leitaði	 að	 týndum	peningi	og	hann	 líkti	Guði	við	 föður	 sem	bauð	

týndan	son	sinn	velkomin	heim.103	Kristur	notaði	fjölbreyttar	myndlíkingar	til	að	

tala	um	Guð,	til	að	reyna	að	miðla	einhverjum	sannleika	um	Guð	og	því	ættum	við	

einnig	að	vera	óhrædd	við	það	í	dag.	

Bókmenntagagnrýnendur	 segja	 að	 myndlíkingin	 sé	 dauð	 þegar	 hún	 er	

hætt	 að	 vekja	 undrun.	 Of	 margar	 myndlíkingar	 innan	 tungutaks	 helgihaldsins	

samkvæmt	Ramshaw	eru	dauðar.	Þær	geta	verið	dauðar	til	dæmis	vegna	þess	að	

heimsmyndin	 sem	 þær	 töluðu	 inn	 í	 forðum	 er	 ekki	 lengur	 til	 staðar.	 Þær	 geta	

dáið	vegna	þess	að	þær	eru	ofnotaðar.	Enn	aðrar	myndlíkingar	deyja	vegna	þess	

að	þær	eru	teknar	of	bókstaflega.104	

Það	er	hægt	að	tala	um	Guð	sem	föður	en	það	þarf	ekki	að	vera	eina	leiðin	

til	 að	 tala	 um	 Guð	 samkvæmt	 femínískum	 guðfræðingum.	 Femíniskir	

guðfræðingar	hafa	bent	á	að	myndmálið	þar	sem	Guði	er	lýst	sem	föður	sé	notað	

á	 kostnað	 annarra	 myndlíkinga.	 Í	 Biblíunni	 er	 að	 finna	 fjölda	 annarra	

áhugaverðra	myndlíkinga	yfir	Guð	sem	vanræktar	hafa	verið.105	Biblían	býr	yfir	

mörgum	 myndlíkingum	 um	 Guð,	 sumar	 eru	 persónulegar	 og	 aðrar	 koma	 úr	

																																																								
100	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	64.	
101	Sama	heimild,	bls.	65.	
102	Arnfríður	Guðmundsdóttir,	Meeting	God	on	the	Cross:	Christ,	the	Cross,	and	the	
Feminist	Critique,	New	York:	Oxford	University	Press,	2010,	bls.	20.	
103	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	63.	
104	Gail	Ramshaw,	God	Beyond	Gender,	bls.	99.	
105	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	57.	
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náttúrunni.	 Þær	myndlíkingar	 sem	 hafa	 verið	 hvað	 umdeildastar	 eru	 þær	 sem	

vísa	í	kvenlegan	veruleika.106		

	

Persónugervingar	og	hlutgervingar	yfir	Guð	
	

Biblían	 tileinkar	 Guði	 mannlega	 eiginleika	 og	 hlutverk.	 Guði	 er	 lýst	 sem	 hirði,	

leirkerasmið,	dómara	og	konungi.	Bæði	kyn	geta	sinnt	þessum	störfum	í	dag,	eins	

og	 var	 líka	 raunin	 á	 biblíutímum.	 Til	 dæmis	 var	 Debóra	 dómari	 og	 Rakel	 var	

hirðir.107	Við	þurfum	að	hafa	varann	á	í	kirkjunni	í	dag	með	að	þó	að	talað	sé	um	

Guð	sem	hirði	eða	konung	þá	megum	við	ekki	um	leið	áætla	að	Guð	sé	karlkyns,	

þótt	Guði	sé	lýst	á	þennan	hátt.108	Eins	verðum	við	að	varast	þá	hættu	að	taka	því	

bókstaflega	að	Guð	sé	eins	og	til	dæmis	dómari.	Hættan	er	ekki	jafn	mikil	þegar	

við	notum	hlutgervingu	yfir	Guð.	Þegar	til	dæmis	Guði	er	líkt	við	dúfu	þá	telja	fáir	

að	 Guð	 sé	 í	 raun	 dúfa.	 Myndlíking	 helst	 frekar	 sem	 myndlíking	 þegar	 við	

hlutgerum	Guð.109	

Okkar	 helsti	 innblástur	 til	 að	 nota	 margar	 myndlíkingar	 yfir	 Guð	 er	 að	

finna	 í	 Saltaranum.	 Saltarinn	 talar	 á	 mjög	 fjölbreyttan	 hátt	 um	 Guð	 og	 notar	

mikið	 til	 þess	 hlutgervingu.	 Talað	 er	 um	 Guð	 sem	 sól	 og	 einnig	 sem	 ský	 er	

verndar	okkur	fyrir	sólinni.	Guð	er	fjall	og	klettur,	 jarðskjálfti	og	ýmislegt	 fleira	

sem	 tengist	 náttúrulegum	 fyrirbærum.	 En	 þessum	 hlutgervingum	 fylgja	 sömu	

vandamál	og	öðrum	myndlíkingum,	þær	 segja	aðeins	hálfan	 sannleika	um	Guð.	

Hvernig	getur	til	dæmis	Guð	verið	ljós?	Guð	er	eins	og	ljós	en	samt	ekki.	Við	erum	

sífellt	 minnt	 á	 takmarkanir	 tungumáls	 okkar.110	Þessi	 fjölbreytni	 í	 hlutgerðum	

myndlíkingum	um	Guð	er	fagnaðarefni	fyrir	þau	sem	finnst	að	helgihaldið	eigi	að	

tala	 máli	 beggja	 kynja.	 Í	 þeim	 myndlíkingum	 sem	 hlutgera	 Guð	 er	 ekki	 sama	

hættan	og	 í	 persónugervingunum	yfir	Guð	þar	 sem	þær	eiga	það	 til	 að	 fá	 á	 sig	

karlmennskublæ	þó	svo	að	það	starf	eða	eiginleikar	sem	eignaðir	eru	Guði	hæfi	

																																																								
106	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	65.	
107	Gail	Ramshaw,	God	Beyond	Gender,	bls.	99.	
108	Sama	heimild,	bls.	100.	
109	Sama	heimild,	bls.	110.	
110	Sama	heimild,	bls.	111.	



 
 

41 

báðum	kynjum.111	

Tungutak	helgihaldsins	fléttar	saman	þá	sem	koma	og	tilbiðja	Guð	því	það	

er	nú	þegar	mál	þeirra.	Tungutak	helgihaldsins	breytist	með	tímanum.	Það	hefur	

þróast	 og	 það	mun	 halda	 áfram	 að	 þróast.	 Við	 notkun	myndlíkinga	 	 verður	 að	

hafa	 í	 huga	 að	 þeim	 er	 ætlað	 að	 sameina	 söfnuðinn,	 ekki	 sundra	 honum.	 Við	

verðum	 því	 að	 vera	 á	 varðbergi	 og	 virða	 hefðina	 og	 leita	 til	 Biblíunnar	 og	 sjá	

hvaða	myndlíkingar	við	 finnum	þar.	Taka	þarf	 ólæsi	 á	biblíusögur	alvarlega	og	

auka	kennslu	á	sögur	úr	Biblíum	fyrir	börn	og	fullorðna	svo	að	þegar	þau	sitja	í	

messum	þá	munu	þau	skilja	þær	myndlíkingar	sem	notaðar	eru	yfir	Guð.112	

	

3.7	Móðurlegar	myndir	um	Guð	
	

Bæði	 í	 Biblíunni	 og	 samkvæmt	 hefðinni	 er	 Guði	 líkt	 við	móður.113	Hér	 eru	 tvö	

dæmi:	

	

Ég	hef	þagað	frá	öndverðu,	

verið	hljóður	og	ekki	hafst	að.	

Nú	mun	ég	hljóða	eins	og	kona	í	barnsnauð,	

stynja	og	standa	á	öndinni.	(Jes	42.14)	

	

Eins	og	móðir	huggar	barn	sitt,		

eins	mun	ég	hugga	yður,	

í	Jerúsalem	verðið	þér	huggaðir.	(Jes	66.13)	

	

Þessir	textar	sýna	að	kvenlegar	myndir	af	Guði	hafa	verið	til	 frá	upphafi	en	eru	

ekki	 tilbúningur	 femínískra	 guðfræðinga.	 Hér	 er	 líka	mikilvægt	 að	minna	 á	 að	

Guði	 er	 ekki	 lýst	 sem	 konu	 vegna	 þess	 að	 Guð	 sé	 kona	 heldur	 vegna	 þess	 að	

þessar	 lýsingar	 segja	 eitthvað	 satt	 um	 Guð	 og	 reynslu	 fólks	 af	 Guði.	 Finna	má	

kvenlegar	myndlíkingar	 í	 Biblíunni	 um	Guð	 sem	konu	 en	 sú	 staðreynd	 að	 þær	

verði	til	í	því	feðraveldi	sem	Biblían	var	skrifuð	í	er	mikilvæg.	Við	sjáum	líkingar	
																																																								
111	Gail	Ramshaw,	God	Beyond	Gender,	bls.	113.	
112	Sama	heimild,	bls.	115.	
113	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	66.	
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þar	sem	Guð	er	móðir	að	fæða	sköpun	og	þar	sem	Guð	er	sagður	næra	Guðs	börn	

á	umhyggjusaman	hátt	og	hef	ég	skáletrað	þær	líkingar:	

	
Þegar	Ísrael	var	ungur	

fékk	ég	ást	á	honum	

og	kallaði	son	minn	frá	Egyptalandi.	

Þegar	ég	kallaði	á	þá	

hlupu	þeir	frá	augliti	mínu,	

færðu	Baölum	sláturfórnir	og	skurðgoðum	reykelsi.	

Ég	kenndi	Efraím	að	ganga,	

bar	þá	á	örmum	mér	

en	þeir	skildu	ekki	að	það	var	ég	sem	annaðist	þá.	

Ég	dró	þá	að	mér	með	böndum	eins	og	menn	nota,	

með	taugum	kærleikans.	

Ég	reyndist	þeim	eins	og	sá	

sem	lyftir	brjóstmylkingi	að	vanga	sér.	

Ég	beygði	mig	niður	að	honum,		

gaf	honum	að	eta.	

Hann	vill	hverfa	aftur	til	Egyptalands,	

Assúr	verður	konungur	hans.	

Þar	sem	hann	neitaði	að	hverfa	aftur	

mun	sverðið	geisa	í	borgum	þeirra	

og	tortíma	spáprestum	þeirra,	

eyða	þeim	vegna	ráðabruggs	þeirra.	

En	þjóð	mín	er	ráðin	í	að	yfirgefa	mig	

og	þeir	hrópa	til	Baals	

en	hann	reisir	þá	ekki	upp.	

Hvernig	gæti	ég	framselt	þig,	Efraím,	

ofurselt	þig,	Ísrael,	

hvernig	gæti	ég	framselt	þig	eins	og	Adma,	

farið	með	þig	eins	og	Sebóím?		

Hjartað	umhverfist	í	brjósti	mér,	

ég	finn	fyrir	brennheitri	samúð.		
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Ég	ætla	ekki	að	láta	glóandi	reiði	mína	ráða,	

ekki	eyða	Efraím	aftur.	

Þar	sem	ég	er	Guð	og	ekki	maður,	

heilagur	mitt	á	meðal	yðar,	

kem	ég	ekki	til	yðar	í	bræði.	(Hós	11.1-9)	

	

Umhyggja	eins	og	sú	sem	hér	er	dregin	fram	er	að	sjálfsögðu	ekki	einskorðuð	við	

mæður	 því	 feður	 geta	 líka	 sýnt	 slíka	 umhyggju.	 En	 í	 Ísrael	 til	 forna	 var	 það	 í	

verkahring	 kvenna	 að	 fæða	 og	 klæða	 börnin.	 Hér	 er	 Guði	 lýst	 sem	 nærandi	

móður,	 líkt	 og	 móðir	 sem	 ekki	 getur	 gleymt	 brjóstbarni	 sínu	 getur	 Guð	 ekki	

gleymt	Ísrael:	

	

Hvort	fær	kona	gleymt	brjóstbarni	sínu	

að	hún	miskunni	eigi	lífsafkvæmi	sínu?	

Og	þó	að	þær	gætu	gleymt	

þá	gleymi	ég	þér	samt	ekki.	(Jes	49.15)	

	

Kvenlegar	myndir	yfir	Guð	leysa	þó	ekki	allan	vanda	tengdan	tungutaki	um	Guð	

að	 mati	 sumra	 femínískra	 guðfræðinga.	 Biblían	 talar	 um	 Guð	 sem	 konung	 og	

dómara	 og	 Guð	 er	 settur	 í	 önnur	 hefðbundin	 karlahlutverk	 sem	 eru	 óskyld	

föðurhlutverkinu.	Mikið	af	kvenlegu	myndmáli	er	móðurlegt,	sem	gefur	í	skyn	að	

konur	 eru	 líkastar	 Guði	 þegar	 þær	 eru	mæður,	 á	meðan	 karlmenn	 líkjast	 Guði	

mest	vegna	athafnasemi	þeirra.114	Móðurlegt	tungutal	um	Guð	getur	einnig	orðið	

að	staðalímynd.	Guð	sem	móðir	er	örugg,	hlý	og	blíð.	Guð	sem	faðir	er	hraustur	

og	 kröfuharður	 en	 einnig	 mjög	 sterkur	 og	 verndandi.	 Ef	 hið	 kvenlega	 í	

heilagleikanum	er	ávallt	 tengt	við	kærleika	og	umhyggju	á	meðan	hið	karllega	í	

heilagleikanum	 er	 alltaf	 tengt	 styrk	 og	 skynsemi,	 þá	 höldum	 við	 áfram	 að	

viðhalda	staðalímyndum	kvenna	og	karla	í	stað	þess	að	bjóða	þeim	birginn.	

Finna	má	dæmi	um	myndlíkingar	yfir	Guð	þar	sem	Guð	er	bæði	sýnd	sem	

móðir	og	ofsareið.	Þessi	mynd	skorar	staðalímyndir	á	hólm:	

	

																																																								
114	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	66.	
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Ég	mun	reynast	þeim	sem	ljón,	

ligg	í	leyni	við	veginn	eins	og	pardus,	

ræðst	á	þá	eins	og	birna	

svipt	húnum	sínum	

og	ríf	þá	á	hol,	

ég	gleypi	þá	eins	og	ljón,	

villidýr	munu	slíta	þá	í	sundur.	(Hós	13.	7-8)	

	

Guð	sá	Ísraelsmönnum	fyrir	mat	og	sýndi	þeim	umhyggju,	en	í	stað	þess	

að	vera	þakklátir	þá	gleymdu	þeir	Guði.	Þetta	vers	dregur	upp	mynd	af	móður	

sem	 er	 grimm	 og	 verndar.	 Sjá	má	 aðrar	myndir	 notaðar	 um	Guð	 sem	 tengjast	

ekki	móðurhlutverkinu,	t.d.	í	Sálmi	22	og	71	þar	sem	Guði	er	lýst	sem	ljósmóður.	

	

Þú	leiddir	mig	fram	af	móðurlífi,	

lést	mig	liggja	öruggan	við	brjóst	móður	minnar.	

Til	þín	var	mér	varpað	úr	móðurskauti,	

frá	móðurlífi	ert	þú	Guð	minn.	(Slm	22.10-11)	

	

Kvenlegu	myndirnar	af	Guði	eru	mikilvægar	en	þær	eru	ekki	nóg	til	að	snúa	við	

mörg	 þúsund	 ára	 karllægu	 myndmáli	 um	 Guð.	 Nokkur	 vers	 í	 Biblíunni	 sem	

minnast	 á	 konur	 gerir	 kristni	 ekki	 vinveitta	 konum.	 Þótt	 við	 drögum	 þessar	

myndir	 fram	í	dagsljósið	stendur	sú	staðreynd	eftir	að	 í	hugum	flestra	er	orðið	

Guð	karlkyns	því	 í	kristinni	hefð	hefur	Guð	gjarnan	birst	þannig,	bæði	 í	orði	og	

mynd.115	Ég	tel	engu	að	síður	að	við	eigum	að	nýta	þá	staðreynd	að	ofangreindar	

myndir	séu	 í	Biblíunni	 til	að	snúa	við	karllægu	orðræðunni	sem	er	svo	ríkjandi	

um	Guð.	

	

3.8	Mörg	nöfn	
	

Þau	nöfn	 sem	notuð	eru	yfir	Guð	 í	helgihaldinu	eru	einungis	 lítill	 hluti	 af	þeim	

nöfnum	sem	hægt	væri	að	nota.	Það	að	nota	mörg	nöfn	yfir	Guð	er	dýrmætt	því	
																																																								
115	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	67.	
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hvert	 og	 eitt	 nafn	 segir	 einhvern	 sannleika	 um	 Guð,	 en	 þau	 hafa	 líka	 sínar	

takmarkanir.	 Því	 fleiri	 nöfn	 sem	 við	 notum,	 því	 betur	 náum	 við	 að	 tala	 um	

leyndardóm	Guðs.116	Þrátt	fyrir	það	þá	er	Guð	í	sínu	innsta	eðli	leyndardómur	og	

því	óskiljanlegur.117	

Ein	leið	til	að	tala	um	Guð	er	að	gera	það	í	gegnum	verk	Guðs.	Samkvæmt	

ritningunni	þekkjum	við	Guð	vegna	verka	Guðs	í	heimunum,	vegna	þess	að	Guð	

er	 þátttakandi	 í	 lífi	 okkar	 og	 lætur	 sig	 okkur	 varða.118	Við	 komum	 saman	 í	

messunni	og	tilbiðjum	Guð	vegna	verka	Guðs.	Það	er	að	segja,	vegna	þess	að	Guð	

gerði	 eitthvað	 og	 heldur	 áfram	 að	 vera	 virkur	 kemur	 söfnuðurinn	 saman	 og	

svarar.119	Ein	 leiðin	 til	að	útvíkka	þau	nöfn	sem	við	notum	yfir	Guð	er	að	 fjölga	

sögnum	sem	við	notum	yfir	Guð.	Við	 lestur	2.	Mósebókar	3.	kafla	 sjáum	við	að	

Guð	sér,	heyrir,	bjargar	og	er	annt	um	þá	sem	þjást.	Orðalag	sem	gefur	í	skyn	að	

Guð	sé	virkur	í	okkar	daglega	lífi	ber	merki	um	lifandi	trú.	Lifandi	trú	sem	elur	af	

sér	lifandi	guðsmynd.120	

	

3.9	Samantekt	
	

Ég	 er	 annars	 vegar	 sammála	Ramshaw	um	að	markmið	kristinnar	 kirkju	 sé	 að	

tala	máli	beggja	kynja	en	ég	er	hins	vegar	ekki	sammála	henni	um	að	við	þurfum	

að	afkyngera	(e.	degengder)	Guð.	Við	verðum	vissulega	að	nota	einhver	orð	til	að	

tala	 um	 Guð,	 ég	 tel	 að	 leiðin	 sem	 ætti	 að	 fara	 sé	 að	 nota	 sem	 fjölbreyttastar	

myndir	yfir	Guð.	Við	þurfum	að	gæta	þess	að	festast	ekki	 í	því	að	nota	einungis	

eitt	 fornafn	yfir	Guð,	þá	erum	við	búin	að	búa	til	skurðgoð.	Við	þurfum	að	nota	

fjölbreyttar	myndir	til	að	reyna	að	lýsa	þeim	leyndardómi	sem	Guð	er	en	einnig	

til	þess	að	fólk,	sama	hvers	kyns	það	er,	geti	endurspeglað	sig	í	Guði.	

Ég	hef	kynnt	 í	þessum	kafla	mikilvægi	guðsmyndar	 fyrir	 fólk	samkvæmt	

kenningum	Ana-Marie	Rizzuto.	Einnig	hef	fjallað	um	að	Guð	er	leyndardómur	og	

til	að	tala	um	Guð	þurfum	við	að	nota	líkingamál.	Femínískir	guðfræðingar	segja	
																																																								
116	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	70.	
117	Elizabeth	A.	Johnson,	She	who	is:	The	Mystery	of	God	in	Feminist	Theological	Discourse,	
New	York:	Crossroad,	1999,	bls.	117.	
118	Gail	Ramshaw,	God	Beyond	Gender,	bls.	120-121.	
119	Sama	heimild,	bls.	120-127.	
120	Lynn	Japinga,	Feminism	and	Christianity,	bls.	70-71.	
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að	 fjölbreyttar	 myndir	 og	 myndmál	 yfir	 Guð	 sé	 mjög	 mikilvægt	 því	 ef	 við	

festumst	í	því	að	tala	einungis	um	Guð	á	ákveðinn	hátt	eða	í	einu	kyni	erum	við	

búin	 að	 búa	 til	 skurðgoð.	 Ég	 mun	 í	 næsta	 kafla	 skoða	 Handbók	 íslensku	

þjóðkirkjunnar	sem	 gefin	 var	 fyrst	 út	 1981.	 Ég	mun	 skoða	 tungutakið	 sem	 við	

sjáum	 í	 Handbókinni	 um	 Guð.	 Ég	 mun	 ganga	 út	 frá	 því	 að	 það	 sé	 verkefni	

kirkjunnar	í	dag	að	nota	málfar	beggja	kynja	eins	og	Gail	Ramshaw	og	fleiri	gera.	

Einnig	mun	 ég	 skoða	 þær	myndir	 og	myndlíkingar	 sem	 notaðar	 eru	 um	Guð	 í	

helgihaldi	 okkar	 og	 athuga	 hvort	 þær	 séu	 fjölbreyttar	 og	 stuðli	 þannig	 að	

fjölbreyttri	og	lifandi	guðsmynd	safnaðarins.	
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4.	Málfar	Handbókar	skoðað	
	

Í	þessum	kafla	mun	ég	skoða	Handbók	íslensku	þjóðkirkjunnar	frá	1981	og	málfar	

í	nokkrum	liðum	messunnar.	Handbókina	skoða	ég	þar	sem	hún	er	aðalverkfæri	

prestsins	þegar	kemur	að	uppbyggingu	messunnar	og	því	sem	sagt	er	í	messunni.	

Orðalagið	sem	er	í	Handbókinni	er	gríðarlega	mikilvægt	því	að	það	sem	lesið	er	

upp	úr	henni	er	það	sem	söfnuðurinn	heyrir.	

Ég	mun	skoða	signinguna	en	í	henni	má	finna	hina	kristnu	guðsmynd	og	

ætla	ég	að	 skoða	orðalag	þrenningarinnar	 í	helgihaldinu.	Einnig	mun	ég	greina	

kollektur	 Handbókarinnar	 og	 almennu	 kirkjubænirnar,	 sex	 talsins.	 Ég	 kaus	 að	

skoða	og	greina	þessa	þrjá	liði	þar	sem	bæði	kollektur	og	almennar	kirkjubænir	

eru	 ritaðar	 í	 Handbókina,	 ólíkt	 til	 dæmis	 ritningartextum	 þar	 sem	 einungis	

standa	viðeigandi	ritningarvers	hvers	dags	sem	er	síðan	flett	upp	í	Biblíunni.	Þeir	

textar	sem	ég	skoða	eru	því	allir	í	Handbók	íslensku	þjóðkirkjunnar	sem	gefin	var	

út	1981	til	reynslu	og	er	enn	í	notkun	árið	2017.121	

	
4.1	Handbók	íslensku	kirkjunnar	
	

Líkt	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 þá	 eru	 helstu	 bækurnar	 sem	 notaðar	 eru	 í	

helgihaldi	 kirkjunnar	 auk	Biblíunnar,	Handbók	 íslensku	kirkjunnar	 og	Sálmabók	

kirkjunnar.	 Í	 Handbókinni	 má	 finna	 form	 yfir	 messuna	 auk	 bæna	 og	 lestra	

helgidaganna	 sem	 og	 form	 annarra	 guðþjónusta	 og	 kirkjuathafna.122	Á	 netinu	

hefur	verið	sett	 inn	efni	 frá	því	Handbókin	kom	út	og	má	nálgast	það	á	vefsíðu	

kirkjunnar.123	Þar	má	t.a.m.	finna	hjónavígsluform	eftir	að	ný	hjúskaparlög	voru	

sett	2010	og	loks	eru	þar	hjónavígslur	á	ensku	o.fl.124	sem	hefur	verið	viðurkennt	

af	til	þess	bærum	stjórnvöldum	kirkjunnar.125	

Sálmabók	 þjóðkirkjunnar	 hefur	 að	 geyma	 þá	 sálma	 sem	 sungnir	 eru	 í	

																																																								
121	Kirkjuþing,	„Frumvarp	að	handbók	fyrir	íslensku	kirkjuna“,	timarit.is,	1980,	sótt	þann	
3.	apríl	2017	af:	http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=1136.	
122	Einar	Sigurbjörnsson,	Embættisgjörð,	bls.	197-198.	
123	Kirkjuþing,	„Frumvarp	að	handbók	fyrir	íslensku	kirkjuna“,	timarit.is,	1980,	sótt	þann	
3.	apríl	2017	af:	http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=1136.	
124	Kirkjan.is/handbok-presta,	Reykjavík,	2009.	
125	Einar	Sigurbjörnsson,	Embættisgjörð,	bls.	198.	
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kirkjuathöfnum.126	Fyrstu	íslensku	Handbækurnar	sem	komu	út	voru	„Handbók	

Marteins	 1555”	 og	 „Guðspjallabók	 Ólafs	 Hjaltasonar	 1562”.	 Handbækur	 fyrir	

presta	komu	svo	út	með	jöfnu	millibili	á	Íslandi	næstu	aldir.127	Sú	Handbók	sem	

notuð	er	í	íslensku	þjóðkirkjunni	í	dag	er	frá	1981.	

Árið	1976	gaf	dr.	Sigurbjörn	Einarsson	biskup	út	 tillögu	er	hann	nefndi:	

„Drög	 að	 Handbók	 fyrir	 presta	 og	 söfnuði”	 og	 tveimur	 árum	 seinna	 var	

Helgisiðanefnd	skipuð	til	að	útbúa	nýja	Handbók.128	Víða	innan	kirkjunnar,	bæði	

í	 nágrannalöndum	 og	 í	 hinni	 rómversku-kaþólsku	 kirkju,	 fóru	 fram	 á	 þessum	

tíma	miklar	umræður	um	endurskoðun	helgisiða.	Kirkjur	Norðurlandanna	voru	

allar	að	vinna	að	endurskoðun	helgisiða.	Norska	og	sænska	kirkjan	höfðu	löggilt	

nýtt	 messuform	 en	 þó	 var	 þar	 áfram	 unnið	 að	 endurskoðun	 annarra	 athafna	

messunnar.	 Í	 Finnlandi	 og	 Danmörku	 var	 líka	 unnið	 að	 endurskoðun	 og	

lútherska	 kirkjan	 í	 Bandaríkjunum	 fékk	 nýja	 Helgisiðabók	 árið	 1979.	

Helgisiðabókin	sem	var	forveri	þeirrar	sem	við	notum	í	dag	kom	út	árið	1934	og	

var	 því	 orðin	 allgömul	 þegar	 ráðist	 var	 í	 úrbætur.	 Í	 greinargerð	 um	 tillögur	

Handbókarnefndar	segja	nefndarmenn	að:	

	

Helgisiðir	 séu	 eitthvað	 sem	 sífellt	 þarf	 að	 vera	 í	 endurskoðun.	 Þeir	 eru	

þáttur	 í	 þjónustuhlutverki	 kirkjunnar	 og	 kirkjan	 þarf	 meðal	 hverrar	

kynslóðar	að	spyrja	sjálfa	sig,	hvernig	hún	ræki	þjónustuhlutverk	sitt	og	

hvort	hún	varðandi	siði	sína	og	háttu	sé	trú	Drottni	sínum.129	

	

Nefndin	 lagði	 til	 að	 messuformið	 sem	 samþykkja	 skyldi	 ætti	 m.a.	 að	 byggja	 á	

hinni	 sístæðu	hefð	 en	einnig	hvetja	 til	 aukinnar	þátttöku	 safnaðarins	 í	 söng	og	

lestri	sem	og	flutningi	hinna	ýmsu	messuliða.130	

Frumvarpið	að	nýrri	Handbók	var	samþykkt	á	Kirkjuþingi	1980	og	ný	Handbók	

																																																								
126	Einar	Sigurbjörnsson,	Embættisgjörð,	bls.	198.	
127	Sama	heimild,	bls.	201.	
128	Sama	heimild,	bls.	231.	
129	Einar	Sigurbjörnsson,	Ný	handbók	fyrir	íslensku	kirkjuna:	Greinagerð	fyrir	tillögum	
handbókarnefndar	er	lagðar	verða	fyrir	synodus	og	kirkjuþing	1980,	prentað	fyrir	
kirkjuþing	1980,	bls.	3-5.	
130	Sama	heimild,	bls.	5.	
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kom	út	og	var	dreift	til	presta	á	Prestastefnu	1981.131	Segja	má	að	Handbókin	sé	

aðalverkfæri	 prestsins	 (ásamt	 Biblíunni).	 Í	 henni	 má	 finna	 flest	 þau	 form	 af	

athöfnum	 sem	 presturinn	 innir	 af	 hendi.	 Í	 henni	 má	 einnig	 finna	 viðeigandi	

guðspjöll	 og	 kollektur	 fyrir	 hvern	 helgidag.	 Bókin	 er	 því	 gríðarlega	mikilvæg	 í	

starfi	 prestsins	 og	 einnig	 fyrir	 allan	 söfnuðinn	 til	 að	 allt	 atferli	 í	 kirkjunni	 geti	

farið	skipulega	fram.	

	

4.1.1	Signingin	
	

Við	signum	okkur	í	nafni	heilagrar	þrenningar	í	upphafi	messu	að	loknu	forspili	

og	 upphafsbæn.132	Í	 bænabók	 sem	 Karl	 Sigurbjörnsson	 tók	 saman	 og	 nefnist	

Bænabók:	Leiðsögn	á	vegi	trúarlífsins	segir	hann	um	signinguna:	

	

Heilagur	 kross	 er	 sigurmark	 Guðs	 og	 lausnarmark	 manna.	 Signingin	 er	

játning	 þess,	 að	 þú	 ert	 helgaður	 Kristi,	 krossfesta	 og	 upprisna,	minning	

þess	að	þú	ert	 skírður	 í	nafni	heilagrar	þrenningar	og	Guðs	eign	 í	 lífi	og	

dauða.	Því	skaltu	signa	þig	kvölds	og	morgna	að	minnsta	kosti	og	kenna	

barninu	þínu	að	gjöra	það.133	

	

Þegar	við	 signum	okkur	gerum	við	krossmark	yfir	 okkur	um	 leið	og	 sagt	 er:	 „Í	

nafni	 Guðs,	 föður,	 sonar	 og	 heilags	 anda.	 Amen.“	 Í	 hvert	 sinn	 sem	 við	 signum	

okkur	 og	 merkjum	 með	 krossinum	 staðfestum	 við	 innsigli	 okkar	 í	 heilagri	

skírn.134	Í	 upphafi	 messunnar,	 signum	 okkur	 í	 nafni	 heilagrar	 þrenningar	 en	

kollekturnar	enda	líka	á	þrenningarlofgjörð:	

	

Fyrir	son	þinn,	Jesú	Krist,	Drottinn	vorn	

sem	með	þér	lifir	og	ríkir	

í	einingu	heilags	anda,	

																																																								
131	Einar	Sigurbjörnsson,	Embættisgjörð,	bls.	232.	
132	Sama	heimild,	bls.	238.	
133	Karl	Sigurbjörnsson,	Bænabók:	Leiðsögn	á	vegi	trúarlífsins,	önnur	útgáfa,	Reykjavík:	
Skálholtsútgáfa,	2000,	bls.	15.	
134	Einar	Sigurbjörnsson,	Credo,	bls.	75.	
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einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.135	

	

Postullega	 trúarjátningin	 játast	 einnig	 hinum	 þríeina	 Guði,	 föður,	 syni	 og	

heilögum	anda.	Við	sjáum	því	víða	þrenninguna	í	messunni	og	birstist	hún	okkur	

alltaf	sem	faðir,	sonur	og	heilagur	andi.	

	

4.1.2	Orðalag	þrenningarinnar	í	helgihaldinu	
	

Þegar	við	tjáum	trú	okkar	erum	við	alltaf	bundin	af	takmörkunum	tungumálsins	

til	 að	 tjá	 leyndardóm	 trúarinnar	 og	 því	 nægir	 aldrei	 ein	 kennisetning	 eða	

yfirlýsing	til	að	segja	allan	sannleikann.	Það	er	því	mikil	einföldun	að	segja	Guð	

vera	 föður,	 son	 og	 heilagan	 anda	 þegar	 við	 erum	 að	 tala	 um	 eins	 flókna	

kennisetningu	og	þrenningarkenningin	er.136	Margir	samtíma	guðfræðingar	segja	

að	þrenningartungutak	sé	okkar	eina	 leið	til	að	tengjast	Guði	og	hafa	þeir	glímt	

við	 þrenningarkenninguna	með	misjöfnum	 árangri.	 Sumir	 vilja	meina	 að	 faðir,	

sonur	og	heilagur	andi	séu	viðeigandi	nöfn	Guðs	og	sem	slík	sé	ekki	hægt	að	efast	

um	þau.	Þessum	nöfnum	hefur	þó	á	einhvern	hátt	mistekist	að	miðla	merkingu	

þrenningarinnar.137	

Í	 þrenningarkenningunni	 er	 sett	 fram	 sú	 hugsun	 að	 Guð	 sé	 ekki	

óskiptanlegur	eða	einangruð	vera.	Guð	er	 í	 sambandi	við	heiminn,	Guð	skapaði	

heiminn,	elskar	heiminn	og	er	virkur	í	að	miðla	elsku	sinni	til	heimsins	á	hverjum	

degi.138	Þrenningarkenningin	 tjáir	kærleika	Guðs	og	er	 sprottin	úr	 trúarreynslu	

kristins	fólks,	hvernig	við	mætum	Guði,	sjáum	og	reynum	verk	Guðs	og	þiggjum	

elsku	Guðs.	Þetta	er	játning	trúar	sem	tjáð	er	í	bæn,	tilbeiðslu	og	þakkargjörð.139	

Við	tjáum	þennan	kærleika	í	messunni	og	hefst	messan	á	signingu:	„Í	nafni	Guðs,	

föður	 og	 sonar	 og	 heilags	 anda“.	 Endurspeglar	 signingin	 þrenninguna.	Hvergi	 í	

textum	 Handbókarinnar	 yfir	 fasta	 liði	 messunnar	 er	 talað	 um	 þrenninguna	 á	

annan	 hátt	 en	 föður,	 son	 og	 heilagan	 anda.	 Þrenningin	 gæti	 hins	 vegar	
																																																								
135	Handbók	kirkjunnar,	1981,	Reykjavík:	Kirkjuráð	hinnar	íslensku	þjóðkirkju,	bls.	73.	
136	Gail	Ramshaw,	God	Beyond	Gender,	bls.	75.	
137	Sama	heimild,	bls.	76.	
138	Sama	heimild,	bls.	84.	
139	Karl	Sigurbjörnsson,	Lítið	kver	um	kristna	trú,	Reykjavík:	Skálholtsútgáfa,	2000,	bls.	
36.	
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auðveldlega	birst	 okkur	 á	 annan	hátt	 í	messunni	 í	 þeim	 liðum	sem	sérstaklega	

eru	samdir	 fyrir	messuna,	 til	dæmis	 í	prédikuninni.	Þá	gæti	presturinn	ákveðið	

að	tala	um	þrenninguna	á	annan	hátt	en	föður,	son	og	heilagan	anda.	Einnig	gæti	

þrenningin	 birst	 okkur	 á	 annan	 hátt	 í	 ritningarlestrum,	 guðspjalli	 dagsins	 eða	

almennri	 kirkjubæn	 sem	 samin	 væri	 sérstaklega	 fyrir	messuna.	 En	 þrenningin	

birtist	 okkur	 einungis	 sem	 faðir,	 sonur	 og	 heilagur	 andi	 í	 sjálfum	 textum	

Handbókarinnar.	Orðræða	um	þrenninguna	má	ekki	eingöngu	vera	 framhald	af	

kennisetningu.	 Hún	 þarf	 að	 miðla	 innsta	 kjarna	 þrenningarinnar	 á	 sem	

fjölbreyttastan	 hátt	 til	 kristinna	 svo	 þeir	 geti	 nálgast	 hinn	 þríeina	 Guð	 sem	

kristnir	trúa	á.	

Kristin	 kirkja	 getur	 ekki	 án	 útskýringa	 haldið	 áfram	 að	 endurtaka	

hefðbundið	kristið	orðfæri,	til	dæmis	eins	og	orðið	faðir	er	sagt	við	signingar,	og	

haldið	 því	 fram	 að	 orðið	 merki	 ekki	 það	 sem	 fólk	 heldur.	 Þetta	 getur	 valdið	

miklum	 misskilningi	 hjá	 safnaðarmeðlimum.140 	Jafnvel	 Ágústínus	 fjallaði	 um	

hinn	ranga	skilning	sem	getur	hlotist	af	tungutaki	þrenningarinnar:	

	

Það	er	ekki	auðvelt	að	finna	hugtak	sem	á	nákvæman	hátt	lýsir	slíkri	dýrð,	

ekki	nema	að	það	sé	betra	að	segja	að	þrenningin	er	einn	Guð,	frá	honum,	

fyrir	hann	og	til	hans	eru	allir	hlutir.	

	

Þarna	notast	Ágústínus	við	tungutak	úr	Biblíunni	(Róm	11.36)	til	að	varpa	ljósi	á	

hinn	kristna	Guð.	

Athuga	þarf	hvernig	orðið	faðir	er	notað.	Er	það	notað	sem	líking	eins	og	

dúfa	eða	eldur	eða	er	það	notað	í	eiginlegri	merkingu	sem	faðir?	Ef	það	er	notað	í	

eiginlegri	merkingu	sem	faðir	þá	á	notkun	þess	ekki	heima	í	helgihaldinu.	Á	hinn	

bóginn	ef	það	er	notað	sem	 líking	þá	á	að	nota	það	 til	 jafns	við	aðrar	 líkingar	 í	

messunni	til	að	miðla	mörgum	hliðum	hins	heilaga.141	Þegar	kirkjan	notar	„faðir,	

sonur	og	heilagur	andi“	 í	 tungutaki	helgihaldsins	þarf	að	 finna	 leið	 til	að	kenna	

söfnuðinum	 hvað	 þessi	 orð	 þýða.	 Orðalagið	 „faðir-sonur“	 er	 notað	 til	 að	 skýra	

kristsfræðina,	faðirinn	er	faðir	sonarins,	ekki	endilega	þess	sem	biður.	Við	ættum	

																																																								
140	Gail	Ramshaw,	God	Beyond	Gender,	bls.	87.	
141	Sama	heimild,	bls.	87.	
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þó	ekki	að	hætta	að	tala	um	„föður,	son	og	heilagan	anda“	í	helgihaldinu	heldur	

ættu	 fleiri	 myndir	 að	 vera	 notaðar	 yfir	 þrenninguna.	 Hver	 líkinganna	 ætti	 að	

endurspegla	 einhvern	 sannleika	 um	 þrenninguna.	 Líkt	 og	 Ágústínus	 sagði	 þá	

getur	orðalagið	faðir,	sonur	og	heilagur	andi	ekki	endurspeglað	dýrð	guðdómsins	

að	öllu	leyti	og	finna	þarf	fleiri	leiðir	til	að	tala	um	þrenninguna	líkt	og	Ágústínus	

gerði	þegar	hann	 sagði:	 „Frá	honum,	 fyrir	hann	og	 til	 hans	eru	allir	hlutir.“142	Í	

listum	hefur	þrenningin	verið	túlkuð	t.d.	sem	rót,	stofn	og	gróður;	uppspretta,	á	

og	straumur	eða;	borð,	matur	og	þjónn.143		

Orðalagið	faðir,	sonur	og	heilagur	andi	hefur	meðal	annars	verið	gagnrýnt	

af	 konum	 þar	 sem	 talað	 er	 um	 allar	 persónurnar	 innan	 þrenningarinnar	 sem	

karlkyns	 og	með	karlskyns	 fornöfnum.	Konur	hafa	 lagt	 fram	ólíkar	 tillögur	um	

orðalag	til	að	nota	um	þrenninguna.	Orðalag	sem	segir	eitthvað	alveg	jafn	satt	um	

þrenninguna	eins	og	faðir,	sonur	og	heilagur	andi.	Þær	hafa	lagt	til	að	nota	bæði	

kven-	og	karllægar	líkingar	sem	og	líkingar	án	kyns	eða	að	nota	nöfn	úr	Biblíunni,	

t.d.	Abba.144	Við	gætum	sótt	 innblástur	 í	 listir	þar	sem	þrenningin	er	sýnd	sem:	

rót,	stofn	og	gróður	eða	borð,	matur	og	þjónn.	

Ég	tel	að	nota	mætti	 fleiri	 líkingar	yfir	þrenninguna	 í	helgihaldinu.	Hægt	

væri	að	tala	um	þríeinan	Guð	 í	almennu	kirkjubæninni	eða	prédikun	og	þannig	

miðla	á	fjölbreyttari	hátt	þrenningunni.	Við	höfum	fordæmi	fyrir	því	að	hægt	sé	

að	tala	um	þrenninguna	á	annan	hátt	en	sem	föður,	son	og	heilagan	anda	og	ég	tel	

að	við	ættum	að	vera	óhrædd	við	að	gera	það.	

	

4.1.3	Kollektur	
	

Fyrsta	 bæn	 messunar	 nefnist	 „kollekta“	 eða	 „oratio.“145	Kollektan	 er	 sett	 inn	 í	

messu	 á	 árabilinu	 430-480,	 líklega	 um	 450.	 Hugtakið	 kollekta	 má	 útfæra	 á	

íslensku	sem	safnaðarbæn	en	það	heiti	felur	í	sér	að	bænarefnum	safnaðarins	var	

safnað	saman	af	prestinum	í	eina	bæn	sem	var	almenn	og	bar	þannig	bænarefnin	

																																																								
142	Gail	Ramshaw,	God	Beyond	Gender,	bls.	88.	
143	Sama	heimild,	bls.	89.	
144	Elizabeth	A.	Johnson,	She	who	is,	bls.	193.	
145	Sigurður	Pálsson,	Saga	og	efni	messunnar,	Reykjavík:	Skálholtsútgáfa,	1982,	bls.	130.	
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fram	 fyrir	 Guð.146	Kollektan	 er	 síðasti	 liður	 messuupphafsins	 í	 messu	 íslensku	

þjóðkirkjunnar	en	upphafsliðir	messunnar	eru	í	þessari	röð:	forspil,	upphafsbæn,	

inngöngusálmur,	 miskunnarbæn,	 dýrðarsöngur	 og	 að	 lokum	 kollektan. 147	

Kollektan	 er	 jafnframt	 fyrsta	 bæn	 messunnar	 og	 þegar	 henni	 er	 lokið	 hefst	

þjónusta	orðsins	á	fyrri	ritningalestri.148	

	 Kollektan	hefst	á	því	að	presturinn	hvetur	söfnuðinn	til	bænar	með	því	að	

segja:	 „Látum	 oss	 biðja“,	 eða	 „Biðjum“.	 Áður	 en	 bænin	 er	 flutt	 er	 borin	 fram	

kveðja	sem	felur	í	sér	beiðni	um	nærveru	Guðs	en	þessi	kveðja	er	líka	hvatning	til	

bæna:	 „Drottinn	 sé	 með	 yður“.	 Svarið	 við	 þessari	 kveðjur	 er:	 „Og	 með	 þínum	

anda“.	Þessi	hvatning	tengist	 fyrirheiti	Drottins:	„Því	að	hvar	sem	tveir	eða	þrír	

eru	saman	komnir	í	mínu	nafni,	þar	er	ég	mitt	á	meðal	þeirra“	(Matt	18.20).	

	 Enginn	 veit	 hver	 samdi	 elstu	 kollekturnar	 sem	 finna	 má	 í	

„Sacramentarium	Veronese“	(Leonianum)	en	þær	eru	taldar	ritaðar	um	600-625.	

Framan	af	voru	rómversku	kollekturnar	samdar	með	ákveðna	hrynjandi	í	huga.	

Þær	voru	stuttar,	höfðu	hnitmiðað	orðalag	og	bænarefnið	var	mjög	almennt	og	

yfirleitt	eitt.	Með	árunum	var	minni	áhersla	lögð	á	hrynjandi	kollektunnar	og	oft	

tapaðist	hún	í	þýðingu.149	

	 Kollektan	er	þannig	uppbyggð	að	hún	hefst	á	ávarpi,	 til	dæmis	 „Guð“	og	

oft	er	bætt	við	einhverjum	eiginleikum	Guðs,	t.d.	almáttugur,	eilífur	o.fl.	Því	næst	

er	 gjarnan	 tilvísunarsetning,	 sem	 hefst	 á	 orðinu	 „sem“,	 og	 þar	 á	 eftir	 kemur	

bænarefnið.150	Bænin	sjálf	er	ávallt	stutt,	yfirleitt	aðeins	ein	setning	en	stundum	

tvær.	 Hluti	 kollektunnar	 er	 beiðni.	 Annað	 efni	 hennar	 er	 tilbeiðsla,	 íhugun	 og	

lofgjörð.151	Á	 eftir	 bænarefni	 má	 oft	 sjá	 afleiðingar-	 eða	 tilgangssetningar:	 „til	

þess	 að“	 eða:	 „svo	 að“.	 Kollektan	 endar	 oftast	 á	 niðurlagi	með	 þessum	 orðum:	

„Fyrir	 son	 þinn	 Jesú	 Krist,	 Drottinn	 vorn,	 sem	með	 þér	 lifir	 og	 ríkir	 í	 einingu	

heilags	 anda,	 einn	 sannur	 Guð	 um	 aldir	 alda“. 152 	Þetta	 er	 svokallað	

																																																								
146	Arngrímur	Jónsson,	Lítúrgía:	Þættir	úr	sögu	messunnar,	Reykjavík:	Bjartur,	1995,	bls.	
234.	
147	Einar	Sigurbjörnsson,	Embættisgjörð,	bls.	241.	
148	Sigurður	Pálsson,	Saga	og	efni	messunnar,	bls.	130.	
149	Arngrímur	Jónsson,	Lítúrgía,	bls.	236.	
150	Sama	heimild,	bls.	237.	
151	Sigurður	Pálsson,	Saga	og	efni	messunnar,	bls.	133.	
152	Arngrímur	Jónsson,	Lítúrgía,	bls.	237.	
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þrenningarvers	(doxolgia,	 lofdýrð)	og	það	er	 liður	 í	öllum	kollektum.153	Í	því	er	

þess	minnst	 að	 Jesús	Kristur	 er	 sonur	 „föðurins“	og	Drottinn	vor.	Hann	 lifir	 og	

ríkir	með	föðurnum	í	einingu	heilags	anda.154	Sigurður	Pálsson	segir	í	bók	sinni	

Saga	og	efni	messunnar	að:	

	

Í	 þessu	 versi	 er	 fólgin	 háfleyg	 guðfræði	 og	 hin	 bezta	 framsetning	

þrenningarlærdómsins,	 þar	 sem	 engin	 viðleitni	 er	 sýnd	 til	 að	 þrengja	

kenningunni	 inn	 fyrir	 kvíaveggi	 þekkingar	 vorrar	 eða	 skynsemi,	 en	

andinn	stendur	frjáls	og	óhindraður	andspænis	djúpi	Guðs	leyndardóma,	-	

elsku	Guðs.155	

	

Dæmi	 um	 kollektu	 sem	 byggð	 er	 upp	 á	 þennan	 hátt	 er	 t.d.	 kollekta	 á	 fjórða	

sunnudegi	eftir	þrettánda:	

	

Ávarp	með	tilvísun:	

Drottinn	 Guð.	 Þú	 þekkir	 allar	 hættur,	 sem	 að	 oss	 steðja	 og	 veist	 að	 vér	

erum	of	veik	og	breysk	til	þess	að	standast	þær	í	eigin	megni:	

Beiðni:	

	 Ger	oss	heil	á	sál	og	líkama	og	veit	oss	þína	hjálp	og	styrk,	

Tilgangur:	

	 Svo	að	vér	sigrumst	á	allri	freistni	og	synd.	

Niðurlag:	

Fyrir	 son	 þinn	 Jesú	 Krist,	 Drottinn	 vorn,	 sem	 með	 þér	 lifir	 og	 ríkir	 í	

einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.156	

	

Á	 kirkjuþingi	 í	 Hippó	 393	 og	 Karþagó	 397	 var	 sett	 fram	 sú	 tilskipun	 að	 alltaf	

skyldi	beina	bænum	við	altarið	til	Guðs	föður.	Þessi	skipun	hélt	sér	til	1000	en	þá	

tók	 að	bera	 á	 því	 að	bænum	væri	 einnig	beint	 til	Krists	 sem	er	 „sömu	veru	og	

																																																								
153	Sigurður	Pálsson,	Saga	og	efni	messunnar,	bls.	132.	
154	Sama	heimild,	bls.	133.	
155	Sama	heimild,	bls.	133-134.	
156	Einar	Sigurbjörnsson,	Embættisgjörð,	bls.	242.	
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faðirinn“.157	En	 það	 var	 tekið	 afdráttarlaust	 fram	 að	 rómverskum	 bænum	 væri	

beint	 til	 föðurins	 í	 nafni	 Jesú	Krists.	 Á	 seinna	 Vatikanþinginu	 (1962-1965)	 var	

samþykkt	að	beina	mætti	bænum	til	Krists	við	altarið	og	að	niðurlag	þeirra	skyldi	

vera:	„Þú,	sem	lifir	og	ríkir	með	Guði	föður,	í	einingu	heilags	anda,	Guð	um	aldir	

alda.“158	Þessi	ending	rímar	við	endinguna	sem	sjá	má	í	Handbókinni	frá	1981.	

	 Ég	skoðaði	allar	fimmtíu	og	tvær	kollektur	kirkjuársins	í	Handbók	íslensku	

kirkjunnar	 frá	 1981.	 Í	 Handbókinni	 eru	 oft	 gefnir	 upp	 tveir	 möguleikar	 á	

kollektum	til	lestrar	eða	fleiri.	Ég	kaus	að	skoða	þær	kollektur	sem	settar	eru	inn	

á	 vef	 kirkjunnar,	 ætlaðar	 til	 notkunar.	 Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 þá	 hefst	

kollektan	á	ávarpi.	Ávarpið	er	yfirleitt:	Drottinn,	Guð	eða	Drottinn	Guð.	Ávarpið	

Drottinn	kemur	þrettán	sinnum	fyrir,	ávarpið	Guð	kemur	tuttugu	og	sex	sinnum	

fyrir	 og	 ávarpið	 Drottin	 Guð	 kemur	 þrettán	 sinnum	 fyrir.	 Við	 sjáum	 því	

samnafnið	Guð	(Elohim)	helmingi	oftar	notað	en	sérnafnið	Drottinn	(JHWH).	En	

samnafnið	og	sérnafnið	er	notað	saman	jafn	oft	og	einungis	sérnafnið	er	notað.159	

	 Eiginleikarnir	 sem	 fylgja	 ávarpinu	 eru	 nokkrir,	 sá	 algengasti	 er	

„almáttugur“	en	 hann	 kemur	 nítján	 sinnum	 fyrir	 í	 þessum	 fimmtíu	 og	 tveimur	

kollektum.	Því	næst	er	það	 „eilífur“	sem	kemur	sautján	sinnum	fyrir.	Að	 lokum	

kemur	ávarpið	„faðir“	fjórum	sinnum	fyrir	og	„miskunnsamur“	tvisvar.160	

	 Tilvísunarsetningarnar	sem	byrja	yfirleitt	á	„sem“	vísa	í	verk	Guðs.	Það	er	

misjafnt	til	hvaða	verka	Guðs	er	vísað	í	í	tilvísunarsetningum	en	yfirleitt	er	vísað	í	

holdtekninguna,	að	Guð	hafi	gefið	einkason	sinn:	

	

Drottinn	Guð,	eilífi	faðir,	sem	gafst	oss	einkason	þinn	að	frelsara	og	bauðst	

að	hann	skyldi	heita	Jesús:	Veit	oss	af	náð	þinni,	að	vér	sem	tignum	heilagt	

nafn	hans	á	jörðu,	fáum	hann	sjálfan	að	sjá	og	tilbiðja	á	himnum,	því	að	

hann	lifir	og	ríkir	með	þér	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	

aldir	alda.161	

	

																																																								
157	Arngrímur	Jónsson,	Lítúrgía,	bls.	237.	
158	Sama	heimild,	bls.	237-238.	
159	Handbók	kirkjunnar,	bls.	62-103.	
160	Sama	heimild,	bls.	62-103.	
161	Sama	heimild,	bls.	68.	
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Einnig	er	mjög	áberandi	að	Guð	hafi	sigrað:	

	

Eilífi	Guð	og	faðir,	þú	sem	með	sigri	einkasonar	þíns	á	dauðanum	hefur	

opnað	oss	dyrnar	til	eilífs	lífs:	Hálpa	oss,	að	sú	góða	von	og	þrá,	sem	þú	

hefur	með	oss	vakið,	megi	lifa	og	dafna	til	dýrðar	þér.	Fyrir	son	þinn	Jesú	

Krist,	Drottinn	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einungi	heilags	anda,	einn	

sannur	Guð	um	aldir	alda.162	

	

Í	nokkrum	kollektum	má	sjá	vísað	í	mátt	Guðs	og	til	Guðs	voldugu	handar.	Einnig	

má	 víða	 sjá	 að	Guð	 er	 beðinn	 að	 líta	mildilega	 til	 lýðs	 síns	 og	 að	 heyra	 í	mildi	

bænir	lýðsins.163	

	 Guð	 er	 manngerður	 í	 mörgum	 kollektum,	 Guð	 m.a.	 heyrir,	 stjórnar	 og	

lítur.	 Guð	 hneigir	 eyra	 sitt	 að	 bænum	 lýðsins	 og	 gróðursetur	 kærleika	 í	 hjörtu	

lýðsins.	Á	einum	stað	í	kollektunum	er	vísað	í	leyndardóm	trúarinnar:164	

	

Guð,	sem	staðfestir	leyndardóma	trúarinnar	fyrir	dýrlega	ummyndun	þíns	

elskaða	sonar:	Veit	af	náð	þinni,	að	vér	megum	verða	samarfar	(sic)	ríkis	

hans	og	hluttakendur	í	dýrð	hans,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einungu	

heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.165	

	

Leyndardómurinn	er	umvefur	Guð	og	takmarkanir	mannlegrar	þekkingar	þegar	

kemur	að	Guði	hefur	alltaf	verið	viðurkenndar	í	kristinni	hefð	en	þrátt	fyrir	hann	

þá	 þurfum	 við	 að	 finna	 leið	 til	 að	 tala	 um	 Guð.	 Í	 kollektunum	 eru	 ekki	 mjög	

fjölbreytt	ávörp	notuð	yfir	Guð.	Ávörpin	vísa	til	þess	að	Guð	sé	hátt	upp	hafinn,	

almáttugur	og	eilífur.	Guð	er	máttug	karlkyns	handanvera	ef	horft	er	einungis	til	

ávarpanna	 í	kollektunum.	Ef	við	hins	vegar	skoðum	tilvísunarsetningarnar	sem	

notaðar	eru	yfir	Guð	þá	má	sjá	fjölbreytt	verk	Guðs	í	gegnum	söguna	talin	upp.	

Guð	er	manngerður	sem	færir	Guð	nær	okkur.	Guð	fer	úr	því	að	vera	handanvera	

yfir	 í	 að	 vera	 íverandi,	 nálægur	 og	mildur	 Guð.	 Guð	 gróðursetur	 kærleika	 sem	

																																																								
162	Handbók	kirkjunnar,	bls.	85.	
163	Sama	heimild,	bls.	62-103.	
164	Sama	heimild,	bls.	62-103.	
165	Sama	heimild,	bls.	103.	
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vekur	 upp	 hugrenningartengsl	 við	 þann	 sem	 krýpur	 í	 moldinni,	 í	 sköpuninni,	

lætur	sig	hana	varða	og	tekur	þátt	 í	henni.	Óhreinkar	sig	 í	þágu	sköpunarinnar.	

Að	mínu	mati	má	því	sjá	fjölbreyttar	myndir	af	Guði	en	kyn	Guðs	er	einhæft.	Guð	

er	faðir	og	talað	er	um	Guð	í	karlkyni	 í	kollektunum.	Málfar	beggja	kynja	er	því	

ekki	markmiðið	í	kollektunum	en	nafn	kollektunnar	gefur	til	kynna	að	hún	ætti	

að	 vera	 í	 þágu	 alls	 safnaðarins,	 sem	 samanstendur	 bæði	 af	 körlum	 og	 konum.	

Kollektan	 er	 safnaðarbæn	 þar	 sem	 presturinn	 safnar	 saman	 bænarefnum	

safnaðarins	og	 leggur	þær	 fram	 fyrir	Guð	og	ætti	málfar	þeirra	að	endurspegla	

það.	

	 Í	 Embættisgjörð:	 Guðfræði	 þjónustunnar	 í	 sögu	 og	 samtíð	 er	 ítrekað	 að	

kollektan	eða	bæn	dagsins	sé	bæn	kirkjunnar	og	prestur	á	ekki	að	flytja	kollektu	

frá	eigin	brjósti.	 Slíkt	má	þó	gera	á	undan	prédikun	og	hægt	er	að	skeyta	eigin	

bænum	inn	í	hina	almennu	kirkjubæn.166	Það	er	því	tekið	skýrt	fram	að	flytja	eigi	

kollektuna	eins	og	hún	stendur	í	Handbókinni.	Í	gerðum	kirkjuþings	frá	1980	þar	

sem	teknar	voru	fyrir	tillögur	að	nýrri	Handbók	stendur	í	almennum	ályktunum:	

„Þess	 skal	 getið	 að	 tími	 hefur	 ekki	 gefist	 til	 þess	 að	 athuga	 kollekturnar“.	 Þær	

fóru	því	inn	í	Handbókina	eins	og	þær	voru	í	tillögunum	án	úrbóta,	ef	þeirra	hefði	

verið	þörf.167	

Í	 Helgisiðabók	 íslenzu	 þjóðkirkjunnar	 sem	 gefin	 var	 út	 árið	 1934	 og	 er	

forveri	 þeirrar	 Handbókar	 sem	 við	 notum	 í	 dag	 má	 sjá	 kollektur	 fyrir	 hvern	

sunnudag.	 Þær	 kollektur	 eru	 ekki	 mjög	 frábrugðnar	 þeim	 sem	 finna	 má	 í	

Handbókinni	 1981	 að	 uppbyggingu.	 Eiginleikarnir	 sem	 eignaðir	 eru	 Guði	 eru	

hinsvegar	 mun	 fjölbreyttari	 og	 eru	 meðal	 annars:	 algóður,	 himneskur,	 faðir,	

heilagur,	 eilífur,	 gæskuríkur,	 almáttugur,	 ástríkur,	 frelsari,	 réttlátur,	 líknsamur,	

miskunnsamur,	 mildríkur	 og	 kærleiksríkur.	 Kollekta	 fjórða	 sunnudags	 eftir	

þrettánda	ávarpar	t.d.	Guð	sem	ástríkan	föður:168	

	

																																																								
166	Einar	Sigurbjörnsson,	Embættisgjörð,	bls.	242.	
167	Kirkjuþing,	„Frumvarp	að	handbók	fyrir	íslensku	kirkjuna“,	timarit.is,	1980,	sótt	þann	
3.	apríl	2017	af:	http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=1136.	
168	Helgisiðabók	íslenzku	þjóðkirkjunnar,	Reykjavík:	Ísafoldarprentsmiðjan	h.f.,	Kirkjuráð	
hinnar	íslenzku	þjóðkirkju,	1934,	bls.	54-101.	
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Ástríkur	 faðir	vor.	Styrk	þú	trú	vora,	svo	að	vér	 látum	aldrei	hugfallast	 í	

erfiðleikum	lífsins,	heldur	treystum	því	af	öllu	hjarta,	að	þú	vakir	yfir	oss	

og	verndir	oss	 í	 blíðu	og	 stríðu,	 í	 lífi	 og	dauða.	Kenn	oss	 að	þiggja	hjálp	

þína,	og	gef	oss	náð	til	að	lifa	í	trú	og	kærleika,	fyrir	þinn	elskaða	son,	sem	

með	þér	lifir	og	ríkir	um	aldir	alda.169	

	

Niðurlag	 kollektanna	 í	 Helgisiðabókinni	 eru	 flestar	 á	 borð	 við	 niðurlag	

kollektunnar	 frá	 fjórða	 sunnudegi	 eftir	 þrettánda. 170 	Kollektur	

Helgisiðabókarinnar	nota	fjölbreyttari	eiginleika	yfir	Guð	en	finna	má	í	Handbók	

íslensku	þjóðkirkjunnar.	Þeir	eru	allir	 í	karlkyni	en	ánægjulegt	er	að	sjá	hversu	

ólík	 og	 fjölbreyttir	 eiginleikarnir	 eru.	 Þeir	 reyna	 að	miðla	 leyndardómi	 Guðs	 á	

sem	fjölbreyttastan	hátt,	bæði	með	því	að	ávarpa	Guð	sem	handanveru,	t.d.	sem	

eilífan	 og	 almáttugan	 en	 einnig	 má	 finna	 eiginleika	 sem	 eru	 persónulegri	 og	

minna	 okkur	 á	 hinn	 íverandi	 Guð,	 t.d.	 eins	 og	 mildríkur,	 líknsamur	 og	

gæskuríkur.	Ég	tel	það	hafa	verið	afturför	að	fækka	eiginleikunum	sem	finna	má	í	

helgisiðabókinni	frá	1934	niður	í	eiginleikana	fjóra	sem	finna	má	í	Handbókinni	

frá	1981	(almáttugi,	eilífi,	faðir,	miskunnsami).	

	

4.1.5	Hin	Almenna	Kirkjubæn	
	

Almenna	 kirkjubænin	 er	 síðasti	 liður	 í	 þjónustu	 orðsins	 og	 kemur	 á	 eftir	

prédikuninni.171	Fyrsti	hluti	þjónustu	orðsins	er	heilsan.	Á	eftir	þjónustu	orðsins,	

sem	 lýkur	 með	 almennu	 kirkjubæninni,	 kemur	 þjónusta	 sakramentisins.172	Í	

orðum	 Páls	 Postula	 í	 Fyrra	 Tímóteusarbréfi	 2.	 1-4	 má	 sjá	 bænarefni	 sem	

postulinn	nefnir	og	finna	má	í	öllum	kirkjubænum	fyrr	og	síðar.	Margir	líta	svo	á	

að	 þessi	 orð	 postulans	 séu	 grundvallarregla	 um	það	hvernig	 kirkjubæn	 eigi	 að	

vera	samsett.	Þar	segir:173	

	

																																																								
169	Helgisiðabók	íslenzku	þjóðkirkjunnar,	bls.	63.	
170	Sama	heimild,	bls.	63.	
171	Sigurður	Pálsson,	Saga	og	efni	messunnar,	bls.	149.	
172	Sama	heimild,	bls.	128.	
173	Sama	heimild,	bls.	149.	
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Fyrst	af	öllu	hvet	ég	til	að	biðja	og	ákalla	Guð	og	bera	fram	fyrirbænir	og	

þakkir	fyrir	alla	menn.	Biðjið	fyrir	konungum	og	öllum	þeim	sem	hátt	eru	

settir	 til	 þess	 að	 við	 fáum	 lifað	 friðsamlegu	 og	 rólegu	 lífi	 í	 guðsótta	 og	

siðprýði.	Þetta	er	gott	og	þóknanlegt	Guði,	frelsara	vorum,	sem	vill	að	allir	

menn	verði	hólpnir	og	komist	til	þekkingar	á	sannleikanum.174	

	

Elsta	þekkta	kirkjubænaformið	er	að	finna	í	1.	bréfi	Klemenzar	biskups	í	Róm	(d.	

99)	 til	 Koritnumanna	 og	 er	 það	 talið	 ritað	 um	 96.	 Bænin	 ber	 það	með	 sér	 að	

mikið	 var	 lagt	 í	 safnaðarbænina	 á	 þeim	 tíma.	 Í	 riti	 Jústínusar	 (100-165)	 um	

trúvörn	 leggur	 hann	 áherslu	 á	 að	 þessi	 bænagerð	 sé	 bæn	 allra.175	Sigurður	

Pálsson	 telur	 í	 bók	 sinni	 Saga	 og	 efni	messunnar	 að	 þessi	 mikilvæga	 bæn	 hafi	

hvorki	 fengið	það	 rými	né	athygli	 sem	hún	ætti	 að	 fá	og	að	ýmislegt	hafi	 verið	

gert	 til	 að	 auka	 hlut	 hennar	 eins	 og	 að	 lesa	 hana	 við	 altari.	 Þannig	 varð	 hún	

sjálfstæðari.	 Áður	 tíðkaðist	 að	 prestur	 læsi	 bænina	 úr	 prédikunarstól	 eftir	

prédikun	 og	 þannig	 varð	 hún	 eins	 og	 eftirmáli	 við	 prédikunina	 en	 ekki	

sjálfstæður	 liður.	 Þannig	 missti	 hún	 stöðu	 sína	 sem	 safnaðarbæn.176	Íslenskar	

kirkjur	hafa	tekið	upp	þann	sið,	að	almenna	kirkjubænin	er	nú	lesin	frá	altari.	

Í	 Helgisiðabókinni	 sem	 er	 frá	 árinu	 1934	 og	 er	 forveri	 Handbókarinnar	

sem	nú	er	í	notkun,	var	sá	háttur	hafður	á	að	almenna	kirkjubænin	var	lesin	strax	

á	 eftir	 prédikun.	 Þá	 gat	 prestur	 valið	 milli	 tveggja	 bæna.	 Einnig	 mátti	 prestur	

flytja	 bæn	 frá	 eigin	 brjósti	 eða	 lesa	 vers	 úr	 sálmi.	 Almennu	 kirkjubæninni	 var	

ekki	skipt	upp	í	 liði	þar	sem	söfnuður	svaraði,	heldur	var	almenna	kirkjubænin	

ein	samfelld	bæn.	Tekið	er	 fram	í	Helgisiðabókinni	að:	 „prestur	biður	 jafnframt	

fyrir	 tilgreindum	sjúklingum,	þegar	þess	er	óskað,	 fyrir	börnum,	sem	skírð	eru,	

altarisgöngufólki	 eða	 öðrum	 þeim,	 sem	 kirkjuleg	 athöfn	 er	 helguð	 sérstaklega	

þann	dag“.	Önnur	bænin,	sú	fyrri,	sem	hægt	er	að	velja	að	lesa	upp	hljóðar	svo:		

	

Friður	drottins	vors	Jesú	Krists	sé	með	oss	öllum.	Hugga	þú,	góði	Guð,	

alla	sjúka	og	sorgmædda.	Varðveittu	kristni	þína,	og	gef	öllum	þjóðum	

náð	 til	 að	 þekkja	 þig,	 hinn	 eina	 sanna	 Guð,	 og	 þann,	 sem	 þú	 sendir,	
																																																								
174	Sigurður	Pálsson,	Saga	og	efni	messunnar,	bls.	149.	
175	Sama	heimild,	bls.	150.	
176	Sama	heimild,	bls.	152.	
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Jesúm	 Krist.	 Blessa	 þú	 kirkju	 lands	 vors	 og	 alla	 starfsmenn	 hennar.	

Haltu	þinni	almáttugu	verndarhendi	yfir	þjóð	vorri	og	fósturjörð,	yfir	

forseta	vorum	og	landstjórn.	Og	farsæl	þú	atvinnuvegi	vora	til	lands	og	

sjávar.	Gef	þú	oss	öllum,	börnum	þínum	þessa	heims	og	annars,	náð	og	

frið	og	alt,	sem	oss	má	verða	til	blessuar	um	tíma	og	eilífð.177	

	

Þessi	 almenna	 kirkjubæn	 tekur	 fyrir	 sömu	 bænarefni	 og	 finna	 má	 í	 almennu	

kirkjubæn	 Handbókarinnar	 frá	 1981	 en	 í	 Handbókinni	 er	 hagur	 kirkju	 Krists	

lagður	 í	 hendur	 Guðs	 sem	 og	 landsins	 okkar,	 einstaklinga,	 ungra	 sem	 aldinna,	

sjúkra	 og	 heilbrigða	 og	 hagur	 heimsins	 alls.	 Bænin	 er	 borin	 fram	 fyrir	 hönd	

safnaðarins	af	presti,	djákna	eða	safnaðarmeðlim.178	Í	Handbókinni	frá	1981	má	

finna	 sex	 útgáfur	 af	 almennu	 kirkjubæninni	 og	 presturinn	 ræður	 því	 hvaða	

útgáfa	 er	 notuð	 hverju	 sinni.	 Ákveðið	 frjálsræði	 ríkir	 í	 kringum	 hina	 almennu	

kirkjubæn	þar	sem	presturinn	má	gjarnan	gera	bænina	persónulega	með	því	að	

bæta	við	hana	sérstökum	fyrirbænar-	og	þakkarefnum	sem	brenna	á	söfnuðinum	

og	 samfélaginu	 hverju	 sinni.	 Hvatt	 er	 til	 þess	 að	 þar	 sem	 bænahópar	 eru	

starfandi	 aðstoði	 þeir	 prestinn	 við	 mótun	 bænarinnar	 og	 flutning.	 Fjórða	 og	

fimmta	bæn	í	Handbókinni	eru	sérstaklega	útbúnar	með	þetta	form	í	huga.179	

Í	 lok	bænarinnar	er	oft	þögn	sem	notuð	er	til	hljóðrar	bænar.	Einnig	má	

ljúka	kirkjubæninni	með	bæn	í	sérstökum	aðstæðum	eða	þá	að	hægt	er	að	biðja	

bænar	frá	eigin	brjósti.	Almenna	kirkjubænin	skiptist	upp	í	nokkra	hluta	og	hver	

hluti	 endar	 á	 orðunum	 „Fyrir	 Jesú	 Krist,	 Drottin	 vorn“	 sem	 söfnuður	 svara	

„Drottinn	 heyr	 vora	 bæn“	 eða	 þá	 að	 söfnuður	 syngur	 bænasvar.	 Almenna	

kirkjubænin	endar	á	því	 að	 söfnuður	biður	 saman	Faðir	vor	ef	 altarisganga	 fer	

ekki	 fram.	Þegar	Faðir	vor	er	beðið	 í	 lok	almennrar	kirkjubænar	er	það	 í	þeim	

tilgangi	að	söfnuðurinn	feli	allar	bænir	sínar	í	þessari	bæn	allrar	kirkjunnar.180	

Mikilvægt	er	að	þetta	bænahald	sé	lagt	í	hendur	safnaðarins	því	að	þannig	

sinnir	söfnuðurinn	þjónustu	hins	almenna	prestdóms.181	Hin	almenna	kirkjubæn	

sem	lögð	er	í	hendur	safnaðarins	á	að	vera	bæn	allra	og	ætti	líka	að	endurspegla	
																																																								
177	Helgisiðabók	íslenzku	þjóðkirkjunnar,	bls.	9.	
178	Einar	Sigurbjörnsson,	Embættisgjörð,	bls.	251.	
179	Sama	heimild,	bls.	251.	
180	Sama	heimild,	bls.	252.	
181	Sigurður	Pálsson,	Saga	og	efni	messunnar,	bls.	155.	
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söfnuðinn	 og	 fjölbreytileika	 hans.	 Hættan	 við	 bænir	 líkt	 og	 almennu	

kirkjubænina	er	 sú	að	málfar	 sem	er	of	 formlegt	 skorti	hinn	 ferska	blæ	sem	er	

eðlislægur	hinni	lifandi	bæn	og	því	skiptir	miklu	máli	að	breyta	henni	reglulega	í	

takt	 við	 þarfir	 safnaðarins	 og	 samfélagsins.182	Bænin	 verður	 líkt	 og	 guðsorð	 að	

vera	 ferskt	og	 lifandi	 í	hverri	messu.	Hægt	er	að	ná	því	 fram	með	því	að	semja	

nýja	bæn	fyrir	hverja	messu	með	fullri	þátttöku	safnaðarins.183	

Eins	og	áður	segir	eru	bænirnar	sex	talsins	í	Handbókinni.	Þær	skiptast	í	

nokkra	liði	og	er	misjafnt	milli	bæna	hversu	margir	liðirnir	eru,	frá	fjórum	upp	í	

átta.	 Fyrsti	 liður	 bænarinnar	 eða	 ákallið	 er	 sá	 liður	 sem	 við	 sjáum	 hvað	 helst	

orðræðu	um	og	til	Drottins.	Fyrsta	almenna	kirkjubæn	Handbókarinnar	ávarpar	

einungis	Guð	í	fyrsta	liðnum,	eða	ákallinu:	

	

Drottinn	Guð,	himneski	faðir.	Þig	heiðrum	vér	og	tignum	þitt	heilaga	nafn.	

Heyr	bænir	vorar,	þegar	söfnuður	þinn	lýtur	þér,	biður	og	þakkar	fyrir	allt	

það	 sem	 þegið	 hefur	 verið	 úr	 þinni	 hendi,	 fyrir	 Jesú	 Krist,	 Drottinn	

vorn.184	

	

Í	annarri	bæninni	svipar	ákallið	til	upphafs	kollektunnar	en	þar	er	Guð	ákallaður	

sem	almáttugur,	eilífur	Guð.	Þar,	líkt	og	í	þeirri	fyrstu,	er	Guð	einungis	ávarpaður	

með	titli	í	fyrsta	liðnum.	Í	öðrum	og	þriðja	lið	annarrar	bænar	er	talað	til	Guðs	og	

notað	 er	 persónufornafnið	þú	 í	 2.	 persónu	 nefnifalli	 og	 þolfalli	 (þú,	 þig)	 þegar	

talað	 er	 til	 Guðs.	 Við	 sjáum	 því	 að	 það	 er	 ekki	 verið	 að	 tala	 um	Guð	 í	 þessum	

kirkjubænum	heldur	til	Guðs	og	því	sjáum	við	ekki	3.	persónu	karlkyns	fornafnið	

„hann”	notað	um	Guð	í	þessum	bænum.185	

Þriðja	 bæn	 Handbókarinnar	 ávarpar	 Guð	 einungis	 sem	 Guð	 í	 fyrsta	

liðnum	og	 líkt	og	 í	 fyrstu	og	annari	bæninni	þá	er	Guð	ávarpaður	sem	Guð	eða	

persónufornafnið	„þú“	er	notað	í	í	hinum	liðunum	í	nefnifalli	eða	þolfalli.186	

Guð	 er	 ávarpaður	 ólíkum	 nöfnum	 í	 bæn	 fjögur,	 fimm	 og	 sex	 í	 almennu	

kirkjubænunum	 í	 Handbókinni	 frá	 því	 sem	 sjá	 má	 í	 fyrstu	 þremur.	 Guð	 er	
																																																								
182	Sigurður	Pálsson,	Saga	og	efni	messunnar,	bls.	153.	
183	Sama	heimild,	bls.	155.	
184	Handbók	kirkjunnar,	bls.	39.	
185	Sama	heimild,	bls.	41-42.	
186	Sama	heimild,	bls.	43-44.	
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ávarpaður	í	fleiri	liðum	en	einungis	fyrsta	liðnum	eins	og	sjá	má	í	bænum	eitt	til	

þrjú	og	fjölbreytt	áköll	eru	notuð	yfir	Guð.	Í	bæn	fjögur	er	notað	„himneski	faðir”	

yfir	Guð	í	fyrsta	liðnum:	

	

Himneski	 faðir,	þú	sem	hefur	gefið	oss	athvarf	 í	kirkju	þinni	á	 jörðu,	vér	

biðjum	þig	 að	 varðveita	 oss	 og	 styrkja	 í	 sannri	 trú,	 svo	 að	 vér	 í	 orði	 og	

verki	vegsömum	þitt	heilaga	nafn.	Fyrir	Jesú	Krist,	Drottinn	vorn.187	

	

Í	 öðrum	 lið	 er	 Guð	 ávarpaður	 sem	 „himneskur	 faðir”	 líkt	 og	 í	 þeim	 fyrsta	 en	 í	

þriðja	lið	er	Guð	ávarpaður	sem	„náðugi	Guð”	og	í	þeim	fjórða	sem	„miskunnsami	

Guð“.	 Í	 fimmta	 og	 síðasta	 lið	 í	 fjórðu	 almennu	 bæn	 Handbókarinnar	 er	 Guð	

ávarpaður	sem	„algóði	faðir”.188	

	 Þó	 að	 þessar	 myndir	 séu	 fjölbreyttar	 og	 talað	 sé	 til	 Guðs	 með	

persónufornafninu	 „þú“	 líkt	 og	 í	 hinum	 kirkjubænunum,	 þá	 eru	 þetta	 allt	

karlkyns	 orðmyndir	 og	 Guð	 er	 ákallaður	 sem	 faðir,	 algóður,	 miskunnsamur,	

himneskur	og	náðugur.	Þó	þetta	séu	 fjölbreyttar	myndir	af	Guði	sem	bæði	 taka	

fyrir	handanveru	Guðs	og	íveru	Guðs	þá	er	fjölbreytnin	ekki	meiri	en	það	að	alltaf	

er	talað	um	Guð	í	karlkyni	í	þessari	bæn.	

	 Fimmtu	bæninni	svipar	mikið	til	þeirrar	fjórðu.	Þar	er	Guð	ávarpaður	

sem	 „náðugur”,	 „faðir”	 og	 „almáttugur”	 og	 er	 Guð	 ávarpaður	 í	 fleiri	 liðum	 en	

eingöngu	þeim	fyrsta.	Í	síðasta	liðnum	er	áhugavert	að	sjá	að	Guð	er	ávarpaður	

„Guð	 allrar	 huggunar.“	 Þetta	 er	 ekki	 titill	 heldur	 er	 Guð	 ávarpaður	 út	 frá	 þeim	

hugmyndum	 sem	 viðkomandi	 hefur	 um	 Guð	 sem	 huggara	 og	 líknara	

mannanna.189	

Sjötta	og	síðasta	bænin	sker	sig	einnig	úr	að	því	leyti	að	Guð	er	ávarpaður	

í	fleiri	liðum	en	einungis	fyrsta	liðnum	og	er	Guð	ávarpaður	í	fimm	liðum	af	átta	

„faðir“.	Áttundi	og	síðasti	liður	sjöttu	almennu	kirkjubænarinnar	sem	notast	á	við	

á	bænadegi	hljóðar	svo:	

	

Vér	 lofum	 þig,	 faðir,	 fyrir	 lífið,	 sem	 þú	 hefur	 gefið	 oss	 og	 varðveitt	 til	
																																																								
187	Handbók	kirkjunnar,	bls.	44.	
188	Sama	heimild,	bls.	44-46.	
189	Sama	heimild,	bls.	46-48.	
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þessarar	 stundar,	 og	 fyrir	 eilífa	 lífið,	 sem	 þú	 vekur	 og	 nærir	 í	 oss	 með	

náðarmeðulum	kirkju	þinnar.	Vér	biðjum	þig	að	 leiða	oss	og	styrkja,	svo	

að	vér	megum	berjast	góðu	baráttunni,	fullkomna	skeiðið,	varðveit	trúna		

og	 öðlast	 að	 lokum	 sigursveig	 réttlætisins.	 Fyrir	 Jesú	 Krist,	 Drottin	

vorn.190	

	

Almenna	kirkjubænin	er	vettvangurinn	til	að	breyta	orðalagi	um	Guð.	Við	erum	

hvött	til	þess	til	að	endurspegla	þarfir	samfélagsins	og	safnaðarins	hverju	sinni	í	

almennu	 kirkjubæninni.	 Söfnuðurinn	 ætti	 að	 vera	 óhræddur	 við	 að	 nota	

fjölbreyttari	myndir	yfir	Guð	sem	og	ávörp	og	kyn	yfir	Guð	en	nú	er	gert.	Þegar	

Handbókin	 var	 gefin	 út	 árið	 1981	 var	 það	 gert	 út	 frá	 þeirri	 viljayfirlýsingu	 að:	

„Hvetja	 ætti	 til	 aukinnar	 þáttöku	 safnaðarins	 í	 söng	 og	 lestri	 orðsins	 sem	 og	

flutningi	hinna	ýmsu	messuliða.“191	

Fyrir	æskulýðsdag	þjóðkirkjunnar	2017	var	búið	til	sérstakt	messuform.	Í	

messuforminu	 má	 finna	 almenna	 kirkjubæn	 sem	 sérstaklega	 er	 samin	 fyrir	

þennan	 dag.	 Uppbygging	 hennar	 styðst	 þó	 við	 uppbyggingu	 hinnar	 almennu	

kirkjubænar	í	Handbókinni.	

	

Elsku	 góði	Guð,	 við	þökkum	þér	 lífið	 og	þennan	dag.	Hjálpaðu	okkur	 að	

muna	 eftir	 Jesú	 í	 lífinu	 okkar	 og	 að	 trúa	 því	 að	 kærleikur	 þinn	 er	 öllu	

sterkari.	Við	biðjum	í	Jesú	nafni.	Svar:	Drottinn	heyr	vora	bæn.	

	

Góði	 Guð,	 takk	 fyrir	 allt	 sem	 við	 finnum	 í	 hjartanu	 okkar.	 Blessaðu	

kærleikann	og	ástina	 sem	kviknar	og	gefðu	henni	 líf.	Hjálpaðu	okkur	að	

trúa	af	hjarta.	Við	biðjum	í	Jesú	nafni.	Svar:	Drottinn	heyr	vora	bæn.	

	

Góði	 Guð,	 komdu	 til	 okkar	 þegar	 við	 erum	 hrædd.	 Hjálpaðu	 okkur	 að	

hugga	aðra	þegar	óttinn	ætlar	að	yfirbuga.	Takk	fyrir	friðinn	sem	þú	gefur	

okkur	í	hjartað.	Við	biðjum	í	Jesú	nafni.	Svar:	Drottinn	heyr	vora	bæn.	

																																																								
190	Handbók	kirkjunnar,	bls.	50.	
191	Einar	Sigurbjörnsson,	Ný	handbók	fyrir	íslensku	kirkjuna:	Greinagerð	fyrir	tillögum	
handbókarnefndar	er	lagðar	verða	fyrir	synodus	og	kirkjuþing	1980,	prentuð	fyrir	
kirkjuþing	1980,	bls.	5.	
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Góði	 Guð,	 við	 þökkum	 fyrir	 allar	 góðar	 gjafir	 lífsins	 og	 biðjum	 þig	 að	

hjálpa	okkur	að	fara	vel	með	þær.	Takk	fyrir	trúna	sem	þú	gefur	okkur	í	

hjartað.	Við	biðjum	í	Jesú	nafni.	Svar:	Drottinn	heyr	vora	bæn.192	

	

Þó	 að	uppbygging	bænarinnar	 sé	hefðbundin	er	hún	 frábrugðin	 að	því	 leyti	 að	

hún	 endar	 á	 ólíkan	 hátt	 en	 almenna	 kirkjubænin	 í	 Handbókinni.	 Bæn	

æskulýðsdaginn	 endar	 á	 orðunum:	 „Við	 biðjum	 í	 Jesú	 nafni.“	 En	 bænirnar	 í	

Handbókinni	 enda	 á	 orðunum:	 „Fyrir	 Jesú	 Krist,	 Drottinn	 vorn.“	 Allir	 hlutar	

bænarinnar	 hefjast	 á	 orðunum	 „Góði	 Guð.“	 Guð	 verður	 í	 þessari	 bæn	

persónulegur,	nálægur	og	íverandi.	Guð	er	jafnframt	í	karlkyni.	Ég	tel	að	í	þessari	

bæn	 hefði	 verið	 upplagt	 að	 miðla	 mismunandi	 guðsmyndum,	 fjölbreyttari	 og	

reyna	þannig	að	höfða	til	beggja	kynja	og	breiðara	aldursbils	í	söfnuðinum	með	

því	að	tala	til	jafns	um	Guð	í	karlkyni	sem	og	kvenkyni.	

Erfitt	getur	verið	fyrir	fólk	í	söfnuðinum	að	taka	þátt	í	að	flytja	bæn	sem	

höfðar	 ekki	 til	 þeirra.	 Fólki	 gæti	 fundist	 orðalagið	 ekki	 höfða	 til	 sinnar	

guðsmyndar	 og	 bænin	 yrði	 þar	 af	 leiðandi	 ekki	 lifandi	 fyrir	 viðkomandi	

safnaðarmeðlim	eða	trúarlíf	hans.	Guðsmynd	viðkomandi	stendur	því	 í	stað	líkt	

og	steingervingur	og	helgihaldið	gerir	ekki	mikið	til	að	auðga	guðsmyndina.	Með	

því	 að	 varpa	 ljósi	 á	 að	 Guð	 sé	 leyndardómur,	 nota	myndlíkingar	 og	 kvenlegar	

myndir	 yfir	 Guð	 sem	 og	 að	 nota	mörg	 nöfn	 til	 að	 lýsa	 Guði	 er	 líklegra	 að	 við	

höfðum	til	guðsmynda	fleiri	safnaðarmeðlima	og	höfum	þannig	áhrif	á	guðsmynd	

viðkomandi	og	trúarþroska.	

	

	

	 	

																																																								
192	Elín	Elísabet	Jóhannsdóttir,	„Trúum	af	hjarta	–	guðsþjónusta	á	æskulýðsdaginn“,	
efnisveita.kirkjan.is,	25.	janúar	2017,	sótt	þann	15.	apríl	2017	af:	
http://efnisveita.kirkjan.is/truum-af-hjarta-gudsthjonusta-a-aeskulydsdaginn/.	
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5.	Ný	Handbók	
	

Sú	Handbók	sem	er	notuð	innan	kirkjunnar	í	dag	er	frá	árinu	1981	og	var	hún	þá	

gefin	 út	 til	 reynslu.	 Í	 gegnum	árin	 hefur	 ýmsu	 verið	 bætt	 við	Handbókina	 sem	

aðgengilegt	er	á	netinu.	Undanfarin	ár	hefur	svokölluð	Handbókarnefnd	unnið	að	

nýrri	 Handbók.	 Í	 þessum	 kafla	 mun	 ég	 rekja	 það	 sem	 gerst	 hefur	 í	 málefnum	

Handbókarinnar	 frá	 því	 hún	 var	 fyrst	 gefin	 út	 til	 dagsins	 í	 dag,	 skoða	 vinnu	

Handbókarnefndar	og	þær	breytingaráherslur	sem	vænta	má	í	nýrri	Handbók.	

5.1	Drög	að	nýrri	Handbók	
	

Ný	 Handbók	 var	 gefin	 út	 árið	 1981.	 Ákvæði	 var	 um	 að	 endurskoða	 ætti	 hana	

fimm	 árum	 seinna	 sem	 gekk	 ekki	 eftir.	 Hluti	 Handbókarnefndarinnar	 sat	 þó	

áfram	 og	 tók	 við	 ábendingum.	 Tíu	 árum	 síðar	 var	 umboð	 Handbókarnefndar	

endurnýjað	 og	 í	 þeirri	 nefnd	 sátu:	 Einar	 Sigurbjörnsson,	 Sigurður	 Sigurðarson,	

Jóna	Kristín	Þorvaldsdóttir,	Jón	Stefánsson	og	Kristján	Valur	Ingólfsson.	Nefndin	

átti	 að	 taka	 við	 frekari	 ábendingum	 og	 athugasemdum,	 bæði	 frá	 lærðum	 og	

leiknum,	 og	 bregðast	 við	 þeim.	 Það	 var	 aðallega	 tvennt	 sem	 var	 talið	 þarfnast	

endurskoðunar,	skírnarritúalið	og	textaraðirnar.193	

Starf	nýrrar	Handbókarnefndar	sem	og	nýrrar	Sálmabókarnefndar	 fór	af	

stað	 í	 ársbyrjun	 2005	 en	 Handbókarnefnd	 er	 stjórnað	 af	 svokallaðri	

Helgisiðanefnd.	Biskup	Íslands	skipar	þá	nefnd	að	höfðu	samráði	við	Kirkjuráð.	

Starf	 Helgisiðanefndarinnar	 er	 margþætt,	 en	 auk	 þess	 að	 vera	 stjórnarnefnd	

annarra	nefnda	eins	og	Sálma-	og	Handbókarnefndar	er	hún	ráðgefandi	gagnvart	

biskupsembættinu	um	málefni	helgisiðanna.	Í	Helgisiðanefnd	voru	skipuð	Einar	

Sigurbjörnsson,	 Kristín	 Þórunn	 Tómasdóttir	 og	 Kristján	 Valur	 Ingólfsson	 sem	

jafnframt	 var	 skipaður	 formaður	 nefndarinnar.	 Nefndin	 fylgist	 með	 störfum	

sambærilegra	nefnda	hjá	systurkirkjunum	og	viðar	að	sér	efni	frá	þeim	ásamt	því	

að	 sinna	 fleiri	 verkefnum.	 Í	 Handbókarnefnd	 sem	 fór	 af	 stað	 í	 ársbyrjun	 2005	

sitja:	 Kristján	 Valur	 Ingólfsson	 sem	 jafnframt	 er	 formaður,	 Jóhanna	

Sigmarsdóttir,	 Gunnlaugur	 Garðarsson,	 Guðni	 Már	 Harðarson,	 Arna	 Ýrr	
																																																								
193	Kristján	Valur	Ingólfsson,	Handbók	og	helgisiðir	–	til	hvers?	Erindi	sem	flutt	var	í	
Glerárkirkju	1.	nóvember	2010.	Birt	með	leyfi	höfundar	sem	einnig	er	formaður	
Handbókarnefndar.	
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Sigurðardóttir	 og	 Þorvaldur	 Karl	 Helgason.	 Að	 auki	 voru	 kallaðir	 til	

ráðgjafahópar	í	lok	árs	2005	til	að	aðstoða	nefndina.	Vegna	skorts	á	fjármagni	var	

aðkoma	 ráðgjafahópsins	 að	 nefndarstörfum	 hins	 vegar	 ekki	 jafn	 mikil	 eins	 og	

áætlað	var.	194	

Í	Glerárkirkju	1.	nóvember	2010	flutti	Kristján	Valur	Ingólfsson	formaður	

Helgisiðanefndar	 erindi	 sem	 hét	 „Handbók	 og	 helgisiðir	 –	 til	 hvers?“	Þar	 rakti	

hann	störf	Handbókarnefndar	frá	árinu	2005	og	sagði	hann	meðal	annars	að:	

	

Hlutverk	 Handbókar	 er	 enn	 sem	 fyrr	 að	 vera	 einingarregla.	 Til	 þess	 að	

varðveita	friðinn	í	söfnuðinum.	Vegna	þessa	eru	breytingar	á	Handbókum	

dálítið	 flókið	 ferli	 sem	 margir	 þurfa	 að	 koma	 að,	 til	 að	 tryggja	 að	

Handbókin	 birti	 þann	 sáttmála	 um	 hið	 sameiginlega,	 sem	 hún	 þarf	 að	

gera.	 Það	 er	 líka	 ástæðan	 fyrir	 því	 að	 allt	 frá	 því	 að	 samþykkt	 var	 að	

kirkjan	í	landinu	tæki	upp	hinn	lútherska	sið	hafa	í	rauninni	ekki	komið	út	

nema	 fimm	 handbækur	 okkar	 kirkju,	 þó	 að	 prentanir	 séu	 fleiri	 og	 að	

nokkrum	 sinnum	 hafi	 verið	 gerðar	 minniháttar	 lagfæringar	 á	 texta	 eða	

útliti.195	

	

Jafnframt	leggur	Kristján	Valur	áherslu	á	að	það	sé	alltaf	einhver	þörf	sem	knýi	

fram	breytingar,	því	þær	gerist	ekki	í	tómarúmi:	

	

Breytingar	 á	 helgisiðum	 verða	 til	 fyrir	 þörf	 kirkjunnar	 vegna	 breyttra	

kringumstæðna	 eða	 nýrra	 áherslna	 í	 starfi	 hennar.	 En	 breytingarnar	

byggja	 á	 forsendum	 guðfræði	 og	 kirkjukenninga,	 játninga	 hinnar	

Evangelísk	–	Lúthersku	kirkju	sem	Þjóðkirkjan	er	hluti	af.196	

	

Í	erindi	sínu	rekur	Kristján	Valur	þær	breytingar	sem	hafa	verið	samþykktar	af	

Handbókarnefnd	 en	 aðallega	 fjallar	 hann	 um	 breytingar	 í	 hinni	 almennu	

guðsþjónustu	safnaðarins	og	breytingar	í	útförum.	Verða	hér	einungis	raktar	þær	

breytingar	sem	viðkoma	efni	þessarar	ritgerðar.	Sérstaklega	tekur	Kristján	Valur	
																																																								
194	Kristján	Valur	Ingólfsson,	Handbók	og	helgisiðir	–	til	hvers?.	
195	Sama	heimild.	
196	Sama	heimild.	
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fram	 í	 erindi	 sínu	 að	 „skoða	 þurfi	 uppbyggingu	 og	 framkvæmd	 almennu	

bænarinnar.“	Þá	leggur	Handbókarnefndin	til	að:	„Fjölga	valkostum	við	almennu	

kirkjubænina	 og	 sömuleiðis	 valkostum	 um	 svarsöngva	 og	 hvetur	 til	 að	

tilkynningar	 er	 varða	 söfnuðinn	 eigi	 fastan	 sess	 í	 almennu	 bæninni.“	

Handbókarnefndin	 leggur	áherslu	á	 að	kollektan	 sé	 tónuð	og	að	allar	kollektur	

séu	 tónsettar.	 Vangaveltur	 eru	 uppi	 hjá	 nefndinni	 um	 hvort	 gera	 mætti	 nýjar	

kollektur	 sem	væru	 leskollektur	 að	vali.	 Fleiri	 breytingar	hafa	 verið	 lagðar	 til	 í	

sambandi	við	aðra	liði	messunnar	sem	og	aðrar	athafnir	en	verða	ekki	raktar	hér.	

Í	niðurlagi	sínu	segir	Kristján	Valur	að	ástæðan	fyrir	því	að	nefndarstörf	séu	ekki	

lengra	 komin	 sé	 vegna	 	 fjárskorts	 en	 árið	 2009	 var	 dregið	 mikið	 úr	 allri	

nefndarvinnu,	 bæði	 Sálmabókarnefndar	 og	 Handbókarnefndar.	 Einnig	 vill	

Kristján	Valur	 árétta	 að	það	 sé	 skoðun	nefndarinnar	 að	 vinnu	 sem	þessari	 eigi	

ekki	að	ljúka	í	 flýti	heldur	þurfi	að	hlusta	eftir	því	hvað	kirkjan	vill.197	Samhliða	

því	að	fara	yfir	vinnu	Handbókarnefndar	í	þessu	erindi	sínu	fjallar	Kristján	Valur	

um	mikilvægi	Handbókarinnar:	

	

Handbók	 og	 helgisiðir	 hafa	 það	 hlutverk	 að	 draga	 fram	 og	 undirstrika	

hvert	 er	 hið	 trúarlega	 inntak	 athafna	 kirkjunnar	 og	hver	 er	 grundvöllur	

þeirra.	 Söfnuðurinn	á	 að	 geta	 treyst	því	 að	hverskyns	opinbert	helghald	

hans	fari	fram	eftir	viðteknum	hætti	og	að	frávik	og	ástæður	þeirra	komi	

þeim	 aldrei	 í	 opna	 skjöldu.	 Handbókin	 birtir	 hvaða	 helgisiðir	 eru	

nauðsynlegir	 og	 samþykktir	 í	 kirkjunni	 til	 þess	 að	 starfsemi	hennar	 sé	 í	

samræmi	 við	 játningu	 hennar	 og	 tengsl	 hennar	 við	 aðrar	 systurkirkjur.	

Helgisiðir	 og	 Handbók	 snúa	 því	 í	 senn	 til	 safnaðanna	 og	 út	 til	 hinnar	

almennu	kirkju.198	

	

Handbókin,	eins	og	ég	hef	áður	fjallað	um,	er	gríðarlega	mikilvægt	verkfæri	fyrir	

prestinn	 en	 einnig	 er	 hún	mikilvæg	 fyrir	 söfnuðinn.	 Söfnuðurinn	 þarf	 að	 vera	

öruggur	þegar	hann	mætir	til	messu	um	að	það	sem	fram	fer	í	messunni	sé	í	takt	

við	starfsemi	kirkjunnar	og	í	samræmi	við	játningar	hennar.	

																																																								
197	Kristján	Valur	Ingólfsson,	Handbók	og	helgisiðir	–	til	hvers?.	
198	Sama	heimild.	
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Á	 prestastefnu	 2016	 var	 Handbók	 kirkjunnar	 til	 umfjöllunar	 með	 formlegum	

hætti	en	meðal	annars	hafði	verið	fjallað	um	hana	á	prestastefnu	í	Neskirkju	árið	

2005.	Var	stór	hluti	prestastefnunnar	tileinkaður	nýrri	Handbók	þar	sem	biskup	

Íslands,	Sr.	Agnes	M.	Sigurðardóttir,	hafði	mælst	til	þess	á	prestastefnu	árið	2015	

að	unnið	yrði	 að	útgáfu	nýrrar	Handbókar	og	Sálmabókar	árið	2017	 í	 tilefni	 af	

500	 ára	 siðbótarafmælinu	 árið	 2017.	 Við	 vinnslu	 á	 úrbótum	 var	 nefndin	 með	

ábendingar	og	athugasemdir	frá	lærðum	og	leiknum	og	efni	frá	systurkirkjum.199	

Á	 prestastefnunni	 gafst	 tækifæri	 til	 að	 ræða	 meðal	 annars	 orðalag.	 Var	 staða	

endurskoðunar	Handbókarinnar	kynnt	og	prestar	 skráðu	sig	 í	hópa	 til	 að	 fjalla	

um	 efni	 hennar. 200 	Samkvæmt	 20.	 gr.	 þjóðkirkjulaganna	 skulu	 helgisiðir	

kirkjunnar	ræddir	á	prestastefnu	áður	en	þeir	koma	til	endanlegrar	afgreiðslu	á	

kirkjuþingi.	 Þar	 segir	 orðrétt:	 „Samþykktir	 um	 kenningarleg	 málefni,	

guðsþjónustuhald,	helgisiði,	 skírn,	 fermingu	og	altarissakramenti	verða	að	sæta	

umfjöllun	prestastefnu	áður	en	þær	hljóta	endanlega	afgreiðslu	á	kirkjuþingi.“201	

Eins	og	áður	hefur	verið	greint	 frá	þá	skráðu	prestar	 sig	 í	hópa	 til	 að	 fjalla	um	

efni	Handbókarinnar.	Handbókarnefndin	lagði	til	að	rætt	yrði	um	ákveðna	hluti	

og	 tilgreind	 voru	 ellefu	 atriði	 sem	 ræða	 átti	 innan	 hópanna.	 Þrjú	 þeirra	 voru	

þessi:	

	

Til	allra:	Á	að	auka	almenna	þátttöku	og	ef	svo	er	þá	hvar	og	hvernig?	(t.d.	

í	tóni	og	söng,	tónlist,	lestri,	víxllestri,	bænum,	predikun,	útdeilingu,	

undirbúning?)	Hvað	með	þátttöku	barna	og	ungmenna	í	þessu	samhengi?	

Við	hverju	búast	þau	sem	eru	viðstödd	og	hvað	vilja	þau?	Hvað	með	

kvaðir	og	tilboð,	sumir	vilja	„vera	í	friði“?	Hvað	á	fólk	sem	kemur	að	hafa	í	

höndunum?	

	

Málfarið	(í	bænum,	textum	og	messusvörum).	Hvernig	getur	helgihaldið	

orðið	inklúsívara,	ekki	bara	hvað	varðar	kyn	heldur	aldur,	o.fl.	Tvö	sett	af	

																																																								
199	Kristján	Valur	Ingólfsson,	„Um	vinnu	handbókarnefndar“,	Innri.kirkjan.is,	2016,	sótt	
þann	17.	apríl	2017	af:	https://innri.kirkjan.is/prestastefna/prestastefna-2016/erindi-
flutt-a-prestastefnu-2016-vardandi-endurskodun-handbokar-kirkjunnar.	
200	Sama	heimild.	
201	Lög	um	stöðu,	stjórn	og	starfshætti	þjóðkirkjunnar,	nr.	78/1997,	20.	grein.	
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kollektum,	tónuð	og	lesin?	Almenna	kirkjubænin,	of	löng?	Hvað	með	

andsvar?	

	

Grundvallaratriðin:	Hvernig	kemur	fram	í	helgihaldinu	að	við	erum	

lútersk	kirkja	og	almennur	prestsdómur?202	

	

Áður	 en	 prestarnir	 skiptu	 sér	 upp	 í	 umræðuhópa	 voru	 meðlimir	

hanbókarnefndarinnar	búnir	að	kynna	stöðu	Handbókar	og	þá	endurskoðun	sem	

fram	hafði	farið	árin	og	áratugina	á	undan.	Meðal	ræðumanna	var	Kristján	Valur	

Ingólfsson,	 formaður	 Handbókarnefndar.	 Í	 ávarpi	 sem	 hann	 flutti	 undir	

yfirskriftinni:	 „Handbókarvinna	 þjóðkirkjunnar“	 fjallaði	 hann	 um	 störf	

Handbókarnefndar.	 Þar	 sagði	 hann	 að	 messan	 sjálf	 væri	 að	 mestu	 leyti	

athugasemdalaus	en	þó	tekur	Handbókarnefnd	fram	að	það	sem	samþykkt	hefði	

verið	og	ætti	heima	í	nýrri	Handbók	væri	að:	

	

Messað	sé	með	viðstöddum	en	ekki	bara	fyrir	viðstadda.	

Að	setja	skuli	sem	valkosti	við	bæn	dagsins,	kollektuna,	bæn	sem	ætluð	er	

til	 lestrar	 en	 ekki	 söngs,	 efnismeiri	 og	 nær	 nútímamáli	 í	 orðfæri	 og	

inntaki.203	

	

Jafnframt	segir	Kristján	Valur	um	vinnu	Handbókarnefndar:	

	

Megináhersla	 Handbókarnefndar	 er	 þó	 sú	 að	 einmitt	 vegna	 hins	 aukna	

fjölbreytileika	 og	 þarfanna	 fyrir	 meiri	 fjölbreytni	 þurfi	 prestastéttin	 að	

standa	saman	og	að	treysta	þá	þætti	helgihaldsins	sem	eru	óbreytanlegir	

vegna	þess	að	þeir	lýsi	einkennum	og	grundvallaratriðum	í	þeirri	trú	sem	

við	 játum	 og	 þeim	 skilningi	 sem	 sameiginlegur	 er	 öllum	 lútherskum	

kirkjum.204	

																																																								
202	Þau	umfjöllunarefni	sem	Handbókarnefnd	lagði	til	að	rætt	yrði	á	prestastefnu	2016	
og	var	dreift	til	hópa	á	prestastefnu	13.	apríl	2016.	
203	Kristján	Valur	Ingólfsson,	„Um	vinnu	handbókarnefndar“,	Innri.kirkjan.is,	2016,	sótt	
þann	17.	apríl	2017	af:	https://innri.kirkjan.is/prestastefna/prestastefna-2016/erindi-
flutt-a-prestastefnu-2016-vardandi-endurskodun-handbokar-kirkjunnar.	
204	Sama	heimild.	
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Kristján	Valur	leggur	líka	áherslu	á	ábyrgð	presta:	

	

Leiðtogar	 safnaðanna,	 sem	 hinir	 vígðu	 þjónar	 sannarlega	 eru	 búa	 við	

mikið	 frelsi	 í	 boðun	 sinni	 og	 öllu	 starfi.	 Þeim	 er	 líka	 treyst	 til	 þess	 að	

standa	vörð	um	hin	helgu	vé,	í	öllum	greinum.	Handbókin	tryggir	í	sjálfu	

sér	ekki	neitt.	En	það	gerir	sá	sáttmáli	sem	handsalaður	er	í	vígslunni.205	

	

Það	 er	 ánægjulegt	 að	 sjá	 að	 bæði	 þegar	 Kristján	 Valur	 Ingólfsson	 rekur	 starf	

Handbókarnefndar	árið	2010	og	á	prestastefnu	2016	er	tekið	fram	að	auka	þurfi	

fjölbreytileika	 í	 bænum.	 Árið	 2016	 virðist	 sem	 það	 sé	 orðið	 skýrara	 hvernig	

breyta	 eigi	 bænunum	 en	 þar	 er	 sérstaklega	 tekið	 fram	 að	 þær	 eigi	 að	 vera	

efnismeiri	og	nær	nútímamáli	 í	orðfæri	og	 inntaki.	Einnig	er	það	ánægjulegt	að	

einn	 af	 þeim	 punktum	 sem	 Handbókarnefnd	 leggur	 til	 að	 verði	 rætt	 innan	

hópastarfsins	 á	 prestastefnunni	 sé	málfarið	 í	 bænum,	 textum	og	messusvörum	

og	leggur	fram	þá	spurningu	hvernig	helgihaldið	geti	orðið	“inclusívara“,	þ.e.a.s.	

hvaða	 breytingar	 á	 málfari	 þurfa	 að	 eiga	 sér	 stað	 svo	 að	 það	 höfði	 til	 allra	 í	

helgihaldinu.	Með	þessu	er	líklega	meint	að	málfarið	í	Handbókinni	frá	1981	hafi	

ekki	höfðað	 til	 allra	 í	 söfnuðinum.	Er	 líka	sérstaklega	 tekið	 fram	hvort	að	hægt	

eigi	að	vera	að	velja	um	tvær	kollektur,	þar	sem	önnur	er	lesin	en	hin	tónuð,	og	

hvort	almenna	kirkjubænin	sé	of	 löng.	Þetta	eru	þeir	tveir	 liðir	messunnar	sem	

ég	 hef	 verið	 með	 til	 umfjöllunnar	 í	 þessari	 ritgerð	 og	 tek	 ég	 undir	 þessar	

vangaveltur	Handbókarnefndar	og	fagna	þeim	úrbótum	sem	fyrirhugaðar	eru.	

Ljóst	er	að	ný	Handbók	mun	ekki	líta	dagsins	ljós	á	þessu	ári	eins	og	stefnt	

var	að.	Handritið	að	nýrri	Handbók	þarf	að	 fara	 fyrir	prestastefnu	2018	og	svo	

kirkjuþing	eins	og	lögin	greina	á	um	og	því	má	vænta	nýrrar	Handbókar	í	fyrsta	

lagi	snemma	árs	2019.	

Jafnframt	áréttar	Kristján	Valur	það	í	erindi	sínu	að	prestum	kirkjunnar	sé	

treyst	til	að	fylgja	játningum	kirkjunnar	í	boðun	sinni	og	starfi.	Þó	að	víkja	megi	

frá	 meginreglum	 annað	 slagið	 megi	 aldrei	 víkja	 frá	 reglum	 sem	 snerta	
																																																								
205	Kristján	Valur	Ingólfsson,	„Um	vinnu	handbókarnefndar“,	Innri.kirkjan.is,	2016,	sótt	
þann	17.	apríl	2017	af:	https://innri.kirkjan.is/prestastefna/prestastefna-2016/erindi-
flutt-a-prestastefnu-2016-vardandi-endurskodun-handbokar-kirkjunnar.	
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sakramentin.	 Prestar	 hafa	 mikið	 svigrúm	 þegar	 kemur	 til	 dæmis	 að	 almennu	

kirkjubæninni,	eins	og	fram	hefur	komið	áður,	en	þeim	ber	að	fylgja	kollektunum	

eins	 og	 þær	 koma	 fyrir.	 Reglan	 er	 sú	 að	 prestarnir	 sjálfir	 samþykkja	 á	

prestastefnu	 texta	 Handbókarinnar	 sem	 bindandi	 reglu.	 Kirkjuþing	 samþykkir	

svo	 þar	 sem	 prestastefna	 hefur	 samþykkt	 undir	 forystu	 biskups,	 eins	 og	 fram	

kemur	í	20.	grein	þjóðkirkjulaganna.	Öll	endurskoðun	á	formi	kirkjunnar	þarf	að	

byggja	á	guðfræði	hinnar	lúthersku	kirkju	og	verður	endurskoðunarvinnan	alltaf	

að	byggja	á	rannsóknum	á	sviði	guðfræði	og	helgisiðafræði.	Guðsþjónustunni	er	

ekki	breytt	af	handahófi	eða	vegna	hentisemi	einstaklings	heldur	er	það	á	ábyrgð	

prestastefnu	og	Kirkjuþings	að	vinna	að	breytingum.	Sá	sem	breytir	helgihaldinu	

sem	ákveðið	hefur	verið	að	fylgja	getur	átt	yfir	höfði	sér	áminningu.206	Það	er	því	

athyglisvert	 að	 velta	 fyrir	 sér	 hvert	 raunverulegt	 frelsi	 presta	 er	 til	 að	 breyta	

orðalaginu	í	helgihaldinu,	hvort	að	sleppa	hátíðartvítölu,	breyta	kyni	eða	aðlaga	

bænir	að	nútímanum	geti	kallað	yfir	sig	áminningu?	

	 	

5.2	Nýsköpun	í	kirkjustarfi	
	
Sr.	 Hildur	 Björk	 Hörpudóttir	 gerði	 megindlega	 rannsókn	 á	 viðhorfi	 presta	 til	

nýsköpunar,	þróunar	og	breytinga	 í	starfi	 íslensku	þjóðkirkjunnar	árið	2015	og	

byggði	mag.	theol.	ritgerð	sína	á	henni.	Ritgerðin	ber	heitið:	„Sjá	ég	geri	alla	hluti	

nýja.	Viðhorf	presta	Þjóðkirkjunnar	til	nýsköpunar,	þróunar	og	breytinga	í	starfi.“	

Hún	gaf	þátttakendum	opinn	svarmöguleika	til	að	tjá	sig	sjálfir	um	hvernig	þeir	

víkja	 helst	 frá	 Handbókinni	 og	 hafa	 þróað	 helgihaldið.	 Nefndu	 þáttakendur	 að	

helst	vikju	þeir	frá:	„Tungumálinu,	bænum,	messuliðum,	athöfnum,	biblíutextum	

og	 guðfræði	Handbókarinnar.“207	Þegar	 kom	að	bænum	Handbókarinnar	 sögðu	

sumir	 þáttakendur	 tungumálið:	 „óþjált,	 stirt,	 karlmiðlægt,	 fornt	 og	 orðalag	

stundum	óheppilegt	 og	of	 fjarrænt	 og	 formlegt	 og	 falla	 illa	 að	 samtíma	okkar.“	

Sumir	 þáttakendur	 sögðust	 „sleppa	 mikið	 forskrifuðum	 almennu	

kirkjubænunum	 eða	 breyta	 textanum	 sem	 þeim	 fannst	 mörgum	 hverjum	 of	

																																																								
206	Kristján	Valur	Ingólfsson,	Handbók	og	helgisiðir	–	til	hvers?.	
207	Hildur	Björk	Hörpudóttir,	„„Sjá	ég	geri	alla	hluti	nýja.“	Viðhorf	presta	Þjóðkirkjunnar	
til	nýsköpunar,	þróunar	og	breytinga	í	starfi.“	Reykjavík,	2015,	sótt	þann	10.	apríl	af:	
http://hdl.handle.net/1946/20347.	Læst	ritgerð	en	birt	með	leyfi	höfundar.	
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langur	eða	styttu	eða	sömdu	algjörlega	nýja.“	Einn	þátttakandi	sagðist	 „umorða	

kollektuna	 í	 samræmi	 við	 þá	 guðfræði	 sem	 birtist	 í	 prédikuninni“.	 Það	 er	

athyglisvert	að	sjá	að	83.8%	þáttakenda	í	rannsókninni	sögðust	vera	að	vinna	að	

nýsköpun,	breytingum	eða	þróun	í	helgihaldinu.208	Ánægjulegt	er	hversu	margir	

vinna	að	nýsköpun.	Það	gefur	til	kynna	að	helgihaldið	skipti	presta	miklu	máli	og	

hvernig	það	fari	fram.	

Það	 má	 samt	 setja	 spurningamerki	 við	 þessa	 þróun.	 Við	 erum	 með	

Handbókarnefnd	 sem	sérstaklega	er	 skipuð	 í	 það	verkefni	 að	 endurvinna	 texta	

Handbókarinnar	fyrir	starfsfólk	kirkjunnar.	Þeir	sem	til	dæmis	nefna	í	rannsókn	

Hildar	 Bjarkar	 að	 þeir	 breyti	 kollektum	 til	 að	 þær	 rými	 betur	 við	 guðfræði	

prédikunarinnar	 eru	 því	 ekki	 að	 breyta	 í	 takt	 við	 eftirfarandi	 tilmæli	 í	

Embættisgjörð	Einars	Sigurbjörnssonar:	

	

Ítreka	skal	að	kollektan	eða	bæn	dagsins	er	bæn	kirkjunnar	og	prestur	á	

ekki	að	flytja	kollektu	frá	eigin	brjósti.	Bæn	frá	eigin	brjósti	biður	prestur	

á	 undan	 prédikun	 eða	 getur	 skeytt	 slíkum	 bænum	 inn	 í	 almenna	

kirkjubæn.209		

	

Sumir	þáttakendur	í	rannsókninni	benda	á	að:	

	

„Handbók	 kirkjunnar	 er	 bindandi	 regla	 sem	prestar	 hafa	 sjálfir	 sér	 sett.	

Ekki	er	heimilt	að	víkja	 frá	bindandi	texta.	Hinsvegar	eru	prestar	hvattir	

til	 nýsköpunar	 í	 helgihaldi	 og	 sálgæslu	 til	 viðbótar	 því	 sem	 er	

sameiginlega	regla.	Þar	eru	fjölmörg	tækifæri.“	

	

Fleiri	eru	á	þessari	skoðun	þó	svo	að	meiri	hlutinn	líti	ekki	á	Handbókina	

sem	 bindandi	 texta	 og	 breyti	 textum	 hennar	 eins	 og	 þurfa	 þykir.210	Í	

																																																								
208	Hildur	Björk	Hörpudóttir,	„„Sjá	ég	geri	alla	hluti	nýja.“	Viðhorf	presta	Þjóðkirkjunnar	
til	nýsköpunar,	þróunar	og	breytinga	í	starfi.“	Reykjavík,	2015,	sótt	þann	10.	apríl	af:	
http://hdl.handle.net/1946/20347.	
209	Einar	Sigurbjörnsson,	Embættisgjörð,	bls.	242.	
210	Hildur	Björk	Hörpudóttir,	„„Sjá	ég	geri	alla	hluti	nýja.“	Viðhorf	presta	Þjóðkirkjunnar	
til	nýsköpunar,	þróunar	og	breytinga	í	starfi.“	Reykjavík,	2015,	sótt	þann	10.	apríl	af:	
http://hdl.handle.net/1946/20347.	
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framhaldi	 af	 þessari	 umræðu	 vakna	 spurningar	 um	 það	 hversu	 miklu	

prestar	 mega	 breyta	 og	 hvort	 að	 leyfilegt	 sé	 að	 breyta	 textum	

Handbókarinnar	 að	 vild?	 Við	 þurfum	 að	 umgangast	 þennan	 texta	 af	

virðingu	og	vanda	okkur	í	messunni.	Ég	tel	því	að	það	sé	bæði	gleðilegt	að	

fólk	láti	sig	texta	Handbókarinnar	varða	að	svo	miklu	leyti	sem	raun	ber	

vitni	 en	 einnig	 vekur	 það	 hjá	mér	 áhyggjur	 um	 hvort	 vandað	 sé	 nóg	 til	

verka	og	hvort	að	prestar	haldi	í	hefð	og	guðfræði	kirkjunnar	þegar	kemur	

að	 því	 að	 setja	 saman	 nýja	 texta	 fyrir	 messuna.	 Einnig	 eru	 þetta	 skýr	

skilaboð	 til	 Handbókarnefndar	 sem	 nú	 vinnur	 að	 nýrri	 Handbók.	 Fólk	

kallar	 eftir	 breyttu	 málfari	 og	 fjölbreytni	 og	 þetta	 er	 ákall	 sem	

Handbókarnefnd	þarf	að	hlusta	á.	
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Niðurstöður	og	lokaorð	
	

Innan	kristinnar	hefðar	er	viðurkennt	að	Guð	sé	 leyndardómur.	Samt	sem	áður	

opinberast	Guð	okkur	að	einhverju	leyti	í	Biblíunni	og	því	þótti	mér	mikilvægt	að	

skoða	 vel	 grunninn	 sem	 við	 byggjum	 guðsmyndina	 á	 og	 fjalla	 um	 þær	

guðsmyndir	 sem	 birtast	 okkur	 í	 Gamla	 og	Nýja	 testamentinu.	 Þó	 að	 við	 sjáum	

fjölbreyttar	myndir	af	Guði	í	Biblíunni	þá	hefur	málfar	um	Guð	þróast	á	þá	leið	að	

yfirleitt	er	talað	um	Guð	í	karlkyni	og	þær	myndir	sem	notaðar	eru	yfir	Guð	eru	

ekki	 mjög	 fjölbreyttar.	 Þetta	 er	 meðal	 annars	 gagnrýnin	 sem	 femínískir	

guðfræðingar	 hafa	 sett	 fram	 á	 hið	 viðtekna	 málfar	 um	 Guð.	 Gail	 Ramshaw	 og	

fleiri	guðfræðingar	hafa	endurskoðað	það	orðfæri	sem	við	notum	um	Guð	og	vilja	

meðal	 annars	 sjá	 málfar	 um	 Guð	 höfða	 til	 beggja	 kynja.	 Það	 er	 gríðarlega	

mikilvægt	að	tala	um	Guð	á	fjölbreyttan	hátt	og	bæði	í	kven-	og	karlkyni.	Kirkjan	

þarf	 að	 endurspegla	 guðsmynd	 sem	 höfðar	 til	 sem	 flestra	 og	með	 því	 að	 nota	

einhæft	 mál	 yfir	 Guð	 eru	 meiri	 líkur	 á	 því	 að	 hún	 stuðli	 ekki	 að	 trúarþroska	

einstaklinga	 í	söfnuðinum.	 Jafnréttismál	eru	ofarlega	á	baugi	hjá	mörgum	í	dag,	

þar	með	talið	kirkjunni,	og	ætti	það	jafnrétti	einnig	að	ná	til	málfarsins	sem	við	

notum	um	Guð.	

Femínískir	 guðfræðingar	hafa	bent	 á	 að	Guð	 sé	 leyndardómur	og	að	við	

munum	 aldrei	 ná	 utan	 um	 guðdóminn.	 Með	 því	 að	 nota	 sem	 fjölbreyttastar	

myndir	og	orð	yfir	Guð	erum	við	þó	aðeins	nær	því.	Kirkjan	þarf	að	vera	vakandi	

fyrir	því	hvaða	myndlíkingar	eru	notaðar	um	Guð	og	hvort	þær	auðgi	guðsmynd	

safnaðarins.	Fjölbreyttar	myndir	og	myndmál	yfir	Guð	eru	mjög	mikilvægar.	Ef	

við	festumst	í	því	að	tala	einungis	um	Guð	á	ákveðinn	hátt	eða	í	einu	kyni	erum	

við	 búin	 að	 búa	 til	 skurðgoð.	 Á	 sama	 tíma	 þarf	 kirkjan	 að	 vera	 trú	 hefðinni	 í	

notkun	orðfæris	og	byggja	á	grundvelli	játninga	evangelísk-lúthersku	kirkjunnar.	

Handbók	kirkjunnar	sem	gefin	var	út	1981	stuðlar	að	því	að	það	sem	sagt	

er	 byggi	 á	 þessum	 játningum	 og	 hefðinni.	 Í	 þeim	 liðum	 messunnar	 sem	 ég	

skoðaði	 í	 Handbókinni,	 kollektunni	 og	 almennu	 kirkjubæninni,	 var	 alltaf	 talað	

um	Guð	í	karlkyni	og	ekki	voru	notuð	fjölbreytt	ávörp	yfir	Guð.	Þó	var	stundum	

talað	til	Guðs	og	var	Guð	þá	ávörpuð	sem	„þú“.	Ávörpin	sem	notuð	voru	yfir	Guð	í	

kollektunum	voru	 ýmist	Drottinn,	 Guð	 eða	Drottinn	Guð.	 Eiginleikar	Guðs	 sem	

fylgdu	 ávarpinu	 voru	 ekki	 fjölbreyttir	 eða	 einungis	 fjórir	 í	 fimmtíu	 og	 tveimur	
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kollektum:	almáttugur,	eilífur,	faðir	og	miskunnsamur.	Í	Helgisiðabókinni	sem	er	

forveri	Handbókarinnar	sem	notuð	er	 í	dag	voru	eiginleikar	Guðs	fjölbreyttari	 :	

algóður,	himneskur,	 faðir,	 heilagur,	 eilífur,	 gæskuríkur,	mildríkur	kærleiksríkur	

og	 fleira.	 Ég	 tel	 það	 því	 mikla	 afturför	 að	 eiginleikar	 Guðs	 í	 kollektunum	 í	

Handbókinni	frá	1981	séu	færri	og	einhæfari	en	finna	má	í	Helgisiðabókinni	frá	

1934.	

Í	 almennu	 kirkjubæninni	 eru	 eiginleikar	 Guðs	 fjölbreyttari	 en	 í	

kollektunni	 en	 alltaf	 er	 talað	 um	 Guð	 í	 karlkyni	 líkt	 og	 í	 kollektunni.	 Almenna	

kirkjubænin	 er	 vettvangurinn	 þar	 sem	 breyta	 má	 orðalagi	 og	 ættu	 prestar	 og	

aðrir	þeir	sem	taka	að	sér	að	setja	saman	almenna	kirkjubæn	að	vera	óhræddir	

við	að	nota	fjölbreytt	ávörp,	eiginleika	og	myndir	um	Guð.	Það	virðist	sem	flestir	

prestar	séu	óhræddir	við	að	breyta	orðalagi	Handbókarinnar	og	rannsóknin	sem	

sr.	 Hildur	 Björk	 Hörpudóttir	 gerði	 endurspeglar	 það.	 Margir	 hverjir	 töldu	

tungumál	 Handbókarinnar	 vera	 óþjált,	 stirt,	 karlmiðlægt,	 fornt	 og	 fjarlægt	 og	

breyttu	mikið	bænum	eða	umorðuðu.	Þessa	skoðun	presta	 tek	ég	undir.	 Í	þeim	

liðum	 messunnar	 sem	 ég	 greindi	 fannst	 mér	 orðræðan	 um	 Guð	 einhæf	 og	

karllæg.	Einnig	var	orðræða	þrenningarinnar	í	Handbókinni	alltaf	karllæg,	alltaf	

var	 talað	 um	 „föður,	 son	 og	 heilagan	 anda“	 í	 textum	 Handbókarinnar	 þegar	

þrenningunni	var	miðlað.	

Handbókarnefnd	hefur	undanfarin	ár	unnið	að	útgáfu	nýrrar	Handbókar.	

Prestastefnan	sem	haldin	var	2016	var	tileinkuð	nýrri	Handbók.	Það	er	einlægur	

vilji	Handbókarnefndarinnar	að	bæta	orðalag	Handbókarinnar	svo	að	helgihaldið	

geti	 meðal	 annars	 talað	 málfari	 beggja	 kynja.	 Einnig	 er	 vilji	 fyrir	 því	 að	

endurskoða	 kollekturnar	 og	 almennu	 kirkjubænina	 í	 sama	 tilgangi.	 En	 eins	 og	

áður	 hefur	 komið	 fram	þá	 þurfa	 breytingarnar	 þó	 alltaf	 að	 byggja	 á	 játningum	

hinnar	 evangelísk-lúthersku	 kirkju	 sem	 þjóðkirkjan	 byggir	 á.	 Það	 krefst	 því	

mikillar	vandvirkni	að	setja	saman	nýja	Handbók.	

Ég	tel	að	núverandi	orðalag	um	Guð	í	messunni	auðgi	ekki	guðsmynd	hins	

trúaða	á	þann	hátt	sem	hægt	væri.	Ávörp	og	eiginleikar	sem	eignaðir	eru	Guði	í	

helgihaldinu	 eru	 einhæfir	 og	 karllægir.	 Uppsprettuna	 um	málfar	 um	Guð	 er	 að	

finna	 í	 Biblíunni	 og	 þar	 má	 finna	 fjölbreyttari	 myndir	 en	 nú	 eru	 notaðar	 í	

Handbókinni.	 Margar	 af	 þessum	 myndum	 eru	 ekki	 notaðar,	 jafnvel	 gleymdar.	

Guði	er	lýst	sem	konu	í	Biblíunni	en	ekki	svo	mikið	sem	einu	sinni	sjáum	við	talað	
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um	Guð	sem	konu	í	textum	Handbókarinnar.	Við	tölum	ekki	málfari	beggja	kynja	

ef	við	notum	texta	Handbókarinnar	án	breytinga.	Hlutverk	Handbókarinnar	er	að	

sameina	 og	 ef	 henni	 er	 ætlað	 að	 halda	 áfram	 að	 sinna	 því	 hlutverki	 þarf	 ný	

Handbók,	sem	vænta	má	í	fyrsta	lagi	2019,	að	taka	tillit	til	óska	leikra	og	lærðra	

um	breytt	málfar	um	Guð.	Á	þann	hátt	munum	við	rækja	þjónustuhlutverk	okkar	

samhliða	því	að	vera	trú	„siðum	og	háttu“		við	Drottinn.	

Handbókin	er	eitt	mikilvægasta	verkfæri	prestsins	í	starfi	og	þarf	hún	að	

standa	undir	 þeim	væntingum	sem	prestar	 og	 söfnuðir	 gera	 til	 slíks	 verkfæris.	

Það	er	ósk	mín,	ef	mér	hlotnast	sá	heiður	að	vígjast	 til	prests,	að	mín	Handbók	

verði	 snjáð	og	 skæld	af	notkun,	 að	mín	Handbók	muni	 sameina	og	 tala	málfari	

beggja	kynja.	
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prestastefnu	2016	og	var	dreift	til	hópa	á	prestastefnu	13.	apríl	2016.	 	
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Viðauki	1	
	
Hér	birtast	þær	kollektur	sem	tekið	var	dæmi	úr	í	ritgerðinni	og	greindar.	Þær	

voru	teknar	úr	Handbók	íslensku	kirkjunnar	frá	1981.	

	
Kollektur	

	

Nýársdagur:	

Kollekta:	

Drottinn	Guð,	 eilífi	 faðir,	 sem	gafst	oss	 einkason	þinn	að	 frelsara	og	bauðst,	 að	

hann	 skyldi	 heita	 Jesús:	 Veit	 oss	 af	 náð	 þinni,	 að	 vér	 sem	 tignum	 heilagt	 nafn	

hans	á	jörðu,	fáum	hann	sjálfan	að	sjá	og	tilbiðja	á	himnum,	því	að	hann	lifir	og	

ríkir	með	þér	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fyrsti	sunnudagur	eftir	þrettánda:	

Kollekta:	

Vér	biðjum	þig,	Drottinn:	Heyr	þú	í	himneskri	mildi	þinni	bænir	vorar,	svo	að	vér	

sjáum,	 hvað	 oss	 ber	 að	 gera	 og	 gefist	 styrkur	 til	 að	 framkvæma	það.	 Fyrir	 son	

þinn	 Jesú	Krist,	Drottin	 vorn,	 sem	með	þér	 lifir	 og	 ríkir	 í	 einingu	heilags	 anda,	

einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Annar	sunnudagur	eftir	þrettánda:	

Kollekta:	

Almáttugi,	eilífi	Guð,	þú	sem	öllu	stjórnar	á	himni	og	á	jörðu:	Heyr	í	mildi	bænir	

vorar	og	gef	frið	um	vora	daga.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	

þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Þriðji	sunnudagur	eftir	þrettánda:	

Kollekta:	

Almáttugi,	 eilífi	 Guð:	 Lít	 í	 líkn	 á	 veikleika	 vorn	 og	 réttu	 þína	 voldugu	 hönd	 til	

verndar	oss.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	 lifir	og	ríkir	 í	

einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fjórði	sunnudagur	eftir	þrettánda:	
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Kollekta:	

Guð,	þú	sem	veist,	að	vér	erum	í	slíkum	háska	stödd,	að	vér	fáum	staðist	án	þín:	

Gjör	oss	heil	á	sál	og	líkama,	að	vér	með	hjálp	þinni	sigrumst	á	því	sem	þjakar	oss	

sakir	synda	vorra.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottinn	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	

ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Síðasti	sunnudagur	eftir	þrettánda:	

Kollekta:	

Guð,	 sem	 staðfestir	 leyndardóma	 trúarinnar	 fyrir	 dýrlega	 ummyndum	 þíns	

elskaða	 sonar:	 Veit	 af	 náð	 þinni	 að	 vér	 megum	 verða	 samarfar	 ríkis	 hans	 og	

hluttakendur	í	dýrð	hans,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	

sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fyrsti	sunnudagur	í	níuviknaföstu:	

Kollekta:	

Vér	 biðjum	þig,	Drottinn:	Heyr	 þú	bænir	 vorar	 og	 frelsa	 oss	 frá	 öllum	 syndum	

vorum	þínu	nafni	til	dýrðar.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	

lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Annar	sunnudagur	í	níuviknaföstu:	

Kollekta:	

Drottinn	 Jesús	 Kristur,	 þú	 sem	 ert	 orð	 lífsins.	 Þú	 gjörðist	 hold	 á	 jörðu	 og	

kunngjörðir	oss	leyndardóma	Guðs	ríkis:	Gef	oss	náð	til	að	trúa	með	fögnuði	og	

treysta	því,	sem	Heilög	ritning	boðar	oss	til	hjálpræðis,	því	að	þú	lifir	og	ríkir	með	

Guði	föður	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Sunnudagur	í	föstuinngangi:	

Kollekta:	

Vér	 biðjum	 þig,	 Drottinn:	 Heyr	 þú	 í	 mildi	 bænir	 vorar.	 Leys	 oss	 úr	 viðjum	

syndanna	og	varðveit	oss	gegn	öllu	 illu.	Fyrir	son	þinn	 Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	

sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fyrsti	sunnudagur	í	föstu:	
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Kollekta:	

Drottinn,	vér	biðjum	þig:	Lít	þú	mildilega	til	lýðs	þíns	og	vík	í	miskunn	frá	honum	

öllu	því,	 sem	gegn	honum	rís.	Fyrir	 son	þinn	 Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	 sem	með	

þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Annar	sunnudagur	í	föstu:	

Kollekta:	

Drottinn	 Guð.	 Þú	 veist,	 að	 vér	megnum	 ekkert	 af	 sjálfum	 oss.	 Varðveit	 oss	 hið	

ytra	 og	 innra,	 ver	 oss	 vernd	 og	 skjól	 gegn	 öllu	 því,	 sem	 saurgar	 hug	 og	 hjarta.	

Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	

anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Þriðji	sunnudagur	í	föstu:	

Kollekta:	

Vér	 biðjum	 þig,	 almáttugi	 Guð:	 Heyr	 bænir	 vorar,	 barna	 þinna,	 og	 lát	 þína	

voldugu	verndarhönd	hlífa	oss	og	hjálpa.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	

sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fjórði	sunnudagur	í	föstu:	

Kollekta:	

Almáttugi	 Guð,	 vér	 biðjum	 þig:	 Lát	 oss	 sem	 maklega	 gjöldum	 gjörða	 vorra,	

endurnærast	af	hugsvölun	náðar	þinnar.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	

sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fimmti	sunnudagur	í	föstu:	

Kollekta:	

Almáttugi	Guð,	vér	biðjum	þig.	Lít	 í	 líkn	 til	 vor,	barna	þinna,	og	 lát	gæsku	þína	

leiða	oss	og	vernda	til	 lífs	og	sálar.	Fyrir	son	þinn	 Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	

með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Pálmasunnudagur:	

Kollekta:	
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Eilífi	 Guð,	 sem	 lést	 son	þinn,	 frelsara	 vorn,	 Jesú	Krist,	 auðmýkja	 sig	 og	 ganga	 í	

dauðann	á	krossi:	Veit	oss	af	miskunn	þinni	að	líkjast	honum	í	hógværð	hjartans	

og	eignast	hlutdeild	 í	upprisu	hans,	 sem	með	þér	 lifir	og	 ríkir	 í	 einingu	heilags	

anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Páskadagur:	

Kollekta:	

Eilífi	Guð	og	 faðir,	þú	 sem	með	sigri	 einkasonar	þína	á	dauðanum	hefur	opnað	

oss	dyrnar	til	eilífs	lífs:	Hjálpa	oss,	að	sú	góða	von	og	þrá	sem	þú	hefur	með	oss	

vakið,	megi	lifa	og	dafna	hjá	þér.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	

þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fyrsti	sunnudagur	eftir	páska:	

Kollekta:	

Almáttugi,	 eilífi	 Guð,	 vér	 biðjum	 þig:	 Veit	 oss,	 sem	 höfum	 haldið	 heilaga	

upprisuhátíð	Drottins,	náð	þína	til	þess	að	lifa	í	ljósi	hennar	og	þjóna	í	sannri	trú	

og	kærleika	syni	þínum	og	Drottni	vorum	Jesú	Kristi,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	

einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Annar	sunnudagur	eftir	páska:	

Kollekta:	

Almáttugi	 Guð,	 sem	 fyrir	 lægingu	 sonar	 þína	 hefur	 reist	 upp	 hinn	 fallna	 heim:	

Veit	 öllum,	 sem	 á	 þig	 trúa,	ævarandi	 gleði,	 svo	 að	 þeir,	 sem	þú	 hefur	 hrifið	 úr	

háska	 eilífs	 dauða,	 njóti	 af	 náð	 þinni	 eilífs	 fagnaðar.	 Fyrir	 son	 þinn	 Jesú	 Krist,	

Drottin	vorn,	sem	með	þér	 lifir	og	ríkir	 í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	

um	aldir	alda.	

	

Þriðji	sunnudagur	eftir	páska:	

Kollekta:	

Drottinn	Guð,	sem	lætur	þá,	sem	fara	villir	vegar,	sjá	 ljós	sannleika	þíns,	svo	að	

þeir	 fái	 aftur	 komist	 á	 hinn	 rétta	 veg:	 Gef	 öllum	 þeim	 sem	 játast	 undir	 kristið	

nafn,	 að	 hafna	 öllu,	 sem	 andstætt	 er	 því	 nafni,	 og	 ástunda	 það,	 sem	 því	 er	
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samboðið.	 Fyrir	 son	 þinn	 Jesú	 Krist,	 Drottin	 vorn,	 sem	með	 þér	 lifir	 og	 ríkir	 í	

einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fjórði	sunnudagur	eftir	páska:	

Kollekta:	

Almáttugi,	eilífi	Guð,	 sem	gerir	alla	þá	sem	á	þig	 trúa	samhuga,	vér	biðjum	þig:	

Gef	oss	að	elska	það	sem	þú	býður	og	það	eitt	þrá	sem	þú	heitir,	svo	hjörtu	vor	

megi	 í	 öllum	 umskiptum	 þessa	 heims	 vera	 staðföst	 þar	 sem	 er	 hinn	 sanni	

fögnuður.	 Fyrir	 son	 þinn	 Jesú	 Krist,	 Drottin	 vorn,	 sem	með	 þér	 lifir	 og	 ríkir	 í	

einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fimmti	sunnudagur	eftir	páska:	

Kollekta:	

Almáttugi	Guð,	sem	gefur	allt	hið	góða,	vér	biðjum	þig:	Laða	oss	með	anda	þínum	

til	að	hugsa	það	eitt	sem	er	rétt	og	veit	oss	leiðsögn	til	að	framkvæma	það.	Fyrir	

son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	

einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Sjötti	sunnudagur	eftir	páska:	

Kollekta:	

Almáttugi,	 eilífi	 Guð:	 Gef	 þú	 að	 vilji	 vor	 sé	 ávallt	 helgaður	 þér	 og	 vér	 þjónum	

hátign	þinni	af	einlægu	hjarta.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	

þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Hvítasunnudagur:	

Kollekta:	

Guð,	 sem	hefur	 uppfrætt	 hjörtu	 trúaðra	með	 ljósi	 þíns	 heilaga	 anda:	 Veit	 oss	 í	

sama	anda	þinum	að	vita	hið	rétta	og	ávallt	gleðjast	af	hans	heilögu	huggun.	Fyrir	

son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	

einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Þrenningarhátíð:	

Kollekta:	
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Almáttugi,	eilífi	Guð,	sem	hefur	gefið	þjónum	þínum	að	játa	sanna	trú	og	þekkja	

þannig	dýrð	 eilífrar	þrenningar	og	 tilbiðja	 einingu	hátignar	þinnar:	Vér	biðjum	

þig	 að	 gera	 oss	 staðföst	 í	 þessari	 trú	 og	 varðveita	 oss	 gegn	 öllu	 böli.	 Fyrir	 son	

þinn	 Jesú	Krist,	Drottin	 vorn,	 sem	með	þér	 lifir	 og	 ríkir	 í	 einingu	heilags	 anda,	

einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fyrsti	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Almáttugi	 faðir,	 eilífi	 Guð.	 Þú	 vakir	 í	 föðurkærleik	 yfir	 öllu	 því	 sem	 þú	 hefur	

skapað,	náð	þín	er	ný	á	hverjum	degi.	Ger	oss	minnug	á	gjafir	þínar,	að	vér	færum	

þér	líf	vort	að	þakkarfórn.	Lát	oss	lúta	vilja	þínum	og	treysta	forsjón	þinni.	Fyrir	

son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	

einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Annar	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn	Guð:	Lát	oss	jafnan	óttast	og	elska	þitt	heilaga	nafn,	því	að	aldrei	bregst	

þín	hjálp	og	forsjá	þeim,	sem	þú	gerir	stöðug	í	kærleikanum.	Fyrir	son	þinn	Jesú	

Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	

Guð	um	aldir	alda.	

	

Þriðji	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn	 Guð,	 trúfasti	 vörður	 og	 verndari	 þeirra,	 sem	 á	 þig	 treysta,	 án	 þín	 er	

ekkert	máttugt,	 ekkert	 heilagt:	 Auðga	 oss	miskunn	 þinni,	 að	 vér	megum	undir	

þinni	 stjórn	 og	 leiðsögn	 þannig	 fara	 með	 tímanlegt	 gæði,	 að	 vér	 missum	 ekki	

hinna	eilífu.	Fyrir	 son	þinn	 Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	 sem	með	þér	 lifir	og	ríkir	 í	

einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fjórði	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	
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Drottinn	Guð,	 vér	 biðjum	þig:	 Stýr	 þú	 rás	 heimsins	 til	 friðar,	 svo	 að	 kirkja	 þín	

megi	í	rósemi	og	gleði	þjóna	þér.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	

þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

	

Fimmti	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn	 Guð,	 þú,	 sem	 hefur	 fyrirbúið	 þeim	 er	 þig	 elska	 þá	 blessun,	 er	 ekkert	

auga	leit:	Lát	hjörtu	vor	fyllast	kærleika,	svo	að	vér	elskum	þig	í	öllu	og	öðlumst	

þannig	 það,	 sem	þú	 hefur	 heitið	 og	 yfirgnæfir	 allar	 óskir	 vorar.	 Fyrir	 son	 þinn	

Jesú	Krist,	Drottin	 vorn,	 sem	með	þér	 lifir	 og	 ríkir	 í	 einingu	heilags	 anda,	 einn	

sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Sjötti	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Almáttugi,	 eilífi	Guð,	 sem	gefur	 allt	 hið	 góða:	Gróðurset	 í	 hjörtu	vor	kærleik	 til	

þíns	heilaga	nafns	og	veit	oss	vöxt	í	trúnni,	svo	að	þú	megir	í	oss	efla	allt	gott	og	

varðveita	 af	 föðurelsku	 þinni	 það	 sem	 þú	 lífgar	 og	 styrkir.	 Fyrir	 son	 þinn	 Jesú	

Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	

Guð	um	aldir	alda.	

	

Sjöundi	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Eilífi	Guð,	þú	sem	aldrei	bregst	í	ráðum	forsjónar	þinnar,	vér	biðjum	þig:	Tak	frá	

oss	 allt,	 sem	oss	má	 að	meini	 verða	 og	 gef	 oss	 það,	 sem	 farsælir	 oss	 til	 lífs	 og	

sálar.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	

heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Áttundi	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn	Guð,	vér	biðjum	þig:	Gef	oss	af	mildi	þinni	þann	anda,	 að	vér	hugsum	

ávallt	 það	 sem	er	 rétt	 og	breytum	eftir	 því,	 svo	 að	 vér,	 sem	getum	ekki	 án	þín	
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verið,	megum	lifa	samkvæmt	þínum	vilja.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	

sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Níundi	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Almáttugi	Guð:	Heyr	í	mildi	bænir	vorar,	sem	leitum	ásjár	þinnar	og	gef,	að	vér	

óskum	þess	 eins,	 sem	þér	 er	 þóknanlegt,	 svo	 að	 þú	 fáir	 veitt	 oss	 það,	 sem	 vér	

beiðumst.	 Fyrir	 son	 þinn	 Jesú	 Krist,	 Drottin	 vorn,	 sem	með	 þér	 lifir	 og	 ríkir	 í	

einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Tíundi	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Guð,	eilífi	 faðir,	þú	sem	sýnir	almætti	þitt	helst	og	 fremst	með	því	að	þyrma	og	

miskunna:	 Auðga	 oss	 af	 þinni	 náð,	 svo	 að	 vér,	 sem	 höfum	 fyrirheit	 þitt	 fyrir	

augum,	megum	hlutdeild	fá	í	himneskri	blessun	þinni.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	

Drottin	vorn,	sem	með	þér	 lifir	og	ríkir	 í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	

um	aldir	alda.	

	

Ellefti	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Almáttugi,	eilífi	Guð,	þú	sem	af	gnægð	föðurelsku	þinnar	veitir	þeim,	sem	til	þín	

leita	meira	en	þeir	verðskulda	eða	biðja	um:	Miskunna	oss,	að	þú	megir	afmá	það	

allt,	sem	þjakar	samviskuna	og	veita	oss	þá	blessun,	sem	vér	kunnum	ekki	um	að	

biðja.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	

heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Tólfti	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Almáttugi,	miskunnsami	Guð.	Það	er	gjöf	náðar	þinnar,	 að	þeir,	 sem	á	þig	 trúa,	

veiti	 þér	 verðuga	 og	 lofsamlega	 þjónustu,	 vér	 biðjum	 þig:	 Veit	 að	 vér	 megum	

höndla	fyrirheit	þín	án	þess	að	hrasa.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	

með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	
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Þrettándi	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Almáttugi,	 eilífi	 Guð:	 Auk	 oss	 trú,	 von	 og	 kærleika.	 Lát	 oss	 elska	 það,	 sem	 þú	

býður,	 að	 vér	 öðlumst	 það,	 sem	 þú	 hefur	 heitið	 oss.	 Fyrir	 son	 þinn	 Jesú	 Krist,	

Drottin	vorn,	sem	með	þér	 lifir	og	ríkir	 í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	

um	aldir	alda.	

	

Fjórtándi	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn,	 eilífi	 Guð,	 án	 þín	 hljóta	 dauðlegir	 menn	 að	 falla:	 Vér	 biðjum	 þig	 að	

varðveita	kirkju	þína	í	trúfastri	miskunn	þinni.	Kom	til	hjálpar,	vík	frá	öllum	voða	

og	 leið	 oss	 á	 vegi	 hjálpræðis	 þíns.	 Fyrir	 son	 þinn	 Jesú	Krist,	 Drottin	 vorn,	 sem	

með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fimmtándi	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn	 Guð:	 Lát	 eilífa	 miskunn	 þína	 hreinsa	 og	 vernda	 kirkju	 þína.	 Stjórna	

henni	í	mildi	þinni,	því	að	án	þín	má	hún	eigi	stöðug	standa	né	hólpin	verða.	Fyrir	

son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	

einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Sextándi	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn,	vér	biðjum	þig:	Lát	náð	þín	ávallt	fyrir	oss	fara	og	eftir	fylgja	og	vekja	

oss	vilja	og	mátt	til	allra	góða	verka.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	

með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Sautjándi	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn	Guð,	vér	biðjum	þig:	Hjálpa	oss	að	forðast	öll	áhrif	hins	vonda,	leita	þín	

hreinum	huga	og	lifa	þér	einum	sönnum	Guði.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	

vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	

alda.	
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Átjándi	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn,	vér	biðjum	þig:	Lát	verk	miskunnar	þinnar	stjórna	hjörtum	vorum,	því	

að	 án	 þín	megnum	 vér	 ekki	 að	 þóknast	 þér.	 Fyrir	 son	 þinn	 Jesú	 Krist,	 Drottin	

vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	

alda.	

	

Nítjándi	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Almáttugi,	miskunnsami	Guð:	Lát	líkn	þína	bægja	burt	frá	oss	öllu	illu,	svo	að	vér	

séum	frjáls	á	sál	og	líkama	að	vinna	verk	þín	með	gleði.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	

Drottin	vorn,	sem	með	þér	 lifir	og	ríkir	 í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	

um	aldir	alda.	

	

Tuttugasti	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn,	 vér	 biðjum	 þig:	 Veit	 þeim,	 sem	 á	 þig	 trúa,	 af	 náð	 þinni	 fyrirgefningu	

þína	 og	 frið,	 svo	 að	 þeir	 hreinsist	 af	 öllum	 syndum	 og	 þjóni	 þér	 með	 öruggu	

hjarta.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	lifir	og	ríkir	í	einingu	

heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

	

Tuttugastiogfyrsti	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn	Guð,	vér	biðjum	þig:	Varðveit	söfnuð	þinn	með	stöðugri	föðurelsku,	að	

hann	megi	í	skjóli	þínu	óhultur	vera	fyrir	öllum	háska	og	vegsama	með	verkum	

sínum	þitt	heilaga	nafn.	Fyrir	son	þinn	Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	sem	með	þér	lifir	

og	ríkir	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Tuttugasti	og	annar	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	
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Drottinn	 Guð,	 sem	 ert	 athvarf	 vort	 og	 styrkur	 og	 einn	 gefur	 sanna	 trú:	 Heyr	

bænir	kirkju	þinnar	og	lát	oss	fá	að	reyna,	að	þú	veitir	oss	það,	sem	vér	biðjum	

um.	Fyrir	 son	þinn	 Jesú	Krist,	Drottin	vorn,	 sem	mér	þér	 lifir	og	 ríkir	 í	 einingu	

heilags	anda,	einn	sannur	guð	um	aldir	alda.	

	

Tuttugasti	og	þriðji	sunnudagur	eftir	þrenningarhátíð:	

Kollekta:	

Drottinn,	vér	biðjum	þig:	Fyrirgef	misgjörðir	 lýðs	þíns.	Leys	oss	í	mildi	þinni	úr	

viðjum	synda	vorra,	sem	vér	í	breyskleika	vorum	höfum	á	oss	lagt.	Fyrir	son	þinn	

Jesú	Krist,	Drottinn	vorn,	sem	með	þér	 lifir	og	ríkir	 í	einingu	heilags	anda,	einn	

sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Fyrsti	sunnudagur	í	aðventu:	

Kollekta:	

Vér	biðjum	þig,	Drottinn:	Kom	í	krafti	þínum	og	veit	oss	vernd,	að	vér	leysumst	

úr	þeim	háska	sem	yfir	oss	vofir	vegna	synda	vorra	og	frelsumst	fyrir	hjálpræði	

þitt,	 því	 að	þú	 lifir	 og	 ríkir	með	Guði	 föður	 í	 einingu	heilags	 anda,	 einn	 sannur	

Guð	um	aldir	alda.	

	

Annar	sunnudagur	í	aðventu:	

Kollekta:	

Vek	þú,	Drottinn	hjörtu	vor,	að	þau	greiði	einkasyni	þínum	veg	og	oss	veitist	að	

þjóna	þér	 hreinum	huga	 vegna	 komu	hans	 sem	með	þér	 lifir	 og	 ríkir	 í	 einingu	

heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Þriðji	sunnudagur	í	aðventu:	

Kollekta:	

Vér	biðjum	þig,	Drottinn:	Hneig	 eyra	þitt	 að	bænum	vorum	og	 lýs	upp	myrkur	

hugskots	 vors	 fyrir	 náð	 vitjunar	 þinnar,	 þú	 sem	 lifir	 og	 ríkir	með	 Guði	 föður	 í	

einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Aðfangadagur:	

Kollekta:	
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Vér	biðjum	þig,	Drottinn:	Kom	í	krafti	þínum	og	hjálpa	oss,	svo	að	allt	hið	góða,	

sem	 syndir	 vorar	 hindra,	megi	 framgang	 fá	 sakir	 náðar	 þinnar,	 þú	 sem	 lifir	 og	

rikir	með	Guði	föður	í	einingu	heilags	anda,	einn	sannur	Guð	um	aldir	alda.	

	

Gamlársdagur:	

Kollekta:	

Almáttugi,	 eilífi	 Guð,	 þú	 sem	hefur	 verið	 oss	 athvarf	 á	 liðnu	 ári:	 Vér	 felum	oss	

forsjón	þinni	á	hinu	komanda,	 svo	að	 líf	vort	megi	vegsama	þig.	Fyrir	 son	þinn	

Jesú	Krist,	Drottin	 vorn,	 sem	með	þér	 lifir	 og	 ríkir	 í	 einingu	heilags	 anda,	 einn	

sannur	Guð	um	aldir	alda.	
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Viðauki	2	
	

Hér	 birtast	 almennu	 kirkjubænir	 Handbókarinnar	 sem	 greindar	 voru	 í	 þessari	

ritgerð	og	eru	teknar	úr	Handbók	íslensku	kirkjunnar	frá	1981.	

	

Almenn	kirkjubæn	
	
Texti	hinnar	almennu	kirkjubænar	(13.	liður	messunnar)	og	fyrirbæna	við	aðrar	
guðsþjónustur	 (sjá	 X.-XII.	 kap.)	 í	 sex	mismunandi	 útgáfum.	 Fjórðu	 eða	 fimmtu	
bænina	 er	 ekki	 hægt	 að	 nota	 nema	 með	 aðstoð	 meðhjálpara	 eða	 annarra	 af	
söfnuðinum.	Sjötta	bænin	sé	notuð	á	hinum	almenna	bænadegi.	
	
Bæn	1	
Presturinn:	
Drottinn	Guð,	himneski	faðir.	Þig	heiðrum	vér	og	tignum	þitt	heilaga	nafn.	Heyr	
bænir	 vorar,	 þegar	 söfnuður	þinn	 lýtur	 þér,	 biður	 og	þakkar	 fyrir	 allt	 það	 sem	
þegið	hefur	verið	úr	hendi	þinni,	fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
Vér	 felum	þér	kirkju	þína	um	víða	veröld	og	alla	þá	 sem	útbreiða	 ríki	þitt.	Vér	
minnumst	 kirkju	 lands	 vors,	 biskupa,	 presta,	 allra	 starfsmanna	 og	 safnaða	 og	
biðjum,	að	orð	þitt	sé	alls	staðar	lifandi	og	virkt	börnum	þínum	til	blessunar,	fyrir	
Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
Vér	 felum	 þér	 land	 vort	 og	 þjóð	 og	 biðjum	 um	 leiðsögn	 þeim	 til	 handa	 sem	
vandastörfum	 gegna	 í	 almannaþágu.	 Blessa	 forseta	 vorn,	 ríkisstjórn,	
löggjafarþing	 og	 dómstóla.	 Lát	 frið	 og	 einingu	 ríkja	 meðal	 þjóða,	 sáttfýsi	 með	
skilningi	móta	viðhorf	vor,	fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
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Vér	 felum	 þér	 sjúka	 og	 vanheila,	 sorgmædda	 og	 þá	 sem	 áhyggjur	 þjaka.	 Vitja	
þeirra	og	bæt	úr	hverju	böli,	fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
Vér	 felum	 þér	 heimili	 vor	 og	 fjölskyldur.	 Lát	 helgan	 anda	 þinn	 göfga	 dagfar	 í	
önnum	og	hvíld,	 í	 gleði	 og	 raun.	 Leið	hvert	 barn	 til	 þroska,	 hvert	 ungmenni	 til	
trúar	á	þig,	fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
Vér	felum	þér	líf	vort	og	starf	og	biðjum	þess,	að	vér	megum	vinna	ljóssins	verk,	
meðan	dagur	er	og	getum	örugg	staðið	frammi	fyrir	þér,	er	ævi	vorri	lýkur.	Vér	
minnumst	 þeirra	 sem	 sofnaðir	 eru.	 Þeir	 hvíli	 í	 friði	 og	 þitt	 eilífa	 ljós	 lýsi	 þeim.	
Fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
Vér	felum	þér,	Drottinn,	þau	bænarefni	önnur,	sem	á	oss	hvíla	og	biðjum	í	hljóði	
saman	.	.	.	
	
Hér	er	höfð	þögn	til	hljóðrar	bænar	eða	beðið	bænar	í	sérstökum	aðstæðum	(sjá	
bls.	51).	Eigi	altarisganga	að	fara	fram	hefst	hér	liður	14	–	friðarkveðja.	
Eigi	ekki	að	fara	fram	altarisganga,	mælir	presturinn:	
Allar	bænir	vorar	felum	vér	í	þeirri	bæn	sem	Drottinn	hefur	kennt	oss	og	biðjum	
öll	saman:	
Allir:	
Faðir	vor	.	.	.	(sjá	bls.	51).	
Því	næst	er	blessun,	liður	23.	
	
Bæn	2	
Presturinn:	
Almáttugi,	eilífi	Guð,	sem	hefur	kennt	oss	með	orðum	postula	þinna	að	ákalla	þig,	
þakka	 þér	 og	 biðja	 fyrir	 öllum	 mönnum:	 Veit	 kirkju	 þinni	 anda	 sannleika,	
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einingar	og	friðar.	Útbreið	hana	um	alla	 jörð.	Gef	öllum,	sem	játast	þér,	að	 lifa	 í	
eindrægni	og	kærleika	hvert	með	öðru,	fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
Vér	 biðjum	 þig	 að	 blessa	 kirkju	 lands	 vors	 og	 öll	 störf	 hennar.	 Veit	 biskupum	
vorum	og	prestum	náð	þína	og	 frið,	að	þeir	 fái	boðað	sannleiksorð	þitt	með	 lífi	
sínu	 og	 trú	 og	 veitt	 heilög	 sakramenti	 þín	 með	 alúð	 og	 gleði,	 fyrir	 Jesú	 Krist,	
Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
Vér	 biðjum	 þig	 fyrir	 forseta	 vorum	 og	 ríkisstjórn,	 Alþingi	 og	 dómendum,	 fyrir	
þjóð	 vorri	 og	 ættjörð.	 Farsæl	 þú	 atvinnuvegi	 vora.	 Ver	 þú	 náðugur	 öllum	
mönnum	og	gef,	að	friður	og	eining	ríki	meðal	þjóðanna,	fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	
vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
Vér	biðjum	þig	fyrir	öllum	sjúkum	á	líkama	og	sálu	.	.	.	
Hér	má	hafa	þögn	eða	bæta	við	sérstökum	bænarefnum,	
fyrir	 föngum,	 fátækum	 og	 einstæðingum,	 fyrir	 sorgmæddum,	 ellihrumum	 og	
deyjandi	.	.	.	
Hér	má	biðja	sérstaklega	fyrir	þeim	er	hafa	óskað	fyrirbænar	safnaðarins.	
Líkna	þeim,	styrk	þá	og	hugga,	fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Hér	er	höfð	þögn	til	hljóðrar	bænar	eða	beðið	bænar	í	sérstökum	aðstæðum	(sjá	
bls.	51).	Eigi	altarisganga	að	fara	fram	hefst	hér	liður	14-friðarkveðja.	
Eigi	ekki	að	fara	fram	altarisganga,	mælir	prestur:	
Allar	bænir	vorar	felum	vér	í	þeirri	bæn	sem	Drottinn	hefur	kennt	oss	og	biðjum	
öll	saman:	
Allir:	
Faðir	vor	.	.	.	(sjá	bls.	51).	
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Því	næst	er	blessun,	liður	23.	
	
Bæn	3	
Presturinn:	
Guð,	 vér	 treystum	 miskunn	 þinni	 og	 biðjum	 fyrir	 kirkju	 þinn	 í	 öllum	 heimi.	
Sameina	hana	og	endurnýja	með	anda	þínum.	Hjálpa	oss	til	að	finna	til	ábyrgðar	
gagnvart	henni.	Send	trúa	verkamenn	í	víngarð	þinn.	Tak	frá	oss	alla	lesti	og	ótta,	
svo	 að	 veröldin	megi	 í	 oss	 skynja	 starfandi	 elsku	 þína,	 fyrir	 Jesú	Krist,	 Drottin	
vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
Vér	 biðjum,	 Guð,	 fyrir	 öllum,	 sem	 þjást	 vegna	 styrjalda	 eða	 náttúruhamfara,	
vegna	 kynþáttahaturs	 eða	 annars	 ranglætis.	 Vér	 biðjum	 fyrir	 þeim	 sem	 sæta	
kúgun.	 Vek	 oss	 til	 meðvitundar	 um	 þjáningu	 annarra,	 fyrir	 Jesú	 Krist,	 Drottin	
vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
Vér	biðjum	 fyrir	þjóð	vorri	og	 fósturjörð.	Blessa	þú	 forseta	vorn	og	 ríkisstjórn,	
Alþingi	 og	 dómstóla.	 Farsæl	 þú	 atvinnuvegi	 þjóðar	 vorrar	 og	 helga	 þú	
menningarlíf	 vort.	 Hjálpa	 oss	 til	 að	 vernda	 náttúruna	 og	 fara	 vel	 með	 auðæfi	
hennar,	gjafir	þínar.	Hjálpa	oss	til	að	viðhalda	frjálsu	og	réttlátu	þjóðfélagi	í	landi	
voru,	fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Presturinn:	
Vér	biðjum	fyrir	öllum,	sem	skortir	heilsu	og	styrk,	 fyrir	sjúkum,	sorgmæddum	
og	einstæðingum,	fyrir	börnum	sem	búa	við	erfið	kjör.	Opna	augu	vor	fyrir	neyð	
náungans	 og	 veit	 oss	 hugrekki	 til	 að	 koma	 honum	 til	 hjálpar.	 Fyrir	 Jesú	 Krist,	
Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
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Hér	er	höfð	þögn	til	hljóðrar	bænar	eða	beðið	bænar	í	sérstökum	aðstæðum	(sjá	
bls.	51).	Eigi	altarisganga	að	fara	fram	hefst	hér	liður	14	–	friðarkveðja.	
Eigi	ekki	að	fara	fram	altarisganga,	mælir	presturinn:	
Allar	bænir	vorar	felum	vér	í	þeirri	bæn	sem	Drottinn	hefur	kennt	oss	og	biðjum	
öll	saman:	
Allir:	
Faðir	vor	.	.	.	(sjá	bls.	51).	
Því	næst	er	blessun,	liður	23.	
	
Bæn	4	
Í	þessari	bæn	les	meðhjálpari	eða	einhver	af	söfnuðinum	kynningu	bænarefna.	Á	
eftir	hverri	kynningu	er	höfð	þögn	eða	minnt	á	sérstök	bænarefni	 tengd	hverri	
bæn.	
Meðhjálpari:	
Biðjum	saman	í	Jesú	nafni.	Biðjum	fyrir	kirkju	Íslands	og	allri	kristni	á	jörðu.	
(Þögn	eða	frekari	kynning	bænarefna).	
Presturinn:	
Himneski	faðir,	þú	sem	hefur	gefið	oss	athvarf	í	kirkju	þinni	á	jörðu,	vér	biðjum	
þig	að	varðveita	oss	og	styrkja	í	sannri	trú,	svo	að	vér	í	orði	og	verki	vegsömum	
þitt	heilaga	nafn.	Fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Allir:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Meðhjálpari:	
Biðjum	fyrir	þjóð	vorri	og	þeim	sem	stjórna	málum	hennar.	
(Þögn	eða	frekari	kynning	bænarefna).	
Presturinn:	
Himneski	faðir.	Varðveit	og	blessa	þjóð	vora.	Vak	yfir	forseta	vorum,	ríkisstjórn,	
Alþingi	og	dómstólum.	Veit	öllum,	sem	forystu	hafa	í	málum	vorum,	vitsmuni	og	
drengskap	og	lát	ráð	þeirra	og	gjörðir	verða	þjóðinni	til	heilla	samkvæmt	þínum	
helga	vilja.	Fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Allir:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Meðhjálpari:	
Biðjum	fyrir	atvinnulífi	þjóðar	vorrar.	
(Þögn	eða	frekari	kynning	bænarefna).	
Presturinn:	
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Náðugi	Guð.	Lofaður	sért	þú	fyrir	íslenska	mold	og	mið.	Vak	yfir	bjargræði	voru	
og	lát	oss	ekki	spilla	því	sem	þú	hefur	skapað.	Vernda	alla	við	störf	sín	á	sjó	og	á	
landi.	Fylg	þeim	sem	fara	um	loftsins	vegu.	Afstýr	slysum	og	veit	oss	af	miskunn	
þinni,	 að	vér	megum	 lifa	 í	 sátt	 og	 friði	 við	 allar	þjóðir.	 Fyrir	 Jesú	Krist,	Drottin	
vorn.	
Allir:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Meðhjálpari:	
Biðjum	fyrir	sjúkum	og	bágstöddum.	
(Þögn	eða	frekari	kynning	bænarefna).	
Presturinn:	
Miskunnsami	Guð,	 sem	vakir	 í	 föðurkærleik	yfir	öllu,	 sem	þú	hefur	 skapað,	vér	
biðjum	þig	að	hjálpa	og	líkna	þeim	sem,	þjást	og	stríða,	sakna	og	syrgja.	Styrk	þá	í	
trúnni,	 vek	 þeim	von	og	 traust	 og	 lát	 þá	 fá	 að	 reyna,	 að	 þú	bjargar	 og	 blessar.	
Fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Allir:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Meðhjálpari:	
Biðjum	um	frið	á	jörðu,	réttlæti	og	frelsi	til	handa	öllum	mönnum.	
(Þögn	eða	frekari	kynning	bænarefna).	
Presturinn:	
Algóði	faðir,	miskunna	hrelldum	heimi.	Vernda	alla	menn	fyrir	voða,	rangsleitni	
og	kúgun.	Hindra	ofbeldi	 og	 stöðva	 styrjaldir.	Hjálpa	oss	 að	efla	 sátt	 og	 frið	og	
fyrirgefa	eins	og	þú	vilt	í	Kristi	fyrirgefa	oss.	Fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Allir:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Hér	er	höfð	þögn	til	hljóðrar	bænar	eða	beðið	bænar	í	sérstökum	aðstæðum	(sjá	
bls.	51).	Eigi	altarisganga	að	fara	fram	hefst	hér	liður	14	–	friðarkveðja.	
Eigi	ekki	að	fara	fram	altarisganga,	mælir	presturinn:	
Allar	bænir	vorar	felum	vér	í	þeirri	bæn	sem	Drottinn	hefur	kennt	oss	og	biðjum	
öll	saman:	
Allir:	
Faðir	vor	.	.	.	(sjá	bls.	51).	
Því	næst	er	blessun,	liður	23.	
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Bæn	5	
Í	þessari	bæn	les	meðhjálpari	eða	einhver	af	söfnuðinum	kynningu	bænarefna.	Á	
eftir	hverri	kynningu	er	höfð	þögn	eða	minnt	á	sérstök	bænarefni	 tengd	hverri	
bæn.	
Meðhjálpari:	
Biðjum	fyrir	kirkju	Krists.	Biðjum	sérstaklega	fyrir	.	.	.	
Presturinn:	
Náðugi	Guð	og	 faðir.	Vér	biðjum	þig	 fyrir	kirkju	Krist	um	allan	heim.	Fyll	hana	
sannleika	 og	 friði.	 Leiðrétt	 hana,	 þegar	 hún	 villist,	 styð	 hana	 í	 baráttu	 og	
erfiðleikum.	Styrk	hana	á	réttum	vegi,	 lækna	hana,	þegar	sundrung	verður,	bæt	
alla	hennar	bresti	og	mein,	fyrir	Jesú	Krist	Drottin	vorn.	
Allir:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
Meðhjálpari:	
Biðjum	fyrir	heiminum.	Biðjum	sérstaklega	fyrir	.	.	.	
Presturinn:	
Almáttugi	Guð,	vér	biðjum	þig	fyrir	gjörvallri	sköpun	þinni.	Stjórna	hverju	valdi,	
brjót	 ok	 harðstjóra,	 hindra	 allt	 ranglæti,	 fæð	 og	 metta	 þjóðirnar,	 svo	 að	 vér	
saman	og	í	hlýðni	við	þig	megum	frjáls	njóta	allra	þeirra	gæða	sem	þú	gefur,	fyrir	
Jesú	Krist	Drottin	vorn.	
Allir:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
Meðhjálpari:	
Biðjum	fyrir	sjúkum	og	sorgmæddum.	Biðjum	sérstaklega	fyrir	.	.	.	
Presturinn:	
Guð	allrar	huggunar.	Vér	felum	þér	alla	þá	sem	nauðstaddir	eru	á	einhvern	hátt,	
sérstaklega	þá	sem	vér	nú	nefnum	fyrir	þér	.	.	.	
Hér	er	beðið	fyrir	þeim	sem	söfnuðurinn	vill	minnast	með	fyrirbæn.	
Veit	þeim	þá	huggun	er	þeir	þarfnast	og	fullvissa	þá	um,	að	ekkert	fær	skilið	þá	
frá	elsku	þinni,	fyrir	Jesú	Krist	Drottin	vorn.	
Allir:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Hér	er	höfð	þögn	til	hljóðrar	bænar	eða	beðið	bænar	í	sérstökum	aðstæðum	(sjá	
bls.	51).	Eigi	altarisganga	að	fara	fram	hefst	hér	liður	14	–	friðarkveðja.	
Eigi	ekki	að	fara	fram	altarisganga,	mælir	presturinn:	
Allar	bænir	vorar	felum	vér	í	þeirri	bæn	sem	Drottinn	hefur	kennt	oss	og	biðjum	
öll	saman:	
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Allir:	
Faðir	vor	.	.	.	(sjá	bls.	51).	
Því	næst	er	blessun,	liður	23.	
	
Bæn	6	–	Bæn	á	bænadegi	
Presturinn:	
Himneski	faðir,	vér	þökkum	þér,	að	þú	hefur	gefið	oss	þitt	heilaga	orð,	helgað	oss	
þér	 í	 heilagri	 skírn	 og	 gjört	 oss	 að	 þínum	 börnum	 í	 heilagri	 kirkju	 þinni.	 Vér	
biðjum	þig	að	blessa	oss	þessar	eilífu	gjafir	þínar	og	gjöra	oss	styrk	og	staðföst	í	
heilagri	trú.	Fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
Presturinn:	
Vernda	og	blessa	kirkju	þína	um	víða	veröld.	Blessa	þá	sem	boða	þitt	orð,	presta	
og	kristniboða	og	alla	sem	bera	þér	vitni	í	orði	og	verki.	Styrk	þá	sem	ofsóttir	eru	
vegna	trúarinnar	á	þig.	Miskunna	mótstöðumönnum	þeirra	og	kirkju	þinnar.	Lát	
ríki	 þitt	 eflast	 meðal	 vor	 og	 breiðast	 út	 um	 alla	 jörð,	 þinni	 heilögu	 náð	 til	
vegsemdar.	Fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
Presturinn:	
Vér	þökkum	þér	landið,	sem	þú	hefur	gefið	oss,	og	biðjum	þig	að	blessa	þjóð	vora,	
varðveita	 frelsi	 hennar,	 efla	 eindrægni	 og	 allt,	 sem	 til	 farsældar	 horfir.	 Blessa	
forseta	 vorn	og	 ríkisstjórn,	Alþingi	 og	dómstóla.	Veit	 öllum,	 sem	eiga	 vanda	að	
gegna,	árvekni	og	vitsmuni	og	stýr	ráðum	þeirra	til	góðs.	Gef	oss	öllum	náð	til	að	
lifa	og	starfa	í	hlýðni	við	þinn	heilaga	vilja.	Fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
Presturinn:	
Blessa	faðir,	alla	hagi	vora,	sjávarafla	og	ávöxt	jarðar	og	alla	nýta	atvinnu	og	iðju.	
Afstýr	slysum	og	áföllum.	Varðveit	heilsu	vora	og	allt	lífslán.	Gef	oss	það	er	best	
hentar	og	styrk	oss	í	hverju	góðu	áformi	og	verki.	Fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
Presturinn:	
Vér	minnumst	í	þökk	fyrir	augliti	þínu	feðra	vorra	og	mæðra	og	annarra	ættingja	
og	velgerðarmanna.	Vér	felum	þér	heimili	vor	og	börn,	skóla	vora	og	alla	þá	sem	
ábyrgð	bera	á	mótun	ungmenna.	Lát	anda	þinn	leiða	oss	og	styrkja,	svo	að	niðjar	



 
 

102 

vorir	megi	minnast	vor	í	þökk	fyrir	þínu	augliti	og	blessun	þín	yfir	þeim	vara	um	
aldur.	Fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
Presturinn:	
Hjálpa	þú,	 faðir,	öllum	þeim	sem	eru	í	háska	staddir.	Líkna	sjúkum	mönnum	og	
þjáðum,	 snauðum	 og	 vonsviknum,	 föngum	 og	 öllum	 ógæfumönnum,	
einstæðingum	og	munaðarlausum.	Lát	alla	sem	líða,	finna	hvíld	hjá	þér.	Fyrir	Jesú	
Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
Presturinn:	
Eilífi	faðir,	sem	ert	uppspretta	alls	andlegs	og	tímanlegs	friðar,	vér	biðjum	þig	um	
frið	 meðal	 stétta	 og	 þjóða.	 Stöðva	 og	 hindra	 hörmungar	 styrjalda	 og	 lækna	
mannkynsins	mein	og	sár.	Gef	oss	öllum	þann	sanna	frið	hjartans	sem	veröldin	
megnar	hvorki	að	gefa	né	taka,	svo	að	vér	megum	lifa	eftir	þínum	boðum	í	ljósi	og	
frelsi	sannleikans,	örugg	og	óhult	fyrir	hvers	kyns	ógn	og	voða.	Fyrir	Jesú	Krist,	
Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
Presturinn:	
Vér	 lofum	þig,	 faðir,	 fyrir	 lífið,	 sem	þú	hefur	 gefið	 oss	 og	 varðveitt	 til	 þessarar	
stundar,	 og	 fyrir	 eilífa	 lífið,	 sem	 þú	 vekur	 og	 nærir	 í	 oss	 með	 náðarmeðulum	
kirkju	þinnar.	Vér	biðjum	þig	að	 leiða	oss	og	styrkja,	svo	að	vér	megum	berjast	
góðu	 baráttunni,	 fullkomna	 skeiðið,	 varðveita	 trúna	 og	 öðlast	 að	 lokum	
sigursveig	réttlætisins.	Fyrir	Jesú	Krist,	Drottin	vorn.	
Svar:	
Drottinn,	heyr	vora	bæn.	
	
Hér	er	höfð	þögn	til	hljóðrar	bænar	eða	beðið	bænar	í	sérstökum	aðstæðum	(sjá	
bls.	51).	Eigi	altarisganga	að	fara	fram	hefst	hér	liður	14	–	friðarkveðja.	
Eigi	ekki	að	fara	fram	altarisganga,	mælir	presturinn:	
Allar	bænir	vorar	felum	vér	í	þeirri	bæn	sem	Drottinn	hefur	kennt	oss	og	biðjum	
öll	saman:	
Allir:	
Faðir	vor,	þú	sem	ert	á	himnum.	Helgist	þitt	nafn,	til	komi	þitt	ríki,	verði	þinn	vilji	
svo	á	 jörðu	sem	á	himni.	Gef	oss	 í	dag	vort	daglegt	brauð.	Og	fyrirgef	oss	vorar	
skuldir	 svo	 sem	 vér	 og	 fyrirgefum	 vorum	 skuldunautum.	 Eigi	 leið	 þú	 oss	 í	
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freistni,	 heldur	 frelsa	 oss	 frá	 illu.	 Því	 að	 þitt	 er	 ríkið,	 mátturinn	 og	 dýrðin	 að	
eilífu.	Amen.	
Því	næst	er	blessun	–	liður	23.	
	
	

	
	
	
	


