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Ágrip	

Ritgerð þessi fjallar um hvernig kirkjan geti nálgast þann raunveruleika sem ofbeldi er 

í samfélagi okkar. Framkvæmdaáætlun íslensku þjóðkirkjunnar gegn ofbeldi er rakin 

og bent er á helstu leiðir, jafnt þær sem komnar eru til framkvæmda sem og aðrar sem 

enn bíða. Helstu leiðir kirkjunnar eru í gegnum stjórnsýslu, helgihald, predikun, 

sálgæslu og biblíutexta. Í ljósi þess að algengara er að konur séu þolendur ofbeldis er 

sérstaklega horft til framlags femínískrar guðfræði á síðustu áratugum. Gagnrýni 

femínískrar guðfræði á feðraveldi er skoðuð og áhrif hennar könnuð með tilliti til 

ofbeldis gegn konum. Að lokum er kynnt aðferð sem Anna Carter Florence hefur 

notað við kennslu í predikunarfræðum. Florence hefur þróað aðferð sem byggist á 

lestri ofbeldisfullra texta Gamla testamentisins og predikarar geta tileinkað sér til að 

auka meðlíðan með þolendum ofbeldis. Hún leggur áherslu á mikilvægi þess að hafa 

opnar umræður um ofbeldi innan kirkjunnar en það styður jafnframt við 

framkvæmdaáætlun íslensku þjóðkirkjunnar. Florence bendir á mikilvægi bókar 

Phyllis Trible, Texts of Terror sem rýnir í fjórar sögur Gamla testamentisins sem allar 

fjalla um ofbeldi gegn konum. Í þessari ritgerð eru sögurnar skoðaðar út frá 

valdníðslu feðraveldsins og hvernig þær eiga sér hliðstæður í samfélaginu okkar í dag. 

Leitað er að Guði í sögunum bæði með aðferð Trible en eins með sýn Florence á 

nærveru Guðs í þjáningu. 

  

Lykilorð: Framkvæmdaáætlun kirkjunnar, ofbeldi, femínísk guðfræði, predikun, 

þjáning, meðlíðan. 
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Abstract	
The focus of this thesis is how the church can respond to the reality of violence in our 

society. The Action Plan for the Evangelical Lutherian Church of Iceland (ELCI) 

against violence is outlined, the main strategies pointed out, both the ones that have 

already been implemented and the ones that haven’t. The most important approaches 

available to the church are through administration, liturgical practices, preaching, 

counceling, and biblical texts. Because women are more frequently the victims of 

violence, feminist theology has played a crucial role in the consciousness-raising 

taking place during the past decades. The feminist criticism of the patriarchy is 

highlighted, and the influence it has had regarding the resistance against violence 

against women. Finally, a method used by Anna Carter Florence in teaching 

preaching, is introduced. Florence has developed a method preachers can use to raise 

compassion through reading texts of violence from the Old Testament. Her emphasis 

on open discussion about violence within the church, corresponds to the Action Plan 

of the ELCI. Florence points out the importance of Phyllis Trible’s book, Texts of 

Terror, focusing on four stories from the Old Testament that all deal with violence 

against women. These stories are discussed in this thesis, as examples of patriarchy’s 

abuse of power, and how they echo our experiences of violence against women today. 

The question of God in those stories is raised with the focus on God´s loving presence 

with suffering people. 

 

Keywords: Action plan for the churches, violence, feminist theology, preaching, 

suffering, compassion. 
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Inngangur	
Ofbeldi gegn konum er aldagamalt mein. Lengst af var ofbeldið þaggað niður og lítið 

aðhafst til að koma í veg fyrir það. Í nútíma samfélagi er erfitt að komast hjá því að 

sjá hversu algengt og alvarlegt ofbeldi er en fjölmiðlar segja reglulega frá 

ofbeldisverkum og afleiðingum þeirra.  

Tíðni ofbeldis á Íslandi er mörgum áhyggjuefni en árið 2016 komu 1169 

tilkynningar inn á borð lögreglunnar vegna ofbeldismála.1 Í ársskýrslu Stígamóta 

kemur fram að árið 2016 nýttu 654 einstaklingar úrræði samtakanna í viðtalstímum 

og/eða hópatímum.2 Guðrún Jónsdóttir talskona Stígamóta segir að nærtækt sé að tala 

um að nauðganafaraldur eigi sér stað á Íslandi. Mikil aukning er á tilkynningum 

vegna hópnauðgana og lyfjanauðgana frá árinu 2015 til ársins 2016. Lyfjanauðganir 

árið 2016 voru 27, hópnauðganir 29 og voru gerendur í hópnauðgunum alls 70 

einstaklingar.3 Í tölum Kvennaathvarfsins frá árinu 2015 kemur fram að 126 konur 

ásamt 74 börnum dvöldu þar að meðaltali í 19 daga; allt frá einum degi upp í 149 

daga. Alls komu 396 konur í Kvennaathvarfið á þessum tíma.4 Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu hefur frá ársbyrjun 2015 látið 20 einstaklinga fá neyðarhnapp 

vegna alvarlegs heimilisofbeldis. Alda Jónsdóttir, aðallögfræðingur hjá embætti 

lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir að 700 tilkynningar um ofbeldi berist 

embættinu árlega.5 Á Íslandi á árunum 2003-2015 voru skráð 11 morð sem tengd eru 

heimilisofbeldi sem eru 60% morða á þessu tímabili.6 Neyðarmóttaka Landsspítalans 

                                                
1 „Mánaðarskýrsla LRH: desember 2016“, Logreglan.is, 19. janúar 2017, sótt 13. mars 2017 af 

https://issuu.com/logreglan/docs/lykiltolur_1216_utg. 
2 Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, „Ársskýrsla Stígamóta 2016“, Stigamot.is, 2017, bls. 

21–23, sótt 13. mars 2017 af http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/stigamot-arsskyrsla-
2016-loka.pdf.  

3 Hallur Már Hallsson, „Nauðganafaraldur”, Mbl.is, 30. mars 2017, sótt 22. apríl 2017 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/03/30/naudganafaraldur_58_fleiri_mal/. 

4 „SUK: Ársskýrsla 2015“, Kvennaathvarf.is, 2015, bls. 9, sótt 27. febrúar 2017 af 
http://www.kvennaathvarf.is/media/arsskyrslur/SUK-2015.pdf.  

5 Árni Torfason, „Neyðarhnappinum úthlutað í fáum tilfellum“, Mbl.is, 16. mars 2017, sótt 14. mars 
2017 af http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/03/16/neydarhnappinum_uthlutad_i_faum_tilfellum/. 

6 „60% morða á Íslandi frá árinu 2003 eru heimilisofbeldismál“, Reykjavik.is, 8. mars 2015, sótt 13. 
mars 2017 af http://reykjavik.is/frettir/60-morda-islandi-fra-arinu-2003-eru-heimilisofbeldismal. 
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skráði 123 komur árið 2014, vegna kynferðisofbeldis, þar af voru þrír karlmenn 

þolendur.7  

Lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins, Sigríður Björk Guðjónsdóttir og Dagur B. 

Eggertsson, borgarstjóri Reykjavíkur, skrifuðu undir samstarfssamning í byrjun árs 

2015 þess efnis að hefja átak gegn ofbeldi. Brýnt þótti að finna úrræði fyrir þolendur, 

gerendur og börn sem búa við ofbeldi inni á heimilum. Markmið samstarfsins er að 

stuðla að bættu verklagi og auka þekkingu á ofbeldi í samfélaginu.8 Árangur af 

samstarfi þessu varð Bjarkarhlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Heimilið, sem tók 

til starfa 1. febrúar 2017 er þróunarverkefni til tveggja ára. Verkefnið er 

samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, Velferðarráðuneytisins, 

Innanríkisráðuneytisins, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Samtaka um 

Kvennaathvarf, Stígamóta, Drekaslóðar, Mannréttindaskrifstofu Íslands og 

Kvennaráðgjafar. Í Bjarkarhlíð fer fram fræðsla og ráðgjöf fyrir þolendur ofbeldis. 

Boðið er upp á einstaklingsþjónustu, hópatíma sem og ýmsa fræðslu fyrir þolendur og 

aðstandendur þeirra. Markmið Bjarkarhlíðar er að berjast gegn ofbeldi með 

vitundarvakningu og aukinni fræðslu m.a. um afleiðingar ofbeldis.9 Ýmis 

baráttusamtök hafa einnig lagt lóð á vogarskálarnar í baráttunni gegn ofbeldi, t.d. 

Druslugangan og FO (Fokk ofbeldi) baráttan. 

Hvernig getur kirkjan brugðist við ofbeldi í samtíma okkar? Þeirri spurningu 

verður leitast við að svara meðal annars með því að rýna í bækling frá Lútherska 

heimssambandinu. Bæklingurinn kom út í íslenskri þýðingu árið 2003 og má þar finna 

framkvæmdaáætlun kirkjunnar í þessum málaflokki. Framlag femínískra guðfræðinga 

til þessara mála hefur verið veigamikið og saga þeirra og hlutverk í baráttunni gegn 

ofbeldi verður til umfjöllunar. Femínískir guðfræðingar hafa dregið fram í dagsljósið 

hvernig litið hefur verið niður á konur í gegnum tíðina. Í Biblíunni eins og í allri 

gyðing-kristinni hefð hefur líkami konunnar verið settur fram á tvennan hátt. 

Annarsvegar sem eitthvað óhreint, spillt og ógn við karlmennsku en hinsvegar sem 

                                                
7 „Kynlegar tölur: konur og karlar í Reykjavík“, Reykjavik.is, 2015, sótt 13. mars 2017 af 

http://reykjavik.is/sites/default/files/rvk_kynlegartolur_21_3_2015_net.pdf. 
8 „Saman gegn ofbeldi“, Reykjavik.is, 12. janúar 2015, sótt 10. apríl 2017 af 

http://reykjavik.is/frettir/saman-gegn-ofbeldi. 
9 „Bjarkarhlíð“, Reykjavik.is, 2017, sótt 10. apríl 2017 af http://reykjavik.is/bjarkarhlid. 
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eitthvað jákvætt, heilagt og hreint. Þessu til staðfestingar er fjallað um Evu og Maríu 

sem eru einna þekktustu kvenpersónurnar í Biblíunni.10 

Femíníski guðfræðingurinn Phyllis Trible rýnir í fjóra ofbeldisfulla texta úr 

Gamla testamentinu í bók sinni Texts of Terror: Literary-Feminist Readings of 

Biblical Narratives. Sögurnar eru mörgum gleymdar en skal bent á að þær eiga 

hliðstæður í samfélagi okkar í dag. Rýnt verður í texta Trible þar sem hún fjallar um 

hliðstæður og ýmis önnur vandamál tengd textunum.11  

Bandaríski guðfræðingurinn Anna Carter Florence tekur undir orð Trible og talar 

m.a. um mikilvægi þess að vera ekki endalaust í feluleik; kirkjan verði að koma fram 

og mæta raunveruleikanum. Florence liggur ekki á skoðunum sínum er hún segir að 

sá sem þori ekki að kynna sér ofbeldi sé sá sem taki þátt í þögguninni sem ekki er 

boðlegt, sérstaklega ekki innan kirkjunnar. Hún leggur áherslu á að kirkjan þurfi að 

taka þátt í baráttunni gegn ofbeldi og vill virkja alla innan hennar.12 Florence segir frá 

aðferð sinni við að lesa og rýna í texta Trible og einnig hvernig megi nýta sögur sem 

þessar í predikunarskrifum, til að auka skilning og meðlíðan en einnig til að finna Guð 

sem oft virðist fjarri. Bæði má finna í framkvæmdaáætlun þjóðkirkjunnar sem og í 

ritum eftir femíníska guðfræðinga leiðir sem hægt er að nota í baráttunni gegn ofbeldi, 

t.d í öllu helgihaldi svo og með biblíuleshópum. Rýnt verður í þessar leiðir með hjálp 

Trible og Florence.  

Í samfélaginu í dag er margt sem bendir til afskiptaleysis eða skeytingarleysis í 

vaxandi mæli. Alla daga er ofbeldi fyrir augum fólks í einhverri mynd m.a. í 

sjónvarpsþáttum, kvikmyndum, fréttatímum og fjölmiðlum. Fólk verður að einhverju 

leyti ónæmt fyrir alvarleika ofbeldis og oft er einfaldara að hjúpa sjálfan sig og reyna 

að leiða ofbeldið hjá sér. Ofbeldi er gríðarlega algengt og raunveruleiki alltof margra 

einstaklinga, bæði kvenna og karla. Lang stærsti hluti þolenda eru konur en stærsti 

hluti gerenda eru karlmenn.  

                                                
10 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross: Christ, the Cross and the Feminist Critique, 

Oxford: University Press, 2010, bls. 8-9. 
11 Phyllis Trible, Texts of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Narratives, Philadelphia: 

Fortress Press, 1984, bls. xx. 
12 Anna Carter Florence, „The Word in the Repertory Church“, Yale Divinity School, 24. október 2012, 

sótt 18. janúar 2017 af https://www.youtube.com/watch?v=8GFsfh_FlYI. 
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Til að knýja fram breytingar í samfélagi er samstaða nauðsynleg. Sú samstaða 

getur falist í því að hlusta, setja sig inn í aðstæður annarra og bjóða samfylgd. Slíkt 

getur verið ómetanlegt fyrir þann sem finnur til eða stendur í ákveðinni baráttu. Ef 

meðlíðan er virk rísa allir í sameiningu gegn óréttlætinu í þeirri von að réttlætið sigri 

að lokum.  

Það er mat mitt að með aukinni meðlíðan geti samfélagið risið upp gegn þeim 

sem beita ofbeldi. Það má gera með því að tala um ofbeldi, láta sig aðra varða, setja 

sig í spor annarra og leyfa okkur að upplifa meðlíðan með þolendum. Réttlætið getur 

sigrað og fyrsta skrefið er að samfélagið sýni ekki afskiptaleysi. Kirkjan getur lagt sitt 

af mörkum eins og hún hefur verið að gera en betur má ef duga skal.  
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Ofbeldi	og	leiðir	til	lausna	
 

Bæn þeirra sem þjást vegna nauðgunar og líkamsárásar 

Þú Guð sem elskar mig, heyr mína bæn. 

Ég kem til þín lemstruð og þreytt, reið og leið. Vef mig örmum 

þínum og þerraðu tár mín. 

Hjálpaðu mér að skilja að þetta æðiskast var ekki mér að kenna. 

Gakktu með mér gegnum þennan langa, dimma dal. Vertu nærri 

mér þegar ég er einmana. Vertu hjá hjarta mínu af því að á þessu 

augnabliki er lífið, gjöf þín, ofar tilfinningunum mínum- jafnvel 

ofar vitund minni. Kenn mér að meðtaka umhyggju ástvina minna 

og þeirra sem biðja fyrir mér, sérstaklega þegar ég finn ekki réttu 

bænarorðin. Úthell þínum læknandi anda yfir mig, ljúfi Guð, svo 

að ég geti andað á ný og endurlífgað vonina og kærleikann. Alls 

þessa bið ég þig og einnig þess sem þú veist að ég þarfnast. 

Í Jesú nafni, Amen 

(ónafngreindur höfundur)13 

 

Ofbeldi er afar alvarlegt og algengt meðal mannanna, hér verður fjallað að stærstum 

hluta um ofbeldi gegn konum, sem er útbreitt vandamál. Eftir áralanga baráttu hefur 

skilningur aukist á margvíslegum birtingarmyndum ofbeldis og hvaða afleiðingar það 

getur haft á líf allra. Fjórða alþjóðlega kvennaráðstefna Sameinuðu þjóðanna gaf út 

framkvæmdaáætlun, svokallaða Peking-yfirlýsingu árið 1995. Þar kom fram að 

ofbeldi gegn konum er mjög alvarlegt vandamál, sem beri að bregðast við strax.14 

Ofbeldi gegn konum þrífst í öllum löndum heimsins og spyr hvorki um stétt né stöðu, 

ríkidæmi eða fátækt eða hvort konur séu vel menntaðar eður ei. Það spyr ekki heldur 

hvort konur séu í virðulegu starfi eða láglaunakonur, ofbeldi gegn konum finnst alls 

                                                
13 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum: Framkvæmdaáætlun fyrir kirkjuna“, þýð. Ragnheiður M. 

Guðmundsdóttir, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2003. bls. 45. 
14 „Peking-yfirlýsingin“, Unwoman.org, 2014, bls. 67, sótt 31. mars 2017 af 

http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf
. 
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staðar.15 Í Peking yfirlýsingunni kemur fram að sumar konur eru í meiri hættu á að 

verða fyrir ofbeldisverkum. Það eru konur sem tilheyra minnihlutahópum, 

frumbyggjar, innflytjendur, konur sem búa í afskekktum fátækum hverfum, konur á 

stofnunum, konur í fangelsum og svona mætti áfram telja.16 Lútherska 

heimssambandið hefur velt fyrir sér hvernig það geti komið til móts við vandann. 

Kvennaáratugur kirkjunnar 1988-1998 lagði mikla áherslu á að útrýma öllu ofbeldi og 

uppræta dýrkun ofbeldis, sérstaklega þar sem konur eiga í hlut. „Við erum reiðubúnar 

að bjóða birginn hvers konar tilraunum til að afsaka, hylma yfir eða réttlæta ofbeldi. 

Við lýsum því yfir... að ofbeldi i kirkjunni er brot gegn Guði, mannkyni og jörðinni.” 

Lútherska heimssambandið samþykkti árið 1999 að hvetja allar kirkjur sambandsins 

til að takast á við vandann af fullri alvöru og snúa vörn í sókn. Árið 2002 var gefið út 

fræðsluhefti sem heitir „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum: Framkvæmdaáætlun 

fyrir kirkjuna” (Churches say “No” to Violence against Woman: Action Plan to the 

Churches), en þetta rit var framlag sambandsins til baráttunnar. Heimsráð kirkna 

(WCC) hrundi af stað verkefni árið 2001 sem hét Áratugur kirkjunnar gegn ofbeldi og 

má segja að rit Lútherska heimssambandsins hafi verið þeirra framlag til 

verkefnisins.17 

Birtingarmyndir	ofbeldis	

Ofbeldi hefur ólíkar birtingarmyndir þó þær feli allar í sér valdbeitingu. Gróflega 

hefur ofbeldi verið skipt niður í þrjá flokka; líkamlegt, tilfinningalegt eða sálrænt og 

kynferðislegt. Valdbeiting og stjórnun getur svo hæglega flokkast sem fjórði 

flokkurinn en það er ekki alltaf sem hann er tekinn með. Skýrustu birtingarmyndirnar 

eru líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi en tilfinningalegt eða sálrænt ofbeldi og 

valdbeiting geta verið jafn alvarleg, jafnvel skaðlegri og afleiðingarnar varað lengur.18  

  

                                                
15„Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum“, bls. 10. 
16 „Peking yfirlýsingin“, bls. 77, af 

http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf   
17 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum“, bls. 9. 
18 Sama rit, bls. 16. 
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Líkamlegt ofbeldi  

Líkamlegt ofbeldi telst það þegar einstaklingur verður fyrir líkamlegum þvingunum 

eða mari vegna gjörða annars einstaklings. Þetta getur falið í sér högg með hnefum 

eða hlutum, spörk og sígarettubruna. Ófrjósemisaðgerð eða fóstureyðing sem 

framkvæmd er án samþykkis konunnar eða gegn vilja hennar svo og umskurður 

kvenna og limlestingar á kynfærum þeirra, falla einnig undir líkamlegt ofbeldi.19  

Tilfinningalegt eða sálrænt ofbeldi 

Manneskjunni er eðlislægt að hafa samskipti við aðrar manneskjur og gefa af sér til 

samfélagsins, það gefur lífinu oft merkingu. Ef fólk fær ekki að ráða sér sjálft eða er 

hindrað í að eiga eðlileg samskipti við aðra telst það ofbeldi. Margvíslegar 

birtingarmyndir eru til af þess háttar ofbeldi. Útilokun er eitt dæmi, þá er látið sem 

einstaklingurinn sé ekki til og hann hunsaður. Höfnun felur í sér að einstaklingur 

upplifir að hans sé ekki óskað, viðkomandi væri betur settur ef hann væri ekki til. 

Einangrun má einnig nefna en sum hjónabönd svipta t.d. konur stuðningi fjölskyldu 

þeirra og halda þeim frá samskiptum við hana. Gagnrýni svo sem háð, áreitni, 

uppnefni og niðurlæging í einrúmi eða fyrir framan aðra er ein birtingarmyndin en 

önnur er hótanir. Þá er einstaklingi hótað líkamsmeiðingum eða að hans nánustu verði 

fyrir skaða. Stundum heyrist sagt að konur sem hafi verið nauðgað geti sjálfum sér um 

kennt því þær klæddu sig á ögrandi hátt eða voru á stað þar sem þær hefðu ekki átt að 

vera, vörðu sig ekki og hrópuðu ekki á hjálp. Þetta er einnig dæmi um sálrænt 

ofbeldi.20 

Kynferðislegt ofbeldi 

Skilgreiningu á kynferðislegu ofbeldi má finna hjá fagráði um meðferð kynferðisbrota 

hjá íslensku þjóðkirkjunni. Þar segir að kynferðislegt ofbeldi sé misnotkun á annarri 

manneskju þar sem beitt er ofbeldi eða hótað er að beita ofbeldi eða annar 

einstaklingur er þvingaður kynferðislega21 til þess að fullnægja kynhvöt annars.22 

Þetta getur falið í sér allt frá káfi og þukli, óviðeigandi tali og upp í fullframið 

                                                
19 Sama rit, bls. 16. 
20 Sama rit, bls. 16. 
21 „Fagráð um meðferð kynferðisbrota“, Kirkjan.is, 2017, sótt 31. mars 2017 af 

http://kirkjan.is/um/biskupsstofa/stofnanir-og-nefndir/fagrad-um-medferd-kynferdisbrota/. 
22 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum“, bls. 16. 
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nauðgunarbrot. Eins er kynferðisleg áreitni skilgreind en hún er óviðeigandi 

kynferðisleg hegðun hvort sem það er líkamleg, orðbundin eða myndræn áreitni. 

Kynferðisleg áreitni felur í sér misnotkun á valdi og það sem greinir hana frá 

vinsamlegri stríðni eða daðri er að hún er ekki gagnkvæm og byggist ekki á 

jafnréttisgrundvelli.23  

Valdbeiting og stjórnun 

Samband milli tveggja einstaklinga sem byggist á gagnkvæmri virðingu og ást getur 

verið mjög gefandi og dýrmætt fyrir báða aðila. Algengt er að jafnvægi ríki ekki í 

sambandi og mörg dæmi eru um að annar aðilinn drottni yfir hinum. Algengast er að 

eiginmaður drottni yfir eiginkonu sinni og ef ekkert er að gert, þróast slíkt samband 

yfir í líkamlegt eða andlegt ofbeldissamband. Eins og áður hefur komið fram er 

sálrænt og tilfinningalegt ofbeldi ekki síður skaðlegt en líkamlegt. Orð geta brotið 

niður sjálfsmynd einstaklings og orðið til þess að viðkomandi verður óeðlilega háður 

ofbeldismanni sínum.24   

Hvað	er	kynbundið	ofbeldi?	

Hugtakið „ofbeldi gegn konum“ á við um hvers kyns gjörðir sem leiða af sér eða eru 

líklegar til að leiða af sér líkamlega, kynferðislega eða sálræna þjáningu eða skaða. 

Hótanir um ofbeldi, valdbeiting eða frelsissvipting bæði í einkalífi og opinberlega eru 

dæmi um það.25 Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) sem fjallar 

um heilsu kvenna og heimilisofbeldi gegn konum og er frá árinu 2005 kemur fram að 

ofbeldi gegn konum er mjög algengt. Í rannsókninni kemur fram að þegar bornar eru 

saman tölur um tíðni ofbeldis er greinileg aukning síðustu ár og er ljóst að valdníðsla 

er enn útbreitt vandamál víða um heim.26  

Priscilla Singh var stjórnandi verkefnisins „Konur í kirkju og samfélagi“ hjá 

Lútherska heimssambandinu. Hún segir að ofbeldi gegn konum sé ekki línulaga ferli 

                                                
23 „Fagráð um meðferð kynferðisbrota“, af http://kirkjan.is/um/biskupsstofa/stofnanir-og-

nefndir/fagrad-um-medferd-kynferdisbrota/ 
24 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum“, bls. 19. 
25 „Peking yfirlýsingin“, bls. 76, af 

http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf 
26	WHO, Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence Against Women: Summary 

Report of Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women´s Responses, Genf: World 
Health Organization, 2005, bls. 22. 
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sem versni smá saman, það kemur heldur ekki og fer eða vofir yfir. Það er líkast 

hvirfilbyl sem safnar í sig orku þar til hann er orðinn nógu sterkur til að soga 

manneskjuna inn í hringiðuna. Út úr hvirfilbylnum kastast svo manneskjan, lemstruð, 

áttavilt, eignalaus og stundum gjörsamlega örmagna.27 Ofbeldi er framið út um allan 

heim og tekur á sig ýmsar birtingarmyndir. Samfélög eru mislangt komin á leiðinni til 

jafnréttis en víða er pottur brotinn. Ungar stúlkur eru neyddar í hjónaband, þær beittar 

ofbeldi í kynlífi og í sumum löndum tíðkast ennþá að limlesta kynfæri stúlkna. 

Konum er neitað um heilbrigðisþjónustu, menntun og þær jafnvel sveltar. Þær hafa 

ekki ferðafrelsi og eru algjörlega háðar ákvörðunum karlmanna. Konur eru þvingaðar 

til barneigna, þær beittar tilfinningalegu, líkamlegu og eða kynferðislegu ofbeldi af 

hendi maka síns. Sumar þurfa að þola kynferðislega áreitni, mansal og nauðganir. 

Ofbeldi innan veggja heimila er útbreiddasta form ofbeldis gegn konum og sýna 

veigamiklar rannsóknir í 35 þjóðlöndum fram á, að fjórðungur kvenna og allt að 

helmingur allra kvenna, hefur orðið fyrir líkamlegu ofbeldi af hendi sambýlismanns 

eða eiginmanns. Hátt hlutfall ungra stúlkna verður fyrir ofbeldi og sýna rannsóknir 

fram á að 40-58% þeirra sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni eru 

stúlkur 15 ára og yngri. Algengast er að ofbeldið sé framið af einhverjum í 

fjölskyldunni eða einhverjum sem þolandinn þekkir.28  

Afleiðingar ofbeldis 

Afleiðingar ofbeldis gegn konum eru mjög margþættar og er bæði um skammtíma og 

langtíma afleiðingar að ræða. Ofbeldi hefur áhrif á sálræna og líkamlega heilsu 

kvenna og brýtur á réttindum. Ofbeldi er algengasta orsökin fyrir líkamlegum 

meiðslum kvenna og í verstu tilfellum leiðir það til dauða. Heimilisofbeldi veldur því 

oft að konur verða þungaðar gegn vilja sínum, fá sýkingu og verki í kynfæri, 

kynsjúkdóma, missa fóstur og geta orðið ófrjóar. Þegar kona býr við ofbeldi getur 

hættan á óvelkominni þungun verið mikil. Konan býr við litla sem enga stjórn á eigin 

lífi og þorir oft á tíðum ekki að biðja um samþykki eiginmannsins til að nota 

getnaðarvarnir.29  

                                                
27 „Cycles of Domestic Violence”, Elca.org, 10. desember 2000, sótt 31. mars 2017 af 

http://www.elca.org/News-and-Events/3998. 
28 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum“, bls. 12. 
29 Sama rit, bls. 12. 
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Konur sem verða fyrir nauðgun og eða kynferðisofbeldi bregðast við því með 

misjöfnum hætti og allar fara sínar eigin leiðir. Þær fara í gegnum nokkur stig á leið 

sinni til bata. Sumar fara í gegnum þau öll en aðrar stökkva jafnvel yfir einhver þeirra. 

Þolendur nauðgunar ganga í gegnum sömu stig og þeir sem kljást við áfallastreitu-

röskun. Fyrsta stigið felur í sér miklar tilfinningar, reiði, hræðslu og kvíða. Þolandi 

getur grátið eða kjökrað án þess að hafa nokkra stjórn á því. Nái þolandi að hafa stjórn 

á tilfinningum sínum getur hann virkað mjög yfirvegaður, samstarfsfús og 

undirgefinn. Nauðgun sviptir þolandann stjórninni yfir líkama sínum og lífi og þarf 

þolandi að ná þessari stjórn aftur. Á fyrstu klukkutímunum eftir nauðgun er mikilvægt 

að einstaklingur njóti öryggis og fái læknisaðstoð vegna áverka en einnig vegna 

hugsanlegrar þungunar, kynsjúkdóma og hættu á smiti af alvarlegum sjúkdómum svo 

sem HIV veirunni. Mikilvægt er að fagfólk taki á móti þolendum nauðgunar og sé 

fært um að safna sönnunargögnum sem hægt er að nota til ákæru. Þolandi er hvattur 

til að tilkynna árásina og mikilvægt er að taka fram að það er ekki það sama og að 

leggja fram ákæru. Ef atburðurinn er tilkynntur er auðveldara að leggja fram kæru 

síðar.30 

Fyrstu dagar og vikur eftir nauðgun einkennast af miklum kvíða. Þolandi er oft 

hræddur við að vera einn en einnig er hann hræddur við að vera með öðrum sem 

mögulega geta minnt hann á árásina. Lykt, fatnaður eða hljóð getur ýft upp 

minningar. Þolandi finnur fyrir líkamlegum einkennum sérstaklega ef gerandi hefur 

þrengt að hálsi og brjóstholi þolanda. Einnig er algegnt að þolandi sé með verki í 

útlimum ef gerandi hefur beitt hann valdi. Árásin hefur áhrif á svefn þolanda og eru 

andvökur og svefnleysi algengt. Eins þjáist þolandi oft af lystarleysi, magaverkjum og 

mikilli þreytu. Þolandi nauðgunar upplifir skapsveiflur, reiðist auðveldlega og hefur 

stuttan þráð. Þolandi reynir af bestu getu að eyða minningum um nauðgunina úr huga 

sínum og geta hinir einföldustu hversdaglegu hlutir orðið honum um megn. Nokkrum 

vikum eftir árásina getur þolandi látið allt líta eðlilega út og sumir gætu haldið að 

hann hafi náð sér að fullu. Hann getur samt skyndilega upplifað martraðir eða annað 

sem minnir á atburðinn. Þolandi nauðgunar þarf mikinn stuðning og langan tíma til að 

ná bata. Langtímaafleiðingar nauðgunar eru fjórþættar: líkamlegar, andlegar, 

                                                
30 S. Amelia Stinson-Wesley, „Daughters of Tamar: Pastoral Care for Survivors of Rape“, Through the 

Eyes of Women: Handbook of Womencare, ritstj. Jeanne Stevenson Moessner, Minneapolis: 
Fortress Press, 1996, bls. 222-239, hér 225. 
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félagslegar og kynferðislegar. Líkamlegar afleiðingar geta verið vöðva- og beinverkir, 

svefnerfiðleikar og langtíma áhrif á kynfæri og frjósemi. Andlegar afleiðingar eru 

m.a. martraðir, fælni, óeðlileg varkárni og hræðsla við að treysta fólki. Félagslegar 

afleiðingar geta verið þær að þolandi einangrast og brottfall úr skóla og vinnu er 

algengt. Kynferðislegar afleiðingar geta verið margþættar en þolandi nauðgunar 

glímir oft við mikla hræðslu við að verða nauðgað aftur og erfiðleikar við að tengjast 

kynferðislega eru algengir.31 Eftir nauðgun mun þolandi ávallt upplifa heiminn með 

öðrum augum. Þolandi gengur í gegnum missi en hann syrgir þá manneskju sem hann 

var fyrir nauðgunina. Mikilvægt er að þolandi viti að þetta er eðlilegt ferli.32 

Eftir slíkt áfall sem ofbeldi og nauðgun er velta þolendur oft fyrir sér hvar Guð 

var á meðan einstaklingurinn þjáðist. Hvers vegna leyfði Guð þessu að gerast? Hvers 

vegna greip hann ekki inn í og stöðvaði eða kom í veg fyrir atburðinn. Mary M. 

Fortune, virtur fræðimaður, svarar því að Guð hafi ekki lofað okkur því að við 

þyrftum ekki að þjást heldur hefur Guð lofað okkur því að vera með okkur í gegnum 

sársauka og þjáningu sem mætir okkur í lífinu.33 En þjáningin hefur líka aðra mynd í 

þessari heild. Konur sem upplifa þjáningu samsama sig oft með Jesú og þjáningu hans 

á krossinum. Með því að þjást finnst þeim þær standi nærri honum og berjast því ekki 

gegn þjáningunni. Það er mikilvægt í vinnu með þolendum ofbeldis að benda á 

muninn á þjáningu sem ofbeldi veldur og þjáningunni sem Jesús varð fyrir við fórn í 

þágu mannanna. Í ritinu „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum“ segir m.a.:  

Krossfesting Jesú leggur ekki blessun sína yfir þjáninguna. Hún er 

vitnisburður um þann hrylling sem ofbeldi gerir annarri manneskju… 

Hún er ekki fyrirmynd að því hvernig afbera skuli þjáninguna heldur er 

hún vitnisburður um þann vilja Guðs að engin manneskja þurfi að þola 

slíkt ofbeldi aftur. Upprisan, vitundin um að Kristur var nálægur fólki 

sínu og er hjá okkur, umbreytti þjáningunni og dauðanum, en réttlætti 

hvorugt.34 

                                                
31 Sama rit, bls. 226-227.  
32 Sama rit, bls. 231. 
33 Sama rit, bls. 232. 
34 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum“, bls. 34. 
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Þöggun ofbeldis 

Marie M. Fortune er virt fagmanneskja á sviði forvarna og fræðslu um kynferðislegt 

ofbeldi. Hún er vígður prestur í The United Church of Christ og stofnandi Faith Trust 

Institute í Seattle í Bandaríkjunum. Faith Trust Institute er leiðandi í menntun og 

þjálfun starfsfólks sem vinnur á kirkjulegum og trúarlegum vettvangi í baráttunni við 

ofbeldi gegn konum.35 Fortune gaf út sína fyrstu bók árið 1983 þar sem hún fjallaði 

um kynferðislegt ofbeldi frá sjónarhóli guðfræði, siðfræði og sálgæslu. Markmið 

bókarinnar var að fræða presta og annað starfsfólk kirkjunnar um hvernig á að styðja 

og hjálpa þolendum kynferðislegs ofbeldis.36 Fortune bendir í skrifum sínum á að 

þöggun um kynferðislegt ofbeldi hafi verið mikið innan kirkjunnar í gegnum tíðina og 

veltir hún fyrir sér ástæðu þess. Hún bendir á þrjár mikilvægar staðreyndir í þessum 

efnum: 

- Fyrst er sú staðreynd að kirkjan hefur alla tíð verið undir miklum áhrifum 

feðraveldisins þar sem konur og börn hafi verið lægra sett en karlmaðurinn. 

Fortune segir þöggunina því rökrétta niðurstöðu menningar þar sem litið hafi 

verið niður á hið veika og smáa og hið sterka hafi fengið tækifæri til að 

drottna með valdi sínu.  

- Önnur er að þögninni hafi verið viðhaldið vegna þess að hugmyndum um 

kynlíf og ofbeldi var ruglað saman. Fyrir árið 1970 var nauðgun sögð 

klaufaskapur, kynlíf sem fór úr böndunum eða eitthvað sem fór úrskeiðis í 

kynlífinu. Um þetta leyti voru stofnuð samtök sem hétu: „Nauðgun er 

ofbeldi, ekki kynlíf.”37 Kynlíf er einkamál hvers og eins og umræða um það 

hefur ekki verið algeng innan kirkjunnar. Fortune segir að mikilvægt sé að 

skilja þessi hugtök og hafa í huga að kynferðislegt ofbeldi er allt annað en 

kynlíf. Með því að aðgreina þessi hugtök telur Fortune að hægt sé að vinna 

gegn ofbeldi.38  

                                                
35 „Our History“, Faithtrustinstitute.org, sótt 1. apríl 2017 af http://www.faithtrustinstitute.org/about-

us/history. 
36 Marie M. Fortune, Sexual Violence: The Unmentionable Sin. An Ethical and Pastoral Perspective, 

Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press, 1983, bls. xiv. 
37 Marie M. Fortune, Sexual Violence: The Sin Revisited, Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press, 2005, 

bls. 15. 
38 Marie M. Fortune, Sexual Violence: The Unmentionable Sin, bls. xiv. 
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- Þriðja staðreyndin sem Fortune bendir á er að syndin hafi ekki verið kölluð 

sínu rétta nafni.39 Kynferðisofbeldi er synd og ber að líta á það sem slíkt. 

Þessa staðreynd telur hún mjög mikilvæga og gaf hún út bókina Sexual 

Violence: The Sin Revisited árið 2005 sem fjallaði sérstaklega um syndina í 

þessu samhengi.40  

Hvaða	leiðir	getur	kirkjan	nýtt	sér?	

Þegar hugleitt er hvað kirkjan geti gert í baráttunni gegn ofbeldi þarf að huga að 

mörgu. Bæði er um að ræða þolendur sem leita á náðir kirkjunnar eftir aðstoð og eins 

þarf kirkjan að sjá til þess að gerendur geti einnig leitað til kirkjunnar eftir aðstoð. 

Innan kirkjunnar út um allan heim, hefur komið upp á yfirborðið að starfsmenn 

hennar hafa beitt kynferðislegu ofbeldi. Vandamálið er því ekki einfalt, en ljóst er að 

kirkjan verður að bregðast við með víðtækum hætti. 

Í jafnréttisstefnu Lúterska heimssambandsins sem gefin var út árið 2013 segir að 

sérhver athöfn sem byggir á kynbundnu ofbeldi skaði sköpun Guðs og brjóti þannig í 

bága við samfélagið sem Kristur stofnaði og fagnaðarerindi hans. Hlutverk kirkjunnar 

sé að leggja fram tillögur um hvernig koma megi í veg fyrir ofbeldi og skapa samfélag 

sem er öruggt fyrir alla.41 

Innan íslensku þjóðkirkjunnar hefur umræða um mikilvægi þessa málaflokks 

verið að aukast jafnt og þétt. Stofnað hefur verið sérstakt fagráð sem hefur það 

markmið að sporna gegn því að kynferðislegt ofbeldi fái þrifist innan kirkjunnar. 

Fagráðið vinnur samkvæmt 22. grein jafnréttislaga nr. 10/2008 um kynbundna áreitni 

og kynferðislega áreitni þar sem jöfn staða kynjanna skal höfð að leiðarljósi.42 

Starfsreglur hafa verið settar um meðferð kynferðisbrota innan kirkjunnar og eru þær 

aðgengilegar á heimasíðu íslensku þjóðkirkjunnar undir liðnum „lög og reglur“.43 

                                                
39 Sama rit, bls. xiv. 
40 Marie M. Fortune, Sexual Violence: The Sin Revisited, bls. 1. 
41 „Gender Justice Policy“, Lutheranworld.org, 2013, bls. 39, sótt 19. apríl 2017 af 

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DTPW-WICAS_Gender_Justice.pdf.   
42 „Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008“, Althingi.is, 20. janúar 2017, sótt 10 

apríl 2017 af http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html. 
43	„Starfsreglur um meðferð kynferðisbrota innan íslensku þjóðkirkjunnar nr. 955/2009“, Kirkjuthing.is, 

2017, sótt 10 apríl 2017 af http://kirkjuthing.is/log-og-reglur/starfsreglur/starfsreglur-um-medferd-
kynferdisbrota-innan-islensku-thjodkirkjunnar-nr-9552009/. 
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Eins er þjóðkirkjan með opinbera jafnréttisstefnu á heimasíðu sinni.44 Jafnréttisstefna 

þjóðkirkjunnar er byggð á gildandi jafnréttislögum á Íslandi, en þar er miðað að því 

að jafna stöðu kvenna og karla á öllum sviðum samfélagsins. Liður í að ná settum 

jafnréttis markmiðum var þýðing ritsins Churches Say „No” to Violence Against 

Woman sem Lútherska heimssambandið gaf út. Íslensk þýðing ritsins ber heitið 

„Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum” en þar er sett fram ýmislegt sem vert er að 

gefa gaum að. Þar má finna ráðleggingar um hvernig kirkjan geti á fjölbreyttan hátt 

lagt lóð sitt á vogarskálarnar í þessari mikilvægu baráttu. Hér á eftir verður farið yfir 

nokkur áhersluatriði úr ritinu og öðrum skyldum heimildum.  

Stjórnsýsla 

Mikilvægt er að kirkjan gefi út opinbera yfirlýsingu þar sem útskýrt er að allt ofbeldi 

sé synd sem aldrei eigi að þola né afsaka. Jafnframt þarf að viðurkenna að vandamálið 

er til staðar og að ofbeldi gegn konum finnst í ýmsum myndum innan kirkjunnar eins 

og annarsstaðar í samfélaginu. Umræðu um ofbeldi verður að halda á lofti og væri 

hægt t.d. að helga ofbeldi einn sunnudag í kirkjuárinu. Starfsfólk kirkjunnar þarf 

einnig á leiðsögn að halda. Ráðlagt er að halda námskeið fyrir presta og djákna um 

starfssiðfræði þar sem ofbeldi er í brennidepli.45 Æskulýðsfulltrúar sem og annað 

starfsfólk þarf fræðslu um hvernig koma eigi fram við þolendur ofbeldis46 og hvað er 

til ráða ef þolandi leitar til einstaklings og segir honum frá. Fyrstu viðbrögð eru mjög 

mikilvæg en röng viðbrögð geta valdið því að einstaklingur getur þagað svo árum 

skiptir og orðið til þess að hann segi aldrei frá.47     

Helgihald 

Út um allan heim er verið að vinna að því að lagfæra form og tungumál 

guðsþjónustunnar svo þau henti betur báðum kynjum. Gera þarf ráð fyrir því í 

guðsþjónustum að fólk geti miðlað reynslu sinni en framlag kvenna getur verið þeim 

mjög mikilvægt. Tungumálið þarf að vanda og passa upp á að í helgisiðum, sálmum 

                                                
44	„Jafnréttisstefna þjóðkirkjunnar”, Kirkjuthing.is, 2017, sótt 11. apríl 2017 af http://kirkjuthing.is/log-

og-reglur/adrar-heimildir/jafnrettisstefna-thjodkirkjunnar/. 
45 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum“, bls. 15. 
46 Sama rit, bls. 22. 
47 Sama rit, bls. 43. 
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og öðru sem kirkjan gefur út séu einnig notaðar kvenímyndir Guðs.48 Auka þarf hlut 

kvenna í sálmabókum og ýta þarf undir að sálmar eftir konur séu notaðir í 

helgistundum. Sálmar kvenna hafa nokkra sérstöðu en þeir einkennast fyrst og fremst 

af þakklæti, einlægni og umhyggju.49 Jafnréttisnefnd þjóðkirkjunnar gaf út 

framkvæmdaáætlun með jafnréttisstefnunni fyrir árin 2015-2017. Þar er m.a. talað um 

málfar innan kirkjunnar, en tekið er fram að stefna skuli að því að kirkjan gæti þess að 

efni hennar hæfi báðum kynjum. Í lok tímabilsins á að vera búið að ljúka þremur 

verkefnum þar sem jafnrétti kynjanna eru í brennidepli í helgihaldi. Verkefnin lúta að 

gerð nýrrar handbókar, sálmabókar og öllu efni sem kirkjan gefur út. Starfsfólk og 

prestar kirkjunnar eru hvattir til fræðslu og ábyrgðar í málfari.50 Það þarf ekki að fletta 

lengi í sálmabók íslensku þjóðkirkjunnar sem var gefin út 1997 til að sjá að flestir 

sálmarnir eru eftir karlmenn eða 722 sálmar en aðeins fjórtán sálmar eru eftir níu 

konur.51 Sálmabókin sem var gefin út 2013 ber þó merki um jákvæða þróun en konur 

koma að 13 sálmum af 16252 og kemur ný endurbætt sálmabók þessarra tveggja innan 

tíðar. Marjorie Procter-Smith bendir á í grein sinni „The Ones Who´ve Gone Before 

us: The Future of Feminist Artistic and Liturgical Life”, að breytingar í helgihaldi taki 

langan tíma en hugsa þurfi um þau langtímaáhrif sem jafnréttisstefnur muni skila 

kristinni trúarhefð að lokum.53 

Predikun 

Áður hefur verið minnst á hversu mikilvægt tungutak guðþjónustunnar er og sama á 

við um tungutak í predikunum. Gæta þarf þess að það sé ekki of karllægt. Í ritinu 

„Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum”eru tekin dæmi sem gott er að hafa í huga. 

Hægt er að benda á hvernig Jesús hvatti konur til að tala opinberlega, ræða hvernig 

hann studdi þær á margvíslegan hátt og hvernig þær sýndu honum tryggð og hollustu. 

Hér má vitna í Galatabréfið 3:28 þar sem lögð er áhersla á að allar manneskjur séu 

                                                
48 Sama rit, bls. 37-38. 
49 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Yrkja konur sálma? Um konur sem sálmaskáld í evengelísk lúterskri 

kirkju”, Ritröð Guðfræðistofnunar, 37/2013, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, bls. 9-38, hér 35. 
50	„Jafnréttisstefna þjóðkirkjunnar”, af http://kirkjuthing.is/log-og-reglur/adrar-

heimildir/jafnrettisstefna-thjodkirkjunnar/. 
51	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Yrkja konur sálma?”, bls. 18.	
52	Sálmar 2013: Til kynningar og undirbúnings nýrri sálmabók íslensku þjóðkirkjunnar, Reykjavík: 

Skálholtsútgáfan, 2013, bls. 244-245.	
53	Marjorie Procter-Smith, „The Ones Who´ve Gone Before Us: The Future of Feminist Artistic and 

Liturgical Life”, New Feminist Christianity: Many Voices, Many Views, ritstj. Mary E. Hunt og 
Diann L. Neu, Woodstock, Vermont: SkyLight Paths Publishing, 2010, bls. 222-231, hér 231.	
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jafnar og við séum öll eitt í Kristi.54 Í kafla 4 verður fjallað nánar um predikun og 

hlutverk hennar.  

Sálgæsla 

Algengt er að einstaklingar leiti til kirkjunnar í erfiðleikum og er sálgæsla mikilvægur 

hluti af starfi presta og djákna. Sérstakar leiðbeiningar eru til fyrir þau sem sinna 

fórnarlömbum ofbeldis innan kirkjunnar. Þegar einstaklingur byrjar að tala um ofbeldi 

sem hann hefur orðið fyrir er mikilvægt að hlusta vel og ekki bara hlusta heldur heyra 

það sem viðkomandi segir og leggja eigin skoðanir til hliðar. Búast má við innri 

baráttu einstaklingsins, sérstaklega þegar um er að ræða náin tengsl við 

ofbeldismanninn. Þolendur ofbeldis upplifa gjarnan létti, en einnig örvæntingu og 

sársauka. Því er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra tilfinninga sem geta komið 

upp.55 Allar tilfinningar eru í rauninni eðlilegar eftir slíkt áfall sem ofbeldi er. Þegar 

konur verða fyrir ofbeldi lenda þær oft í trúarlegri kreppu og mikilvægt er að byggja 

þær upp trúarlega og leggja áherslu á kærleiksríkan Guð. Spurningar eins og: „Hvers 

vegna lét Guð þetta gerast”? eru algengar.56 Fjallað verður sérstaklega um nærveru 

Guðs í þjáningu síðar í ritgerðinni. 

Annar hópur sem gjarnan leitar til kirkjunnar eftir sálgæslu eru gerendur. 

Fortune hefur bent á að mikilvægt sé að kalla geranda til ábyrgðar, fá hann til að átta 

sig á að gjörðir hans eru ekki réttlátar. Þegar prestur eða annar starfsmaður kirkjunnar 

fær til sín gerendur í ofbeldismáli þarf að hafa nokkra hluti í huga varðandi frásögn 

þeirra. Í fyrsta lagi segja þeir sjaldan allan sannleikann varðandi hegðun sína. Þeir 

draga úr, neita og ljúga til um hvað raunverulega átti sér stað. Þetta á sérstaklega við 

um þá sem beitt hafa börn ofbeldi. Þeir sýna sjaldan nokkra iðrun og hafa mestar 

áhyggjur af því hvað verði um þá, komist upp um þá. Staðreyndin er að 

kynferðisbrotamenn halda áfram að brjóta af sér þangað til þeir eru stöðvaðir.57   

Mikilvægt er að reyna að koma öllum málum í góðan farveg og beina þolendum 

áfram til sérhæfðs starfsfólks sé þess talin þörf. Í þeim tilfellum sem börn koma við 

                                                
54 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum“, bls. 36. 
55 Carolyn Stahl Bohler, „Female-Friendly Pastoral Care", Through the Eyes of Women, Handbook of 

Womencare, ritstj. Jeanne Stevenson Moessner, Minneapolis: Fortress Press, 1996, bls. 27-49, hér 
28-31. 

56 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum”, bls. 44. 
57 Marie M. Fortune, Sexual Violence: The Sin Revisited, bls. 200-201. 
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sögu, hvort sem þau verða sjálf fyrir ofbeldi eða verða vitni að ofbeldi, á að tilkynna 

það strax til barnaverndaryfirvalda. Allt frá árinu 1992 hafa Íslendingar verið 

skuldbundnir Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og skulu því lögum samkvæmt 

framfylgja honum. Í 19. grein Barnasáttmálans er tekið fram að „börn eiga rétt á 

vernd gegn hvers kyns líkamlegu, andlegu og kynferðislegu ofbeldi, misnotkun, 

skeytingarleysi og vanrækslu, innan sem utan heimilis.“ Þar er síðan vísað til 

ábyrgðar samfélagsins og þá sérstaklega stjórnvalda, þar sem segir: „Stjórnvöld skulu 

veita börnum sem sætt hafa illri meðferð og fjölskyldum þeirra viðeigandi 

stuðning.“58 Samkvæmt þessu er það því aldrei vafamál eða háð ákvörðunum þeirra 

sem verða áskynja um slík brot hvort tilkynna þurfi þau eða ekki.  

Biblíuhópar  

Biblían er samansafn fjölbreyttra texta. Í mörgum textum er fjallað um konur á mjög 

niðrandi hátt en í öðrum koma fram sterkar áhrifamiklar konur. Við lestur Biblíunnar 

er þó ljóst að það hallar mjög á konur og körlum er gert mun hærra undir höfði. Valdir 

textar hafa verið notaðir gegn konum og má nefna orð Páls postula í (1Kor 14) þar 

sem segir að konur megi ekki tala í kirkjum og eigi að hylja höfuð sín áður en þær 

koma í kirkju. Í Nýja testamentinu má finna góð dæmi um að konur og karlar séu jöfn 

frammi fyrir Guði. Páll segir til dæmis í bréfi sínu til Galatamanna: 

Með því að trúa á Krist Jesú eruð þið öll Guðs börn. Þið öll, sem eruð 

skírð til samfélags við Krist, hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki Gyðingur 

né annarrar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll 

eitt í Kristi Jesú.             (Gal 3.26-28) 

Samt sem áður hafa textar sem eru neikvæðir í garð kvenna verið meira áberandi.59 

Leggja ætti jafna áherslu á þá texta sem sýna völd og áhrif kvenna og karla og gæta 

þess að ekki halli á annað kynið í þeim efnum. Til að kirkjan boði heildstæða stefnu 

þurfa allar sögur Biblíunnar að koma fram, bæði þær erfiðu og sársaukafullu sem og 

                                                
58 „Vernd gegn ofbeldi og vanrækslu, 19. grein”, Barnasattmali.is, 1992, sótt 19. apríl 2017 af 

http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnstyttriutgafa.html. 
59 Lynn Japinga, Feminism and Christianity: An Essential Guide, Nashville: Abingdon Press, 1999, bls. 

37. 
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þær sem eru fullar af hvatningu og fegurð. Það myndi hjálpa konum, körlum, 

unglingum, börnum og öldruðum að samsama sig textunum og trúnni.60  

Baráttan	gegn	ofbeldi		

Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs 

mynd. Hann skapaði þau karl og konu. Guð blessaði þau. Og Guð sagði 

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

undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum 

dýrum sem hrærast á jörðinni.          (1Mós 1.27-28)  

Guð skapaði ekki karlmanninn æðri konunni né konuna æðri karlmanninum heldur 

voru þau sköpuð jöfn og þeim sameiginlega falin ábyrgð á að gæta jarðarinnar. Í 

gegnum aldirnar hefur jafnvægi kynjanna raskast en í fyrstu Mósebók má sjá að kynin 

eigi að vera jöfn; þau séu sköpuð jöfn og það sé skylda þeirra að leitast við að 

viðhalda sköpun Guðs. 61 Hinsvegar er algengt, þegar vísað er til kvenna í Biblíunni, 

að benda á að þær hafi valdið mannkyninu vandræðum.62 Oft er dregin upp neikvæð 

mynd af konunni og hana þarf að að leiðrétta.63 Konan hefur verið sögð gölluð í eðli 

sínu; syndug síðan í aldingarðinum Eden og að Guð hafi einungis skapað hana til þess 

að eignast börn. Femínískir guðfræðingar hafa unnið markvisst að því að benda á 

aðrar hliðar málsins því þær sé einnig að finna í Biblíunni.64  

Fortune bendir á að bera megi saman baráttu gegn ofbeldi og baráttu gegn 

krabbamein. Mikil áhersla er á að finna lækningu við krabbameini sem þegar hefur 

tekið sér bólfestu í líkamanum. Þetta er aðferð sem miðar að því að leiðrétta vandamál 

eftir að eitthvað hefur gerst en ekki til að koma í veg fyrir að meinið verði til. Slíkar 

aðgerðir eru vissulega mikilvægar en eru í raun eins og plástur því þær miða ekki að 

því að minnka útbreiðslu meinsins. Sama á við um ofbeldi. Þær aðgerðir sem miða að 

því að fræða presta og starfsfólk kirkjunnar um hvernig hjálpa eigi þolendum og 

gerendum ofbeldis miða að því að bæta skaða sem þegar hefur orðið. Áherslan þarf að 

vera á þremur þáttum en þeir eru: vernd, varúðarráðstafanir og forvarnir. Vernd er að 

                                                
60 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum”, bls. 37. 
61 Marie M. Fortune, Sexual Violence: The Sin Revisited, bls. 226-227. 
62 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum”, bls. 37. 
63	Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls. 21. 
64	Elizabeth A. Johnson, She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse, New 

York: The Crossroad Publishing Company, 2000, bls. 22. 
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verja einstakling sem er í aukinni hættu á að verða fyrir ofbeldi. Varúðarráðstafanir 

eru aðgerðir sem miða að því að minnka eða koma í veg fyrir að hætta skapist og 

forvarnir til að koma auga á rætur vandans og sporna við honum.65   

Samantekt	

Framkvæmdaáætlun þjóðkirkjunnar sem er að finna í heftinu „Kirkjan mótmælir 

ofbeldi gegn konum” leggur til að kirkjan leggi sitt af mörkum með sálgæslu, 

fjölbreyttum biblíutextum og uppbyggilegum úrræðum. Gera þarf kirkjuna að 

öruggum stað, m.a. með samstarfi við yfirvöld og aðrar stofnanir sem koma að 

málefnum sem þessum. Ofbeldi er mikið mein í samfélaginu. Með áralangri baráttu 

hefur tekist að greina birtingarmyndir þess og auka skilning fólks á hversu alvarlegar 

afleiðingar ofbeldis eru. Kirkjan hefur lagt sitt lóð á vogarskálarnar í baráttunni við 

ofbeldi og meðal annars gefið út framkvæmdaáætlun sem m.a. inniheldur fræðsluefni 

sem gefur lesendum verkfæri til að vinna með. Næsti kafli fjallar um sögu og framlag 

femínísku guðfræðinnar í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi innan kirkjunnar.  

 

 

 

  

                                                
65 Marie M. Fortune, Sexual Violence: The Sin Revisited, bls. 226-227. 
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Femínísk	guðfræði	

Á áttunda áratug síðustu aldar byrjuðu konur að tala opinskátt um ofbeldi og 

misnotkun sem þær höfðu orðið fyrir og þar með var rofin aldalöng þögn. Lögregla, 

réttargæslumenn, læknar og meðferðaraðilar áttu erfitt með að trúa þeim fjölda sem 

fram kom til að ræða fortíð sína. Kirkjan var lengi vel lokuð fyrir röddum kvennanna 

og þrátt fyrir að fyrstu kristnu femínistarnir byrjuðu að skoða kúgunina sem konur 

höfðu orðið fyrir var sjaldan fjallað um ofbeldið innan kirkjunnar. Staðreyndin er sú 

að konur hafa í gegnum tíðina heyrt úr predikunarstólnum réttlætingu þess að þær séu 

kúgaðar. Það hefur án efa haft áhrif á hversu erfitt þeim var að standa upp og láta í sér 

heyra.66 Femínískir guðfræðingar sögðu að mikilvægt væri að skoða ritninguna vel 

því þar væri að finna texta sem gætu hjálpað bæði körlum og konum að finna hlutverk 

sitt í lífinu.67  

Hvað	er	Femínísk	guðfræði?	

Femínísk guðfræði hefur verið vaxandi grein innan hefðbundinnar guðfræði frá því 

um 1980.68 Femínískir guðfræðingar skilgreina ekki allir guðfræði sína á sama hátt en 

flestir eru sammála um að viss grunngildi þurfi að vera til staðar. Það felur í sér að 

viðurkenna eigi allt mannkyn, virða hvern einstakling og að allir séu jafnir fyrir 

augliti Guðs. Þeir vilja jöfn réttindi fyrir konur og karla og lokamarkmið þeirra er 

samfélag sem felur í sér jöfnuð meðal karla og kvenna af öllum kynþáttum og stéttum 

sem lifa saman í réttlæti og samhljómi. Flestir femínískir guðfræðingar eru sammála 

um tvær mikilvægar aðferðir sem beita þurfi til að ná þessu markmiði. Sú fyrri er að 

spyrna fótum við hvers konar kúgun og mótmæla kynjamisrétti, valdníðslu, óréttlátri 

meðferð og ranglæti. Þetta felur meðal annars í sér mikilvægi þess að koma auga á og 

gagnrýna leifar af feðraveldinu, sem valda því oft að femínistar fá stimpil á sig sem 

reiðir öfgamenn. Markmið þeirra er hinsvegar að skapa jákvætt og frjótt umhverfi 

fyrir konur og karla með því að hreinsa burt það sem hefur verið særandi og 

                                                
66	Marie M. Fortune, „Seeking Justice and Healing: Violence against Women as an Agenda for 

Feminist Christianity”, New Feminist Christianity: Many Voices, Many Views, ritstj. Mary E. Hunt 
og Diann L. Neu, Woodstock, Vermont: SkyLight Paths Publishing, 2010, bls. 138-148, hér 138-
139.  

67 Alister E. McGrath, The Christian Theology Reader, 4. útgáfa, Oxford: Wiley-Blackwell Publishing, 
2011, bls. 131. 

68 Sama rit, bls. 133. 
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takmarkandi. Hin aðferðin, sem femínistar eru sammála um að sé mikilvæg, er að 

hjálpa konum að finna sinn innri styrk, skýra sjálfsmynd og losa þær undan 

staðalímyndum. Femínistar átta sig á mikilvægi þess að sögur kvenna heyrist og 

mikilvægi þess að finna styrk og hugrekki í fortíðinni sem og framtíðinni. Þrátt fyrir 

að sögur þeirra hafi oft ekki fengið að heyrast hafa þær alltaf verið mikilvægt afl í 

fortíðinni og verðskulda því eftirtekt.69  

Femíníski guðfræðingurinn Rosemary Redford Ruether kom fram með þrjár 

áherslur innan femínískrar guðfræði. Í fyrsta lagi gagnrýnir femínísk guðfræði hefðina 

og bendir á að hún sé takmörkuð og jafnvel eyðileggjandi fyrir konur. Í öðru lagi 

reynir femínísk guðfræði að sýna fram á náðargáfur og innsýn kvenna í gegnum 

söguna. Í þriðja lagi endurskoðar femínísk guðfæði hefðbundnar kristnar hugmyndir 

þannig að hefðin geti aðlagast þörfum og reynslu allra, ekki einungis karla. Túlkun 

hefðarinnar hefur reynst konum erfið og er inntak hennar flókið.70 Sumir femínískir 

guðfræðingar telja Biblíuna innihalda mikið af textum sem fjalli um kúgun og ofbeldi 

í garð kvenna og segja þeir að Biblíunni skuli alfarið hafnað. Aðrir segja hana 

opinberun Guðs þar sem bæði sé hægt að finna kúgun og styrk. Elisabeth Schüssler 

Fiorenza aðhyllist þá skoðun að Biblían sé opinberun Guðs þar sem sé að finna bæði 

kúgun og styrk til að standa upp fyrir sjálfan sig.71 Þannig geti sögur Biblíunnar af 

kúguðum og útskúfuðum konum innihaldið kraft til að breyta heiminum svo konur 

geti lifað á jafningjagrundvelli með körlum.72  

Saga	femínískrar	guðfræði	

Kristin guðfræði hefur í aldanna rás verið mjög karllæg allt frá tímum fornkirkjunnar. 

Femínistahreyfingar fóru að láta á sér bera í kringum 1960 en saga kvennabaráttunnar 

teygir sig mun lengra aftur í tímann. Finna má heimildir um nokkuð margar konur 

sem bentu á óréttlæti feðraveldisins þó þær hafi ekki haft möguleika til að koma af 

stað breytingum innan kirkjunnar.73 Áður en kvennahreyfingin fór í raun af stað eða 

fram til 1950 er ekki hægt að finna mikið af heimildum um konur, eða 

                                                
69	Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls. 13. 	
70	Sama rit, bls. 22. 
71 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu: Er hugsanlegt að þær eigi erindi við 

okkur?”, Ritröð Guðfræðistofnunar, 14/2000, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, bls. 149-170, hér 150. 
72	Marjorie Procter-Smith, „The Ones Who´ve Gone Before Us”, bls. 222. 
73	Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 7-8. 
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kvenguðfræðinga. Þegar grannt er skoðað má nefna nokkrar merkar konur sem fengu 

enga athygli fyrr en eftir að barátta femínista hófst. Eitt mikilvægasta verkefni 

femínískrar guðfræði er að grafa upp og hlusta á raddir kvenna sem ekki fengu að 

heyrast og eru flestum gleymdar. Femínísk guðfræði veltir fyrir sér hvernig kristin 

guðfræði væri í dag ef raddir kvenna hefðu fengið að hljóma.74   

Pertepúa er dæmi um eina þessara kvenna en hún var tekin af lífi vegna trúar 

sinnar í lok annarrar aldar. Hennar guðfræðisjónarmið voru lesin en að lokum skipt út 

fyrir skoðanir karla. Nýverið fór rödd hennar að heyrast aftur. Önnur kona sem 

minnast má á í þessu samhengi hét Paula. Hún var rík fimm barna móðir sem uppi var 

á fjórðu öld. Paula missti eiginmann sinn og fékk þá köllun að lesa guðfræði. Hún 

þótti skara fram úr í hebresku og stofnaði klaustur með félaga sínum og samnemanda 

Híerónýmus. Hún var virt fyrir þrautseigju sína, sjálfsaga, augljósar gáfur og 

stjórnunarhæfileika. Hún fékk samt aldrei að kenna líkt og Híerónýmus og skrif 

hennar þóttu ekki nógu merkileg til að varðveita þau. Þriðja konan var Juliana frá 

Norwich sem var uppi á 14. öld. Hún skrifaði femínískar vangaveltur um Guð, þar 

sem hún sagði að ef Guð væri faðir þá væri Guð einnig móðir. Anna Hutchington var 

uppi á 17. öld og var gerð útlæg úr Massachusetts-fylki Bandaríkjanna vegna 

kvennaguðfræði sinnar. Að lokum má minnast á Sojourner Truth sem fæddist ambátt 

en öðlaðist frelsi árið 1827. Hún barðist ötullega fyrir réttindum kvenna og fólks af 

afrískum uppruna. Hún var bæði ólæs og óskrifandi en lærði ritninguna með því að 

láta börn lesa Biblíuna fyrir sig. Árið 1851 mætti hún á ráðstefnu um réttindi kvenna 

sem haldin var í Ohio.75 Þar voru nokkrir guðfræðingar sem voru á þeirri skoðun að 

konur ættu ekki að hafa sömu réttindi og karlmenn vegna vitsmunalegrar vanhæfni 

þeirra. Ástæðan væri að erfðasyndina mætti rekja til Evu og að Kristur hafi verið 

karlmaður. Sojourner hrakti síðustu röksemdir karlanna með því að spyrja til baka: 

,,Hvaðan kom ykkar Kristur? Var það ekki frá Guði og konu?” Hún sýndi mikið 

hugrekki með því að halda ræðuna og tala gegn feðraveldinu, þrátt fyrir að hafa ekki 

mikinn stuðning hvítra kvenna á ráðstefnunni sem vildu ekki að hörundsdökk kona 

talaði þeirra máli.76  

                                                
74 Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls. 15-17. 
75 Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls. 16. 
76 Alister E. McGrath, The Christian Theology Reader, bls. 16. 
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Kvennabiblían 

Áhrif upplýsingaaldarinnar voru mikilvæg fyrir femíníska guðfræði og höfðu áhrif á 

skynsemishugsun og gagnrýni á hefðina. Vegna þessara áhrifa tóku femínistar að 

skoða Biblíuna með gagnrýnu hugarfari.77 Woman´s Bible eða Kvennabiblían er skýrt 

dæmi um áhrif upplýsingarinnar innan kirkjunnar.78 Kvennabiblían var gefin út í 

tveimur hlutum árið 1895 og 1898 og voru það nokkrar öflugar konur undir stjórn 

Elizabeth Cady Stanton sem unnu að henni. Þetta rit var í raun skýringarit við 

Biblíuna en í því var fjallað um þá texta sem annað hvort voru um konur eða 

útilokuðu þær og reynslu þeirra með þöggun. Tilgangur þess var að gagnrýna 

réttlætingu stjórnmálafólks og kirkjunnar á réttleysi kvenna út frá textum 

Biblíunnar.79 Kvennabiblían fékk þó ekki verðskuldaða athygli og áhugavert er að 

velta fyrir sér hvaða áhrif hún hefði haft á guðfræði síðustu hundrað ára ef henni hefði 

verið auðsýnd sú athygli sem hún verðskuldaði. Einnig er ljóst að mikið af bænum, 

söngvum og guðfræðilegum textum eftir konur hafa týnst í tímans rás.80  

Framlag 

Undanfarna áratugi hefur athygli kvennaguðfræðinga m.a. beinst að tungutakinu, sem 

notað er í helgihaldinu, valdaskipulagi kirkjunnar og í ritum Biblíunnar. Biblían hefur 

verið notuð í kristinni hefð til að færa rök fyrir því að konan sé lægra sett en karlinn 

og upphaf syndarinnar sé að finna hjá konunni. Kvennaguðfræðingar eru ekki allir 

sammála um texta Biblíunnar. Þeir eru þó sammála um að textar hennar innihaldi 

boðskap sem nýst getur konum í nútímanum. Þar er meðal annars að finna sögur af 

konum sem, eins og margar nútímakonur, eru beittar misrétti sökum kynferðis síns. 

Þó þeir séu sammála um að feðraveldið hafi haft mótandi áhrif á bækur Biblíunnar eru 

þeir ekki sammála um hvernig bregðast skuli við því. Sumir segja Biblíuna svo 

gegnsýrða af áhrifum feðraveldisins að hún muni alltaf halda áfram að stuðla að 

kúgun kvenna. Aðrir kvennaguðfræðingar telja Biblíuna uppsprettu opinberunar Guðs 

þar sem bæði styrkur þeirra og kúgun eigi rætur sínar. Elisabeth Schüssler Fiorenza er 

                                                
77 Sama rit, bls. 8. 
78 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 7-8. 
79	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Bríet og Biblían: Um biblíutúlkun í upphafi íslenskrar kvennabaráttu”,	

Kvennabarátta og kristin trú, ritstj. Arnfríður Guðmundsdóttir og Kristín Ástgeirsdóttir, Reykjavík:	
JPV	útgáfan,	2009,	bls.	165-204,	hér 184-185. 

80	Marjorie Procter-Smith, „The Ones Who´ve Gone Before Us”, bls. 229. 
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ein þeirra kvenna sem aðhyllist síðari hugmyndina. Hún bendir á að Biblían hafi ekki 

einungis réttlætt kúgun kvenna heldur hafi hún einnig verið konum hvatning til að rísa 

upp gegn hvers kyns óréttlæti og kúgun. Fiorenza telur samt sem áður að kristna hefð 

og Biblíuna sjálfa þurfi að endurskoða með tilliti til karllægra áhrifa.81 Ljóst er að 

misjafnt er hvernig kvennaguðfræðingar nálgast texta Biblíunnar. Katharine Doob 

Sakenfeld telur að greina megi nálgunarleiðirnar í þrjá flokka. Í fyrsta flokknum sé 

áhersla lögð á að finna jákvæða texta um konur sem vega á móti textum sem 

einkennast af neikvæðri afstöðu til kvenna. Í öðrum flokknum séu guðfræðingar sem 

byggja nálgun sína á guðfræðilegu sjónarhorni sem felur í sér gagnrýni á feðraveldið. 

Þarna er lögð mest áhersla á kjarna fagnaðarerindisins og þeir benda á texta í 

ritningunni sem hefur þetta að geyma. Dæmi um fræðimenn sem aðhyllast þessa 

nálgun er Rosemary Radford Ruether og Letty Russell. Þriðja nálgunarleiðin sem 

Sakenfeld bendir á, gengur út á að kynna sér sögur um konur til að læra af þeim. Í 

þessari nálgun er gert ráð fyrir því að allir textar Biblíunnar sem fjalla um konur geti 

haft merkingu í nútímanum. Textarnir eru þá ekki flokkaðir eftir því hvort þeir sýna 

neikvæða eða jákvæða mynd af konum heldur því, hvernig þeir fjalla um stöðu 

kvenna sem vegna kyns síns eru kúgaðar af feðraveldinu en þrá frelsi frá því.82 

Reynsla kvenna 

Í femínískri guðfræði hefur verið lögð áhersla á að skoða reynslu kvenna og verið 

bent á mótsögnina í fagnaðarerindi Krists annars vegar og stöðu kvenna innan 

kirkjunnar hins vegar, þar eð hún hefur víða haldist í hendur við viðhorf og stöðu 

kvenna innan feðraveldisins.83 Elisabeth Moltmann-Wendel talar um að litið hafi 

verið á konur sem annars flokks þegna. Þær verið settar í lægri launaflokk en karlar í 

samsvarandi störfum. Moltmann-Wendel talar um að þetta sé afleiðing þess að þær 

finni hljóðláta niðurlægingu og skynji sig almennt sem annars flokks borgara. Þær 

séu skapaðar til að vera karlmanninum til aðstoðar sem veldur því að þær verða upp á 

aðra komnar alla tíð og upplifi að komið sé fram við þær eins og börn.84  

                                                
81 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 149-150. 
82	Sama rit, bls. 151-153. 
83	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Krossinn og konurnar: Misnotkun valds, andóf og eftirbreytni í kristinni 

trúarhefð”, Fléttur III: Jafnrétti, menning, samfélag, ritstj. Arndís Gréta Rúdólfsdóttir, Guðni 
Elísson, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og Irma J. Erlingsdóttir, Reykjavík: Rannsóknarstofnun í 
Jafnréttisfræðum, Háskólaútgáfan, 2014, bls. 35-56, hér 39. 

84 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 8. 
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Þegar fjallað er um reynslu kvenna er mikilvægt að hafa í huga að ekki hafa allar 

konur sömu sögu að segja. Hefur það mikið með menningarlegt umhverfi og 

félagslega stöðu þeirra að gera. Í aldanna rás hafa karlmenn alhæft um það sem 

einkennir mannlega reynslu út frá sinni eigin og með því þaggað niður reynslu kvenna 

og sérstöðu þeirra. Mary Daly bendir á að með þessu hafi konur í rauninni verið 

sviptar rétti sínum til að tjá eigin reynslu. Einnig hafa svartar konur gagnrýnt hvítar 

konur á Vesturlöndum fyrir að gera það sem karlarnir hafa gert lengi en það er að 

yfirfæra reynslu hvítra kvenna á konur sem búa við gjörólík kjör. Heimilisofbeldi og 

kynferðislegt ofbeldi sem konur búa við, óháð búsetu, menntun o.s.frv. eru dæmi um 

sárann veruleika sem margar konur eiga sameiginlega. Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar á tíðni ofbeldis og varpa þær sýn á alvarleika málsins. Hafa þessar rannsóknir 

meðal annars verið gerðar á vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunar, WHO. Þrátt fyrir 

opinskáa umræðu um alvarleika ofbeldis og þá staðreynd að fólk sé almennt 

meðvitaðra um afleiðingar ofbeldis hefur það síst minnkað.85  

Reynsla kvenna af líkamlegu ofbeldi og niðurlægingu er algeng sem og 

ósjálfstæði og útskúfun. Þeim er mjög mikilvægt að finna sjálfstraust aftur og finna að 

þær geti staðið á eigin fótum. Karlaveldið og kúgun konunnar er í hrópandi mótsögn 

við boðskap og starf Krists. Konur hafa upplifað útilokun og mannorðshnekki innan 

sem utan kirkjunnar. Þær færa rök fyrir því að reynsla kvenna innan kirkjunnar 

endurspegli þeirra daglegu reynslu í feðraveldissamfélaginu.86 Mary Daly hefur haldið 

því fram að reynsla kvenna hafi ekki einungis verið útilokuð í kristinni trúarhefð 

heldur hafi kristnin skaðað konur með beinum hætti. Skoðun hennar var sú að konum 

væri réttast að forða sér frá þessari óforbetranlegu stofnun feðraveldisins.87  

En hvers vegna yfirgefa konur sem upplifa slíka kúgun ekki kirkjuna eða 

kirkjudeildina sem þær tilheyra? Hvað fær þær til að halda áfram að taka þátt í 

safnaðarstarfi þar sem karllægni ræður alla jafna ríkjum? Hvers vegna halda þær 

áfram að vera innan kirkju sem hafnar því að vígja konur? Hvers vegna yfirgefa þær 

ekki kirkjudeildir sem líta á þær sem annars flokks einstaklinga? Og ef þær ákveða að 

vera, hvernig gengur þeim þá að vera skapandi og gefa af sér til starfsins? Einfaldasta 

skýringin sem konur gefa er að þetta sé kirkjan þeirra. Konur sem hafa verið aldar upp 

                                                
85 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Krossinn og konurnar”, bls. 38. 
86 Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls. 10. 
87	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Krossinn og konurnar”, bls. 39. 
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innan ákveðinnar kirkju eða hafa valið að tilheyra henni eiga erfitt með að segja skilið 

við kirkjuna sína. Þar eiga þær sína félaga og hafa oft á tíðum djúpar rætur í kirkjunni. 

Þær vilja oft trúa því að kirkjan muni breytast. Önnur skýring sem þær gefa er að þetta 

sé kirkja Guðs. Konur hafa getað þolað kynjamisrétti, hlustað á útilokandi tungutak 

og upplifað vissa útskúfun vegna þess að í kirkjuna koma þær á fund Guðs síns. Þær 

trúa því að þessir gallar innan kirkjunnar séu af manna völdum en ekki Guðs vilji. 

Margir femínistar upplifa mikla þörf hjá sér til að vera í slíkum söfnuðum til þess að 

geta haft áhrif og knúið fram breytingar.88 Konur mótmæla á mismunandi hátt, sumar 

mæta í kirkju aðrar mæta sjaldan þrátt fyrir að tilheyra henni. Það þekkist að þær 

hittast og lesa saman guðfræði og biðja saman og gefa oft til samtaka sem eru 

vinveittar konum. Aðrar ganga lengra og hafa stofnað tilbeiðslusamfélag sem 

stundum er kallað kvennakirkjan en þeim konum finnast þær sveltar innan sinnar 

kirkju.89 

Feðraveldið	

Femínískir guðfræðingar hafa velt fyrir sér hvaða áhrif karllægni hefur haft á kristna 

trúarhefð. Mest er skrifað af karlmönnum og sterk áhrif gildismats feðraveldisins eru 

greinileg.90 Femínískir guðfræðingar hafa þó bent á að í frumkirkjunni ríkti jafnræði 

meðal karla og kvenna og voru bæði kynin virk og deildu völdum. Breytingin var 

mikil frá því sem var ríkjandi á þeim tíma þegar lög og reglur samfélagsins byggðu á 

hugmyndakerfi feðraveldisins. Þessu til stuðnings hefur verið vísað í þriðja kafla 

Galatabréfsins þar sem skírnarjátningu Páls postula er að finna og þar segir að í Kristi 

séu allir jafnir, Gyðingar og Grikkir, þrælar og frjálsir, konur og karlar.91 

Kenningar karlmanna um konur hafa frá upphafi sett mark sitt á kristna 

trúarhefð. Thomas Aquinas sem var 13. aldar guðfræðingur sagði að konur fæddust 

einungis vegna einhvers konar umhverfisaðstæðna sem sköpuðust í maga konunnar. 

Líffræði lærði hann af Aristóteles sem sagði að sæðið innihéldi litlar manneskju og ef 

allt gengi vel fæddist drengur en ef eitthvað misfærist kæmi stúlka. Aquinas áleit að 

konur væru gallaðar, óæðri og vanhæfar til mennta og valda. Skoðanir Aquinas hafa 

enn í dag áhrif á hugmyndir kaþólsku kirkjunnar um karla og konur. Hugsunarháttur 
                                                
88	Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls. 137-138.  
89 Sama rit, bls. 139. 
90 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Krossinn og konurnar”, bls. 36. 
91 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 154. 
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hans er meðal annars enn notaður til að neita konum um valdastöður og prestsembætti 

innan kirkjunnar.92 Annar, mjög áhrifamikill maður var Ágústínus sem var 

guðfræðingur uppi á fjórðu og fimmtu öld. Hann barðist við syndina og lostann sem 

fylgdi kynlífi. Í skrifum sínum rökræddi hann kynferðislegar langanir er snerust 

eingöngu um vilja en ekki ástríðu. Hann ráðlagði öllum kristnum einstaklingum að 

stunda ekki kynlíf nema til að geta börn. Þrátt fyrir að Ágústínus hafi litað dekkri 

mynd af kynlífi heldur en Biblían gætir enn í dag áhrifa hans á guðfræðina.93 

Femínískir guðfræðingar spyrja hvort kristin trú geti verið jákvæður máttur fyrir 

konur til að lifa samkvæmt þegar þar er víða talað niður til kvenna og á annan 

neikvæðan hátt.94 Í ritinu „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum”, kemur fram hvað 

einkennir feðraveldið innan kirkjunnar. Þar segir meðal annars að stigveldi einkenni 

skipulag kirkjunnar og komi í veg fyrir að allir séu metnir að jöfnu í sköpunarverki 

Guðs. Feðraveldið gerir líka ráð fyrir drottnun karlmannsins og stuðlar það að 

yfirráðum útvalinna karlmanna. Þetta verður til þess að þeir karlmenn sem ekki eru 

útvaldir eru lægra settir en hinir, en þó hærra settir en konur.95 

Tungumálið sem notað hefur verið í kirkjunni um aldaraðir er sprottið af 

feðraveldinu. Það hefur mikil áhrif á hugsun trúarsamfélagsins og mótar einstaklinga 

innan þess. Sú ímynd Guðs sem er oftast notuð í kirkjunni er karlkyns eins og t.d.; 

faðir, konungur og herra. Guð er hvorki karlkyns né kvenkyns þó fræðsluefni, 

predikanir og tilbeiðsla bendi til annars. Þó svo Guð sé ekki karlkyns í bókstaflegri 

merkingu getur það aukið líkindin á að körlum sé tileinkaður aukinn guðdómleiki og 

hann gerður æðri konunni. Því er mikilvægt að gaumgæfa vel hvert orð sem notað er 

um Guð. Orðin eiga að lýsa eiginleikum Guðs og hinni guðdómlegu miskunn en ekki 

valdi þeirra sem tala um Guð.96        

Femínísk guðfræði hefur frá upphafi verið gagnrýnin á feðraveldið. Konum er 

víða meinuð prestvígsla, að predika og að taka þátt í helgihaldi. Köllun kvenna er 

samþykkt innan kirkjunnar líkt og köllun karlmanna en víða fá þær ekki að nota hana 

á sama hátt vegna áhrifa feðraveldisins. Hlutverk kvenna er talið vera við eldavélina, 

að taka til mat, kenna í sunnudagaskóla og önnur hlutverk sem fela ekki í sér beina 
                                                
92 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 9. 
93 Sama rit, bls. 23. 
94 Sama rit, bls. 19. 
95 „Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum”, bls. 33.	
96 Sama rit, bls. 34. 
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stjórnun.97 Daphne Hampson guðfræðingur segir að þegar allt sem viðkemur Guði er 

karlkyns það er Guð, Kristur og prestar þá geti kristin trú ekki verið konum hliðholl. 

Daly tekur undir þetta og segir að kristin trúarhefð hafi verið búin til af karlmönnum 

svo að þeir gætu stjórnað. 98 Daly gekk enn lengra og hvatti konur til að hverfa frá 

kirkjunni því þær væru að heyja vonlausa baráttu.99 Japinga hvetur hins vegar 

femínista til að yfirgefa ekki kirkjuna sína meðal annars vegna þess að þetta sé þeirra 

kirkja. Kirkjan geti aðlagast og breyst vegna þess að í henni er Guð því kirkjan sé 

líkami Guðs og guðspjöllin boði réttlæti og hjálpræði öllum til handa.100 Aðrir 

femínískir guðfræðingar segja að feðraveldið hafi ekki áhrif á Guð allra tíma. Fortíðin 

sé ekki mælikvarði á nútíðina og það sé hægt að aðlaga hefðina. Yvonne Gabara segir 

að hefðin þurfi ekki að vera endurtekin um alla eilífð.101 

Ljóst er að guðfræðingar eru ekki sammála um hvernig femínisminn samrýmist 

kristinni trú eins og sjá má t.d. á skrifum róttæka guðfræðingsins Mary Daly. Hún er 

þeirrar skoðunar að kirkjan takmarki aðgengi kvenna að verulegu leiti en hún segir 

hana ekki útiloka konur frá kirkjunni. Hins vegar geti kristin trú aldrei samrýmst 

femínismanum og þetta tvennt muni ávallt rekast á að einhverju leyti.102 Eftir að 

konur hófu upp raust sína og komu fram með hugmyndir sínar og reynslu af kristinni 

guðfræði og helgihaldi fóru hlutirnir að breytast. Kvennahreyfingin hóf að skipuleggja 

ráðstefnur þar sem kvennaguðfræðingar héldu erindi og vinnusmiðjur þar sem konur 

með mismunandi trúarlegan bakgrunn unnu saman í hópum með það að markmiði að 

jafna rétt kynjanna. Því hefur verið haldið fram að samspil fræða og aðgerða sé 

hornsteinn þróunar kvenna- og femínískra hreyfinga.103  

Túlkun kristinnar trúarhefðar hefur reynst konum erfið og er inntak hennar 

flókið. Femínískir guðfræðingar segja að hefðin samræmist ekki vilja Guðs.104 Í 

aðalatriðum má segja að femínískir guðfræðingar telji að konur sem eru sífellt 

                                                
97	Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls. 128.  
98	Sama rit, bls. 23. 
99 Sama rit, bls. 133. 
100	Sama rit, bls. 137. 
101	Sama rit, bls. 23. 
102 Sama rit, bls. 11. 
103	Jeanette Stokes, „The Feminist Face of God: Art and Liturgy”, New Feminist Christianity: Many 

Voices, Many Views, ritstj. Mary E. Hunt og Diann L. Neu, Woodstock, Vermont: SkyLight Paths 
Publishing, 2010, bls. 169-181, hér 171-173. 

104 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 22. 
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kúgaðar fari að trúa því sjálfar að þær séu ekki verðugar. Femínískir guðfræðingar 

vilja finna leið til þess að allir finni sig hluta af frelsi og réttlæti Guðs.  

Femínískir guðfræðingar gagnrýna harðlega að kirkjan samþykki ekki köllun 

kvenna á sama hátt og köllun karla. Þar er vitnað til þess meðal annars að Jesús dó 

fyrir mennina og hafa sumir túlkað það þannig að hann hafi dáið fyrir karlmennina en 

ekki allt mannkynið.105  

Illskan	og	þjáningin	

Ein stærsta spurningin sem guðfræðingar glíma við er um illskuna og þjáningu í 

tengslum við Guð. Illskan getur verið náttúruleg, siðferðisleg en einnig sjúkdómar.106 

Þegar illskan er réttlætt í nafni Guðs verða ýmis vandamál til og þá sérstaklega hjá 

guðfræðingum nútímans.107 Hvar er Guð þegar illskan og þjáningin dynja á? Hvernig 

er þessi Guð, sem leyfir illskunni að viðgangast? Getur Guð verið réttlátur, almáttugur 

og góður án þess að grípa inn í og stöðva þjáningar? 

Þjáningin hefur verið viðfangsefni kristninnar allt frá upphafi. Lærisveinarnir 

leituðu skýringa hjá Jesú varðandi merkingu þjáningarinnar en þeir glímdu við fornar 

hugmyndir um hana. Þeir spurðu: ,,Rabbí, hvort hefur þessi maður syndgað eða 

foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur?” Jesús svarar þessu og tekur af allan vafa 

þegar hann segir: ,,Hvorki er það af því, að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, 

heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Oss ber að vinna verk þess, er 

sendi mig” (Jóh 9.2-4) Þarna er Jesús að tala til þeirra sem standa til hliðar og horfa á 

aðra þjást. Hann er þarna að biðja fólk að koma öðrum til hjálpar.108 Viktor Frankl var 

virtur geðlæknir og heimspekingur. Hann lifði af dvöl í útrýmingarbúðum nasista og 

bjó til meðferðarúrræði sem byggist á reynslu hans af búðunum. Ein af niðurstöðum 

hans var sú að lífið er þjáning og það að lifa felur í sér að finna tilgang með 

þjáningunni. Bæði er mögulegt og mikilvægt að finna merkingu í næstum því 

                                                
105	Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls. 128. 
106	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Að Guð skuli sjá nokkurn glaðan dag: Þjáningin, illskan og Guð”, 

Fléttur II: Kynjafræði-kortlagningar, ritstj. Irma J. Erlingsdóttir, Reykjavík: Rannsóknarstofa í 
kvenna- og kynjafræðum við Háskóla Íslands, 2004, bls. 35-–50, hér 36-37. 

107	Richard J. Plantinga, Thomas R. Thompson og Matthew D. Lundberg, An Introduction to Christian 
Theology, Cambridge: University Press, 2010, bls. 215. 

108 Sigfinnur Þorleifsson, Í nærveru: Nokkrir sálgæsluþættir, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2001, bls. 
20-21. 



	 30 

óhugsanlegum lífsaðstæðum.109 Samkvæmt Phyllis Trible þarf að gæta þess að 

réttlæta aldrei þjáningu kvenna með þjáningu Krists á krossinum. Þjáning kvenna er 

sérstæð sem slík en er ekki hliðstæða sem hægt er að fela í nafni krossins. Ekkert 

afmáir þann hrylling sem konur hafa þurft að þola og getur verið hættulegt og 

fáránlegt að nota upprisu Krists sem afsökun fyrir ofbeldi gegn konum.110 

Þjáning Jobs og illskan í garð hans í Gamla testamentinu er meðal annars það 

sem hefur velkst fyrir guðfræðingum. Þjáninguna má ekki skilja sem hegningu eða 

gjöf frá Guði. Af hverju verður Job fyrir þessum hremmingum ef ástæðan er ekki 

hann sjálfur? Í upphafi Jobsbókar segir að Job sé: ,,ráðvandur og réttlátur, guðhræddur 

og grandvar”(Job 1.1). Í lok bókarinnar segir að svarið megi finna í nálægð Guðs 

þegar Guð talar til hans. Job er þrátt fyrir að vera heiðarlegur, trúr og góður maður 

ekki fullkominn fremur en nokkur í þessum heimi.111  

Guðvörn 
Til að útskýra illskuna og þjáninguna í guðfræðilegum skilningi hefur hugtakið 

guðvörn eða teodicy komið fram. Hugtakið er notað til að reyna að færa rök fyrir 

réttlæti, valdi og gæsku Guðs þrátt fyrir verk hins illa.112 Orðið theodicy merkir í 

lauslegri þýðingu réttlætingu Guðs eða hvernig hægt er að réttlæta hræðilega hluti 

sem gerast, eins og t.d. þau voðaverk sem framin voru í seinni heimstyrjöldinni og 

halda jafnframt hugmyndinni lifandi um réttlátan, algóðan Guð.113 Orðið theodicy 

kemur úr grísku og merkir fyrri hluti þess theos, Guð, en seinni hluti þess dicy, 

réttlæti. Á íslensku er orðið þýtt sem guðvörn eða trúvörn.114 Samkvæmt kristinni trú 

vill Guð aðeins hið góða, eðli Guðs er kærleikur og réttlæti en hið illa er óvinur 

Guðs.115 Guðvörnin hefur gjarnan gengið út frá því að hægt sé að réttlæta Guð frammi 

fyrir illskunni. Rökin sem eru notuð, eru þau að illskan hafi eitthvert jákvætt hlutverk 

í sköpunarverki Guðs og að hún eigi rétt á sér. Upplifun af illsku getur oft á tíðum 

veitt aukinn andlegan þroska og því hafi Guð leyft illskuna sem áhrifavald. Sumir 

                                                
109 Viktor E. Frankl, Leitin að tilgangi lífsins, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006, bls. 74-75.  
110	Phyllis Trible,	Texts of Terror, bls.	2.	
111 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Að Guð skuli sjá nokkurn glaðan dag”, bls. 38-39. 
112	Sama rit, bls. 37. 
113	Richard J. Plantinga, o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 215-216. 
114	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Að Guð skuli sjá nokkurn glaðan dag”, bls. 37. 
115 Sólveig Anna Bóasdóttir, „Kærleikur og líknsemi: Guðfræðilegar og siðfræðilegar hugleiðingar um 

vald Guðs í ofbeldissamhengi”, Ritröð Guðfræðistofnunar, 38/2014, Reykjavík: Guðfræðistofnun, 
bls. 84-97, hér 85. 
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hafa sagt að þeir sem búa yfir reynslu af illsku geti betur þakkað fyrir allt það góða í 

lífinu. Samkvæmt þessum rökum hér að ofan má draga þá ályktun að hið góða sé 

algjör andstæða hins illa. Þar af leiðandi sé ekki mögulegt að meta hið góða án 

andstæðunnar. Því er hægt að segja að verið sé að gera lítið úr því sem er náttúrulegt 

við illskuna og að lítið sé gert úr reynslu þeirra sem þurfa að upplifa hörmungar af 

einhverju tagi. Niðurstaðan verður því alltaf sú að menn sjá Guð annað hvort sem 

vondan Guð sem lætur slæma hluti henda fólk, eða að hann verður vanmáttugur Guð 

sem hefur ekkert með nokkuð að gera í heiminum og er þar af leiðandi merkingarlaus 

í lífi fólks.116 

Krossinn 

Í bókinni Meeting God on the Cross eftir Arnfríði Guðmundsdóttur er ítarleg 

umfjöllun um guðfræði krossins sem hér verður fjallað um. Femínskir guðfræðingar 

hafa gagnrýnt guðfræði krossins fyrr á öldum fyrir að hafa notað krossinn gegn 

konum.117 Um aldir hefur krossinn verið notaður til að réttlæta þjáningu kvenna 

byggða á frelsun Guðs. Markmið femínískra guðfræðinga er ekki að afneita 

þjáningunni heldur að benda á að þjáningin er raunveruleiki.118 Guð er lífgefandi 

kærleikur sem opinberast á krossinum þrátt fyrir að dauðinn hafi einnig verið til 

staðar. Krossinn er þannig tákn um líf en ekki dauða. Kærleikurinn og lífið sigraði 

dauðann þrátt fyrir ofbeldið. Meðlíðan Guðs í þjáningunni er andstætt hugmyndum 

feðraveldisins sem einkenndust af almáttugum og stjórnsömum Guði.119 Kristur tekur 

sér stöðu við hlið kvenna sem þolandi og minnir þannig á að Guð er ávallt með hinum 

þjáða.120  

Sem mótvægi við feðraveldið hafa verið gerð listaverk sem sýna Krist sem konu. 

Krista á krossinum kallast verkin og er hlutverk þeirra að vekja upp samkennd 

mannlegs samfélags með konum sem hafa orðið fyrir andlegu, líkamlegu og 

kynferðislegu ofbeldi. Krista er því skapandi dæmi um túlkun og hlutverk krossins.121 

Listaverkið Krista sýnir nakta konu með þyrnikórónu á höfði og myndar hún kross 

                                                
116	Richard J. Plantinga, o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 215-216. 
117 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 116. 
118 Sama rit, bls. 47. 
119 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Að Guð skuli sjá nokkurn glaðan dag”, bls. 41. 
120 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 116. 
121 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Krossinn og konurnar”, bls. 42. 
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með útréttum handleggjum. Listaverkið sem er eftir Edwina Sandys var sett upp í 

Englandi 1974 og tekið niður ári síðar en það fékk mikla athygli. Verkið vakti 

hneykslun og aðdáun og var tekið niður vegna mikillar gagnrýni. Verkið var aftur sett 

upp í St. John the Divine dómkirkjunni í New York en var tekið niður 11 dögum síðar 

vegna ágreinings sem verkið olli.122 Kvenlíkami Kristu á krossinum kallaði fram 

margvísleg viðbrögð m.a. um að misnotkun valdsins ætti sér stað í gegnum krossinn 

þar sem þjáningin sé ekki megin áhersla krossfestingarinnar. Þrátt fyrir það mæta 

henni mótbárur vegna óréttlætisins og illskunnar sem hefur ávallt fylgt krossfestingu 

Krists. Krista hefur vakið upp sterkari viðbrögð en vænst var og meiri umræður um 

hvernig beri að túlka píslarsöguna. Sumir sjá hana sem grófan misskilning á túlkun 

krossins á meðan aðrir sjá samstöðu Guðs með öllum konum.123  

Feðraveldi kristninnar hefur valdið því að Kristu myndir hafa kallað á neikvæð 

viðbrögð en þær skapa nauðsynlegar umræður um gildi, krossinn og karlmennskuna í 

túlkun á persónu og hlutverki Krists.124   

Fyrirgefning	

Fyrirgefningin er oft sögð kjarni kristinnar trúar. Í bók sinni Í nærveru:Nokkrir 

sálgæsluþættir fjallar Sigfinnur Þorleifsson sjúkrahúsprestur um eðli 

fyrirgefningarinnar í kristinni trúarhefð. Sigfinnur bendir á að í Lúkasarguðspjalli 

útskýri Jesús sjálfur mátt fyrirgefningarinnar í sögunni af týnda syninum. Þar segir frá 

því þegar sonurinn fór að heiman en áttaði sig síðar á því að hann vildi fara aftur 

heim. Hann hafði sóað öllum verðmætunum sem hann fékk hjá föður sínum, 

skammaðist sín fyrir það og vildi fara heim. Hann sá eftir gjörðum sínum og sagðist 

ekki lengur vera verðugur þess að kallast sonur föður síns. Faðir hans tók á móti 

honum með miklum kærleika án þess að krefjast nokkurs í staðinn. Marteinn Lúther 

talaði um að fyrirgefningin væri sjálfkrafa andsvar iðrunarinnar. Hann sagði: „Fyrst er 

það sundurkramið hjarta, síðan er það játning varanna, þá kemur fyrirgefningin og 

síðan bæta menn í brestina.”125   

                                                
122 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 137. 
123 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Krossinn og konurnar”, bls. 42. 
124 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 46-47. 
125	Sigfinnur Þorleifsson, Í nærveru, bls.	117.		
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Marie M. Fortune hefur einnig fjallað um fyrirgefninguna. Hún veltir fyrir sér 

hvort fyrirgefningin sé nauðsynlegur þáttur fyrir bata þolenda kynferðisofbeldis. 

Margir segja að í Biblíunni standi að okkur beri að fyrirgefa og gleyma, en Fortune 

bendir á að þessi orð séu ekki úr Biblíunni heldur úr Lér konungi eftir Shakespeare. 

Samt sem áður er það staðreynd að kristin hefð leggur mikla áherslu á 

fyrirgefninguna. Fortune bendir á að sumt sé þess eðlis að ekki sé hægt að knýja fram 

fyrirgefningu og í raun sé það algjörlega ástæðulaust. Hún gerir greinarmun á 

fyrirgefningu einstaklings og fyrirgefningu samfélagsins. Með samfélagslegri 

fyrirgefningu á hún við að samfélagið vilji leyfa gerandanum að byrja upp á nýtt, 

þannig sé fyrirgefningin lokastig réttlætisins. Slík fyrirgefning getur einungis komið 

eftir að gerandi hefur viðurkennt brot sín, áttað sig á afleiðingum brotanna og 

iðrast.126     

Samantekt	

Áhugavert er hversu lengi feðraveldið ríkti og raddir kvenna voru þaggaðar niður. 

Virðingavert er hve miklu femínískir guðfræðingar hafa áorkar í baráttunni til 

jafnréttis kynjanna þótt enn sé langt í land og víða sé pottur brotinn. Í næsta kafla 

verður sérstaklega fjallað um mikilvægi predikunar sem vopn í baráttunni gegn 

ofbeldi. Hafa þarf í huga að söfnuður samastendur ekki einungis af þolendum, heldur 

einnig gerendum. Verkefni predikarans er að ná til sem flestra. Kaflinn fjallar einnig 

um predikunaraðferð femíníska guðfræðingsins Önnu Carter Florence þar sem hún 

vill virkja safnaðarmeðlimi til þátttöku í lestri biblíutexta með leikrænni aðferð sem 

eykur meðlíðan og skilning á alvarleika ofbeldis. Florence bendir einnig á mikilvægi 

þess að predika út frá ofbeldistextum og bendir á bók Phyllis Trible í því sambandi. 

 	

                                                
126 Marie M. Fortune, Sexual Violence: The Sin Revisited, bls. 163. 
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Predikun	

Orðið predikun er af latneskum uppruna. Latneska sögnin praedicare þýðir „að boða” 

eða „birta opinberlega”. Samkvæmt vígsluheiti presta er ein megin embættisskylda 

þeirra að predika Guðs orð. Í predikun felst það að útleggja orð Biblíunnar, segja frá 

merkingu þeirra og sýna fram á gildi þeirra og finna tengingar við samtímann.127 

Predikun er atburður þar sem söfnuðurinn kemur til fundar við orð Guðs og er 

markmið hennar að mynda sterkari trú og dýpri skuldbindingu til að vinna 

kærleiksverk Guðs.128 Ritningartextinn sem predikun er lögð út frá er ekki heimild 

eða texti úr fortíðinni heldur guðsorð, bæði lögmálið og fagnaðarerindið. Í predikun á 

ekki að fjalla um aðstæðurnar sem textinn var skrifaður í heldur á hann að tala inn í 

aðstæður samtímans. „Markmiðið er að minna söfnuðinn á hverju hann eigi að trúa, 

hvernig honum beri að breyta og hvers hann megi vona til þess að guðsorð megi vera 

gróðursett í hjörtunum og vaxa þar og bera ávöxt.”129  

Undirbúningur	fyrir	predikunarskrif	

Í bók sinni Embættisgjörð setur Einar Sigurbjörnsson fram góðar ráðleggingar fyrir 

þann sem er semja predikun. Hann ráðleggur að byrja snemma að undirbúa skrifin. 

Strax á mánudegi ætti presturinn að setjast niður, lesa alla ritningarlestra 

sunnudagsins, skoða sálma dagsins, kollektuna og allt annað sem viðkemur deginum. 

Textana ætti presturinn helst að lesa á frummálinu og ritskýra, sú vinna mætti dragast 

fram á næstu daga og á föstudegi ætti hún að vera farin að fá á sig mynd.130 Stundum 

getur þó verið gott að finna fleiri en eina þýðingu textans til að sjá hann í víðari 

skilningi. Textann þarf að lesa oft og þá fara smám saman skilaboð sem ekki lágu 

augljós fyrir að koma fram.131 

Anna Carter Florence segir að frumtextar Biblíunnar búi yfir jafnvægi í málfræði 

milli nafnorða og sagnorða og að þar sé vandað til en lýsingarorð séu ekki mörg. Sá 

sem les biblíutexta þarf að vera meðvitaður um uppbyggingu setninganna og að gera 

                                                
127 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð: Guðfræði þjónustunnar í sögu og samtíð, Reykjavík: 

Háskólaprent, 2012, bls. 135-136.  
128 Paul S. Wilson, The Practice of Preaching, Nashville: Abingdon Press, 1995, bls. 5. 
129 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð, bls. 142. 
130	Sama rit, bls.	143.	
131	Paul S. Wilson, The Practice of Preaching, bls.	9.	
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sér grein fyrir að á þessum tíma var orðum ekki eytt að óþörfu heldur var textinn 

hnitmiðaður og meitlaður. Tungumálið mótar textann og getur haft áhrif á túlkunina. 

Aðferðir Florence við nálgun textans eru einkum tvær: Annars vegar út frá 

nafnorðunum, en ef þau eru skoðuð náið er margt framandi sem hægt er að tengja við 

samtímann. Hins vegar út frá sagnorðum en ef þau eru skoðuð náið sést að merking 

þeirra helst óbreytt þrátt fyrir 3000 ára tímamun og hvort sem um ræðir hebreskan eða 

íslenskan texta. Sagnorðin gefa til kynna að þau þurfi að skoða vel því þau hafi 

áhugaverða merkingu. Gott dæmi er sagnorðið lýsa, en það er okkar hlutverk að bera 

vitni um ljósið sem kemur inn í veröldina fullt náðar og gleði.132   

Að	predika	um	ofbeldi	

Þolandi ofbeldis þarf á rödd að halda sem talar hans máli og gefur honum kjark og 

styrk til að þora að tala fyrir sig sjálfan. Predikari hefur tækifæri til þess að hjálpa 

þolendum að brjótast út úr einangrun þjáningar og uppgjafar. Í sögunni sem Jesús 

segir um miskunnsama samverjann notar hann frásögn um ofbeldi til að ná betri 

tengslum við áheyrendur.133 Árið 1998 gáfu Nancy J. Ramsey og John S. McClure út 

bókina Telling the Truth, Preaching About Sexual and Domestic Violence. Bókin 

inniheldur greinar nokkurra höfunda sem allar fjalla um predikunarfræði á einn eða 

annan hátt. Í formála bókarinnar orða ritstjórar vonir sínar að bókin geti nýst til þess 

að fleiri predikanir um kynferðisofbeldi og heimilisofbeldi heyrist. Þeir vonast til að 

efni bókarinnar gefi predikurum og þeim sem kenna predikunarfræði yfirgripsmikið 

efni svo þeir geti lagt sitt af mörkum í baráttunni gegn ofbeldi.134  

John S. McClure fjallar einnig um mikilvægi þess að predikari loki ekki 

augunum fyrir ofbeldi í samfélaginu. Í grein sinni „Preaching About Sexual and 

Domestic Violence” segir hann að predika um kynferðislegt ofbeldi og heimilsofbeldi 

krefjist þess að predikari endurskoði hugmyndir sínar, tengingar við aðra, guðfræði 

sína og hvern hluta predikunarinnar vandlega. Hann segir þetta ekki auðvelt en 

                                                
132Anna Carter Florence, „The Word in the Repertory Church“, af 

https://www.youtube.com/watch?v=8GFsfh_FlYI.	
133	LeRoy H. Aden og	Robert G. Hughes,	Preaching God´s Compassion,	Minneapolis:	Fortress Press,	

2002,	bls.	105-106.	
134 John S. McClure, „Introduction: Poured Out like Water”, Telling the Truth: Preaching about Sexual 

and Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J. Ramsay, Cleveland, Ohio: United 
Church Press, 1998, bls. 1-7, hér 7. 



	 36 

nauðsynlegt vegna þess hversu margir þjáist sökum ofbeldis í samtíma okkar.135 

Nancy J. Ramsey segir í grein sinni „Preaching to Survivors of Child Abuse” að 

predikari sem vill ná til þolenda kynferðislegrar misnotkunar sé nauðsynlegt að tala 

um ofbeldi og misnotkun og benda á þá valdníðslu sem þolandi hefur orðið fyrir og 

afleiðingar hennar. Gæta þarf að því að tala ekki um að þolendur geti verið stoltir af 

því að hafa komist í gegnum þessar hörmungar því það geti ýtt undir sektarkennd 

þeirra. Predikari þarf að vinna að því að hjálpa þolandanum að finna aftur innra traust 

sitt og þora að upplifa frelsi á nýjan leik.136  

McClure dregur fram þrjú markmið sem predikarar ættu að hafa hugfast er þeir 

fjalla um ofbeldi:  

- Fyrsta markmiðið sem McClure dregur fram er að tala um umhyggju, 

þrautseigju og von til þeirra sem eru þolendur.137 Nancy J. Ramsay segir í 

grein sinni „Preaching to Survivors of Child Sexual Abuse” Predikari þarf að 

hafa huga að í guðþjónustur koma einstaklingar sem hafa mátt þola ofbeldi 

og hafa kynnst hinu illa. Þessir einstaklingar þurfa að heyra að ofbeldi er 

synd sem er andstæða kærleika Guðs. Guð er rödd kærleika og réttlætis. 

Mikilvægt er að nefna syndina réttu nafni.138  

- Annað markmiðið sem hann nefnir er að koma því til skila að kirkjan, er 

ekki staður þar sem hylmt er yfir ofbeldi né gefi ofbeldismönnum ódýra náð. 

McClure segir að predikarar hafi of lengi þagað og nú sé rétti tíminn til þess 

að kirkjur láti til sín taka í þessum málum. Predikarar hafi tækifæri til að 

nota predikunarstólinn til að hafa áhrif í baráttunni gegn ofbeldi, hafa áhrif á 

breytingar og að gefa von. Predikarar verða að rjúfa þögnina og ræða 

sannleikann um kynferðislegt ofbeldi og heimilisofbeldi.139 

                                                
135 John S. McClure, „Preaching about Sexual and Domestic Violence”, Telling the Truth: Preaching 

about Sexual and Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J. Ramsay, Cleveland, 
Ohio: United Church Press, 1998, bls. 110-119, hér 119. 

136 Nancy J. Ramsay, „Preaching to Survivors of Child Sexual Abuse”, Telling the Truth: Preaching 
about Sexual and Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J. Ramsay, Cleveland, 
Ohio: United Church Press, 1998, bls. 58-70, hér 69. 

137	John S. McClure, „Preaching about Sexual and Domestic Violence”, bls. 111. 
138 Nancy J. Ramsay, „Preaching to Survivors of Child Sexual Abuse”, bls. 70. 
139 John S. McClure, „Preaching about Sexual and Domestic Violence”, bls. 119. 
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- Þriðja markmið predikara að mati McClure er að fá söfnuðinn í heild sinni til 

að íhuga hvernig hægt er að gera kirkjuna að öruggum stað og opna veg fyrir 

miskunnsemi og andspyrnu gegn kynferðislegu ofbeldi og heimilisofbeldi.140  

Áheyrendur		

Innan kirkjunnar sameinast fjölbreyttur hópur einstaklinga sem allir eiga sína fortíð. Í 

söfnuði eru allir aldurshópar. Þar eru konur og karlar, heilbrigðir og sjúkir, 

hamingjusamir og vansælir. Aldrei er hægt að predika þannig að öllum líki en 

fjölbreytileiki hópsins ætti að vera áminning fyrir prestinn að reyna að ná til sem 

flestra.141 Í öllu starfi kirkjunnar geta verið þrjár tegundir af hlustendum sem eiga 

reynslu af ofbeldi. Þessir þrír hópar eru þolendur ofbeldis, gerendur og þeir sem hafa 

meðvitað eða ómeðvitað orðið vitni að ofbeldi sem einhver nærri þeim varð fyrir. 

Alltaf þegar prestur nálgast söfnuð sinn þarf hann að hafa þessa þrjá hópa í huga og 

geta talað inn í aðstæður hvers og eins þeirra. Prestur hefur siðferðislegar og 

trúarlegar skyldur gagnvart öllum þremur hópunum, en ekki er auðvelt að sinna þeim 

öllum í einu.142 Þolendur og gerendur eru þeir hópar sem mest er fjallað um en 

mikilvægt er engu að síður að ná til þeirra allra.  

Þolendur  

Það sem þoland þarf að heyra í predikun er að Guð standi með þeim og sé með þeim í 

þjáningunni. Fólk þarf að heyra af Guði sem býður réttlæti og fyrirgefningu til að 

hinir særðu megi verða heilir; Guði sem ætlast til þess að samferðafólkið standi ekki 

þögult hjá heldur rétti út hjálparhönd; Guði sem mun ekki líða ofbeldi heldur láta 

ofbeldismenn svara fyrir gjörðir sínar.143 Þegar predikari veit af þolanda í 

áheyrendahópnum þarf hann að varast að brjóta trúnað við einstaklinginn. Hægt er að 

orða ofbeldi með því að nota almenn dæmi úr samtímanum en forðast að tala þannig 

                                                
140	Sama rit, bls. 111. 
141	Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð, bls. 139.	
142	Marie M. Fortune, „Preaching Forgiveness?”, Telling the Truth: Preaching about Sexual and 

Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J. Ramsay, Cleveland, Ohio: United Church 
Press, 1998, bls. 49-57, hér 49. 

143	Sama rit, bls. 57. 
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að nokkurn gruni að verið sé að tala til ákveðins einstaklings í hópnum. Predikara sem 

tekst að láta þolanda finna öryggi í kirkjunni hefur tekist vel til.144 

Gerendur 

Gerendur hafa einnig trúarlegar þarfir en þeir hafa aðrar þarfir en þolendur. Þeir hafa 

oft á tíðum ekki heyrt skýrar siðfræðilegar leiðbeiningar varðandi kynferðislegt 

ofbeldi og heimilisofbeldi, ekki einu sinni frá kirkjunni sinni. Hafa þarf í huga að í 

öllum söfnuðum eru gerendur og þeir þurfa að heyra að Guð fyrirlítur ofbeldi og vill 

verja þá sem minna mega sín. Gerendur heyra ekki heldur af miskunnsemi Krists 

þeim til handa og eru ekki kunnugir því að Guð fyrirgefur þeim sem iðrast og vilja 

breyta á betri hátt. Þess vegna fela gerendur gjörðir sínar og vona að allir aðrir líti 

einnig undan. Gerendur þurfa að vita hvers það krefst að iðrast synda sinna og hvernig 

þeir geta fundið leiðina aftur til betra lífs.145  

Vitni 

Þegar talað er um vitni (e. bystanders) er átt við þá sem standa hjá þótt þeir verði 

meðvitað eða ómeðvitað vitni að því að einhver er beittur ofbeldi. Vitni geta verið 

mjög nánir þolandanum og oft á tíðum gera þeir sér ekki grein fyrir alvarleika 

ofbeldisins. Hlutverk predikara er því að brjótast í gegnum múra þöggunar og 

afneitunar og fá vitni til að opna augun fyrir vandamálinu og bregðast við þegar 

einhver er beittur óréttlæti eða ofbeldi. Predikari getur náð til vitna í gegnum 

meðlíðan Guðs og getur nálgast viðfangsefnið með því að tala opinskátt um 

vandamálið.146     

Fyrirgefning	

Marie M. Fortune tekur saman í grein sinni „Preaching Forgivness?” að nauðsynlegt 

sé að endurhugsa orðið fyrirgefning. Fyrirgefning er nefnilega ekki alltaf eitthvað sem 

er valmöguleiki fyrir þolanda.147 Prestur þarf að geta predikað um mátt 

fyrirgefningarinnar án þess að ýta undir það að allir þurfi að fyrirgefa til að ná bata.  
                                                
144 John S. McClure, „Preaching about Sexual and Domestic Violence”, bls. 115. 
145	James N. Poling, „Preaching to Perpetrators of Violence”, Telling the Truth: Preaching about 

Sexual and Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J. Ramsay, Cleveland, Ohio: 
United Church Press, 1998, bls. 71-82, hér 71. 

146 John S. McClure, „Preaching about Sexual and Domestic Violence”, bls. 115-116. 
147 Marie M. Fortune, „Preaching Forgiveness?”, bls. 53. 
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Fyrirgefning er gjöf Guðs ætluð þeim sem hafa þurft að þola illa meðferð til að hjálpa 

þeim að ná bata. Fyrirgefning getur einnig falist í því að láta eitthvað líða hjá (láta 

eitthvað hvíla) svo hægt sé að leggja minningar um sársaukafulla hluti til hliðar.148 

Ramsay segir í grein sinni „Preaching to Survivors of Child Abuse” um 

fyrirgefninguna að hún sé ávallt lokaferli í bata þolanda. Fyrirgefningu til handa 

gerandanum er ekki hægt að krefja þolanda um nema sjálfum sér til handa á 

bataleiðinni.149 

Algengt er að þolendur ofbeldis velti fyrir sér fyrirgefningunni. Sársaukafullur 

raunveruleiki þolenda eins og: „Þarf ég að fyrirgefa afa mínum sem misnotaði mig í 

fimm ár?” „Elskan, fyrirgefðu, ég ætlaði ekki að meiða þig, gerðu það komdu heim.” 

„Hann nauðgaði mér og barði á mínu eigin heimili og svo ætlast þú til að ég fyrirgefi 

honum. Ég vona að hann rotni í helvíti.” Í kristnu samfélagi hefur skyldan til að 

fyrirgefa verið sett í hendur þeirra sem líða líkamlegar eða andlegar raunir. Áherslan á 

fyrirgefningu hefur verið mjög mikil. Margir segja að Biblían krefjist þess að fólk 

fyrirgefi og gleymi, en það er ekki á rökum reist.150 Fortune bendir á að þolendur 

kynferðisofbeldis fái oft þau skilaboð að best sé að fyrirgefa brotið og gleyma því, eða 

að fyrirgefningin sé lykillinn að bata einstaklingsins. Fyrir þolanda sem er ekki 

tilbúinn til að fyrirgefa geta þessi orð virkað illa og geta jafnvel aukið á vanlíðanina 

því honum líður þá jafnvel líka illa yfir því að geta ekki fyrirgefið. Fyrirgefning er 

ekki einungis viljastýrð þó svo að hún geti verið það. Það er einfaldlega ekki hægt að 

fyrirgefa bara af því að einhver segir þér að gera það.151    

Meðlíðan	

Meðlíðan (e. compassion) er máttur sem kveikir fegurðina innra með þeim sem 

ofbeldi hefur haft áhrif á. Það er mikilvægt að predikari komi boðskapnum um 

meðlíðan til safnaðarins en í þessu hugtaki felst kærleikur Guðs. Meðlíðan er hugtak 

sem ekki er auðvelt að útskýra en meðlíðan er máttur sem snýr slæmu í gott152 og er 

                                                
148	Sama rit, bls. 56. 
149 Nancy J. Ramsay, „Preaching to survivors of Child Sexual Abuse”, bls. 69. 
150 Marie M. Fortune, „Preaching Forgiveness?”, bls. 49-50. 
151	Marie M. Fortune, Sexual Violence, the Sin Revisited, bls. 112-113.	
152	Wendy Farley, „Evil, Violence, and the Practice of Theodicy”, Telling the Truth: Preaching about 

Sexual and Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J. Ramsay, Cleveland, Ohio: 
United Church Press, 1998, bls. 11-20, hér 15. 
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birtingarform kærleikans.153 Wendy Farley segir í grein sinni „Evil, Violence, and the 

Practice of Theodicy” að Guð skapaði okkur í kærleika og ætlar okkur að lifa í 

kærleika. Allt ofbeldi vinnur á móti kærleikanum og er því í algjörri mótsögn við boð 

Guðs. Í þjáningu er Guð næstur manninum. Hún segir einnig að í holdtekningunni og 

krossfestingunni sjáist best hver Guð er og hvernig Guð nær til okkar. Fjarri 

velmegun, fegurð, heiðri og völdum birtist Guð mannkyninu hvað skýrast. Hann 

gerðist maður, kom til okkar sem lítið barn, fæddist í jötu í fjárhúsi, til þess að geta 

verið með okkur. Þrátt fyrir að hafa birst okkur í þessari miklu fátækt deyr hann á 

krossi til að sýna okkur enn betur að Guð stendur með okkur. Hann deyr á 

grimmdarlegan, virðingarsnauðan og svívirðilegan hátt svo mannkynið geti séð að 

Guð er með okkur í þjáningunni. En eins og Páll postuli segir þá getur ekkert skilið 

okkur frá kærleika Guðs. Farley segir að þessari guðfræði þurfi predikari að ná að 

koma áleiðis til fórnarlamba ofbeldis og boða þeim meðlíðan Guðs. Þolendur ofbeldis 

þurfa að heyra sannleikann og vita að Guð stendur með þeim í þjáningunni líkt og 

foreldri sem hjúkrar veiku barni sínu og fer aldrei frá því.154 Manneskjan getur aldrei 

komist í það vonlausar og niðurlægjandi aðstæður að Guð sé ekki með henni þótt hún 

finni ekki fyrir nálægð Guðs. Guð hjálpar, græðir, læknar og gefur manneskjunni kraft 

í þjáningum hennar.155 Femínistar hafa bent á orðin í Lúk 4.18 þar sem segir frá því 

að Jesús læknar, rekur út illa anda, predikar góð tíðindi og sýnir meðlíðan. Jesús sýnir 

fólki hvernig við getum lifað í friði og nánu sambandi við Guð með því að trúa á kraft 

trúarinnar og bænarinnar.156  

Þjáning	

Kristnir einstaklingar tengja þjáninguna oft við samband sitt við Guð. Guð er þá 

annað hvort á móti okkur eða með okkur. Hér hefur áður verið fjallað um þjáninguna í 

guðfræðilegu samhengi. Predikari þarf að hafa í huga að skilningur manna á 

þjáningunni er mismunandi og enn er algengt að fólk sjái þjáninguna sem refsingu 

Guðs. Sú hugsun er algeng að Guð umbuni hinum réttlátu og refsi hinum ranglátu. 

Þessa hugmynd má finna á mörgum stöðum í Gamla testamentinu.157 Dæmi um hinn 

                                                
153	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Að Guð skuli sjá nokkurn glaðan dag”, bls.	44.	
154 Wendy Farley, „Evil, Violence, and the Practice of Theodicy”, bls. 15-16. 
155	Sólveig Anna Bóasdóttir, „Kærleikur og líknsemi”, bls.	95.	
156	Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls.	123.	
157 LeRoy H. Aden og Robert G. Hughes, Preaching God´s Compassion, bls. 2-3. 
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réttláta má t.d. finna í fyrsta Davíðssálmi þar sem segir:  

Hann er sem tré gróðursett hjá lindum, það ber ávöxt sinn á réttum tíma 

og blöð þess visna ekki. Allt, sem hann gerir, lánast honum. Óguðlegum 

farnast á annan veg, þeir hrekjast sem hismi í stormi.          (Slm 1.3-4) 

Það skapar ákveðin vandamál að sjá þjáninguna sem refsingu Guðs. Samband hins 

þjáða við Guð verður fjarlægara og gerir þjáninguna verri vegna þess að Guð stendur 

ekki með hinum þjáða heldur er hann orsakavaldur. Einnig getur hinn þjáði upplifað 

að Guð sé að reyna trúnaðartraust hans. Oft er sagt að Guð leggi ekki meira á herðar 

nokkurs en hann getur borið. Dæmi um þetta er þegar Guð lét reyna á trú Abrahams 

og sagði honum að fórna syni sínum (1Mos 22). Annað dæmi er að finna í Jobsbók 

þar sem Guð lét reyna á trú Jobs. Í Nýja testamentinu er þjáningin notuð á annan hátt 

eða til að minna lesandann á hversu viðkvæm og ósjálfstæð manneskjan er og þannig 

ýtir þjáningin undir að leita huggunar hjá Guði og mikilvægi trúartrausts. Að lokum 

getur þjáningin verið í formi þess að Guð sé að þjálfa mennina til að verða 

siðferðislega sterkari einstaklingar og trygglyndir lærisveinar. Hlutverk Guðs í 

þjáningunni er ekki hlutleysi heldur er hann virkur eins og stendur í öðru 

Korintubréfi.158 Þar segir: 

Lofaður sé Guð og faðir Drottins vors Jesú Krists, faðir 

miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar sem hughreystir mig í 

sérhverri þrenging minni svo að ég geti hughreyst alla aðra í þrengingum 

þeirra á sama hátt og hann hughreystir mig.            (2kor 1.2-4) 

Þolandi ofbeldis þarf að heyra af Guði sem er mitt á meðal okkar í þjáningunni því 

það getur gefið þolanda kraft til að standa upp og berjast á móti ofbeldinu.159  

Predikunarhópur/biblíuhópur	

Anna Carter Florence leggur áherslu á mikilvægi predikunarinnar og að hún sé fyrir 

alla. Hún segir mikilvægt að sóknarbörn læri að lesa, ræða og túlka ritninguna. 

Florence hefur tileinkað sér sérstaka tækni við að kryfja texta, leita að kjarna þeirra og 

kynna hann áheyrendum. Hún notar gjarnan myndmál til að skýra mál sitt betur og 

                                                
158	Sama rit, bls.	4-8.	
159	Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls.	140.	



	 42 

t.d. líkir hún kirkjunni við ísskáp. Þegar unglingurinn opnar ísskáp sem er fullur af 

mat segir hann að það sé ekkert til að borða því hann nennir ekki að elda sjálfur eða 

kann það jafnvel ekki. Ef foreldrarnir kenna unglingnum ekki að elda verða þeir alltaf 

að sjá um að elda fyrir hann. Florence vill á sama hátt og foreldrar kenna börnunum 

sínum að elda og vinna úr þeim mat sem er í ísskápnum, að kirkjan kenni fólkinu í 

kirkjunni að rýna í texta og predikunarfræði. Hún vill að kirkjan hætti að matreiða 

allan texta ofan í fólkið og fái þannig opnari umræður, nýjar hugmyndir og nálganir. Í 

kirkju þar sem presturinn er sá eini sem nemur predikunarfræði getur skapast 

valdaójafnvægi milli predikara og safnaðar, sem erfitt getur verið að leiðrétta. 

Söfnuður getur auðveldlega orðið samdauna túlkun predikarans á textanum. Florence 

vill að allir vinni saman, læri að treysta hvert öðru og hlusta hvert á annað. Þannig 

telur hún að hægt sé að náð því besta úr textunum. Hægt er að ná settum markmiðum 

leggist allir á eitt um að vera einlægir og heiðarlegir. Meginatriðið er að vinna saman. 

Í predikunarfræðum á ekki allt að snúast um að einhver einn hafi fengið frábæra 

hugmynd og geti hreykt sér af því hversu frábær hann er. Enginn á að hertaka textann 

eða leggja hann undir sig svo aðrir þori ekki að tjá sína túlkun. Anna Carter Florence 

segir að líkja megi predikunarfræði við leikverk. Túlkun leikverksins er ekki á hendi 

eins leikara heldur alls leikhópsins. Eins er það með textann, túlkun hans sem þarf á 

öllum þegnum kirkjunnar að halda ekki bara eins einstaklings. Þegar leikmaður byrjar 

að túlka ritningartexta er hann yfirleitt óöruggur og efast um túlkun sína. Þegar hann 

kemst upp á lagið uppgötvar hann oft hversu skemmtilegt þetta getur verið og öryggið 

eykst.160 

Þeir sem leggja stund á predikunarfræði vita hversu fjölbreytt ritningin er. Hún 

er full af visku, ljóðlist ýmisskonar, ævisögum, skemmtisögum og goðsögnum. 

Hlutverk predikarans er að leita uppi, finna sannleikann og fegurðina í textanum. Þrátt 

fyrir að sami textinn sé oft notaður til útleggingar fyrir predikunarskrif færir Guð 

predikaranum nýja sýn, nýjan sannleika og nýja upplifun á textanum sem nýtist í 

predikun. Mestu máli skiptir að fá textann til að lifna við. Alltaf er hægt að finna 

eitthvað nýtt og ekki er til ein rétt túlkun á textanum. Það sem máli skiptir er að finna 

hið sanna en ekki eingöngu eitthvað nýtt og frumlegt.161  

                                                
160 Anna Carter Florence, „The Word in the Repertory Church“, af 

https://www.youtube.com/watch?v=8GFsfh_FlYI. 
161 Sama heimild, af https://www.youtube.com/watch?v=8GFsfh_FlYI.	
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Konur	og	Biblían			

Sögur eru hluti af menningu samfélags okkar og þannig hefur það alltaf verið. Sögur 

sameina þann sem skrifar söguna eða segir hana og þann sem les eða hlustar. Það er 

mikilvægt að tala um sögur þó þær séu ekki fallegar og jafnvel ofbeldisfullar og 

ógeðslegar. Þannig getum við lært hvert af öðru og tekið afstöðu, því sögur geta vakið 

fólk til umhugsunar, verið fræðandi og jafnvel komið í veg fyrir að fólk horfi fram hjá 

því þegar að það verður vitni að ofbeldi.162 Með því að sýna okkar rétta eðli eða hver 

við erum í raun og veru öðlumst við mátt til að breyta ótrúlegustu hlutum í heiminum. 

Það getur hjálpað til við að rétta hlut þeirra sem órétti eru beyttir en þetta snýst um að 

hleypa Guði inn í líf okkar.163 Við öll erum hluti af stærra samhengi og getum ekki 

leyft okkur í sjálfselsku að horfa fram hjá erfiðum þáttum í samfélaginu; við þurfum 

að mæta erfiðleikunum og takast á við þá.164 Phyllis Trible markaði kaflaskil með 

boðskap sínum á túlkun Gamla testamentisins með kenningum sínum og rannsóknum 

og þá sérstaklega innan femínískrar guðfræði.165  

Nálganir Trible eru þrenns konar og endurspegla þær femínískt sjónarhorn 

hennar.  

- Fyrsta nálgun Trible lýsir miklum vanmætti, undirgefni og misnotkun 

kvenna af hendi karlmanna í hinu forna Ísrael vegna syndafallsins sem Evu 

er gjarnan kennt um.166 Ákveðnir ritningarstaðir Gamla testamentisins taka 

endurtekið fram að konur tilheyrðu karlmanninum frá fæðingu. Feður þeirra 

gáfu þær í hjónaband og urðu þær þá eign eiginmanna sinna. Konur réðu 

ekki yfir eigin líkama en þeirra helsta hlutverk var að ala eiginmanni sínum 

syni. Ef stúlku var nauðgað þurfti sá sem nauðgaði henni að giftast henni og 

borga föður hennar brúðarverðið. Nauðgun var álitin eignartjón þar sem 

stúlka sem ekki var hrein mey taldist ekki giftingarhæf.167  

                                                
162 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 1. 
163	Anna Carter Florence, „Old Texts, New Works: The Repertory Preacher and the Company of 

Grace“, Yale Divinity School, 26. október 2012, sótt 18. janúar 2017 af 
https://www.youtube.com/watch?v=FTfUMgftYZs. 

164	Anna Carter Florence,	„It	Could	Have	Gone	Differently:	Repertory	Readings	of	Texts	of	Terror“, 
Yale Divinity School, 25. október	2012,	sótt	18.	janúar	2017	af 
https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw. 

165 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Bríet og Biblían”, bls. 191. 
166 Alister E. McGrath, The Christian Theology Reader, bls. 133. 
167	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 156.	
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- Önnur nálgun Trible tengist hefðinni þar sem femínistar lesa 

biblíubókmenntir ekki undir áhrifum hefðarinnar. Þær skoða texta með 

femínískri nálgun og túlkun, þar sem lesa má um Guð sem móður. Konur í 

Biblíunni hafa ekki hlotið mikla athygli fram að þessu þrátt fyrir margar 

hetjudáðir kvenna eins og t.d. Sifru og Púu í 2Mós 1.8-10 sem björguðu 

kornabörnunum frá dauða með því að neita skipunum keisarans. 

- Þriðja nálgunin er sú að femínistar endursegja sögur af skelfilegum atburðum 

í Biblíunni. Áður höfðu þær verið skoðaðar út frá sögulegu og félagslegu 

sjónarhorni feðraveldisins. Í dag eru þær lesnar frá femínísku 

guðfræðisjónarhorni þar sem sögur um konur í Biblíunni fá aukið vægi.168  
 

Florence segir að það hafi ollið töluverðri hneykslun þegar að Trible gaf út bók sína 

Texts of Terror árið 1980 þar sem hún kafar í ljóta ofbeldisfulla texta og hræðist þá 

ekki. Þetta eru textar sem ekki hefur verið predikað út frá; sem höfðu fengið litla 

athygli og verið þaggaðir niður. Konurnar í sögunum hlutu hræðileg örlög þar sem 

þær urðu fyrir nauðgunum, sifjaspellum, misnotkun og morðum. Florence hvetur til 

þess að komið sé með textana til samtímans svo að hægt sé að samsama sig þeim og 

læra af þeim. Mikilvægt er að hafa opinn huga gagnvart málefnum sem þessir textar 

fjalla um, því enn í dag hljóta konur oft hræðileg örlög. Florence mælir ekki með því 

að nota endilega textana sjálfa í helgihaldinu heldur eiga þeir að minna á nauðsyn 

þess að tala um nauðganir, heimilisofbeldi, misnotkun og fleiri ofbeldisverk sem við 

þekkjum í samfélaginu. Það er sannfæring Florence að Guð vilji ekki að við þöggum 

niður hræðilega hluti heldur tölum um sannleikann. Hún hvetur predikara til að fjalla 

um ljótu textana í biblíuhópum sem og önnur erfið málefni.169 

Ganga	inn	í	textana	

Florence skoðar ljótu textana og leggur áherslu á hvernig predikari geti lagt út frá 

ofbeldisfullum biblíutextum og notað orð sem hann þekkir ekki. Florence segir 

nauðsynlegt að predikari geti sett sig í spor þolenda með því að fara inn í söguna og 

dvelja þar uns hann finnur textann tala til sín. Það þarf kjark til að fara inn í mjög ljóta 

                                                
168 Alister E. McGrath, The Christian Theology Reader, bls. 132-133.  
169 Anna Carter Florence, „It Could Have Gone Differently“, af 

https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw. 
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texta en mikilvægt er að muna að ekkert aðskilur okkur frá kærleika Guðs, ekki einu 

sinni hræðilegar aðstæður. Áskorun predikarans er sú að leggja ekki á flótta, því flótti 

getur aldrei verið árangursríkur í baráttunni gegn ofbeldi. Florence hvetur predikara til 

að skoða hvernig textarnir eigi sér hliðstæður í samfélagi okkar og einnig til að skoða 

nærveru Guðs í textunum. Hún kennir nemendum sínum þessa aðferð og er það ekki 

gert til að kvelja þá heldur til að sýna þeim fram á að þeir geti allt, þeir geti farið inn í 

slíka texta, tekist á við þá og þroskast. Þessi aðferð er m.a. góð fyrir predikara svo 

hann eigi auðveldara með að setja sig inn í erfiðar aðstæður og þannig geti bæði hann 

og söfnuður upplifað textana nánar. Í fyrsta skipti sem Florence notaði þessa aðferð 

með nemendum sínum urðu þeir sumir hverjir reiðir og sögðu: „þú lést okkur lesa 

þessa sögu um hvað er gert við systur okkar”. Florence segir: „þú vilt ekki sjá, en 

hlutverk þitt er að opna á það sem aðrir vilja ekki sjá. Textarnir eru vinna predikarans 

og ef þú vilt ekki sjá hvað textarnir segja hvað ætlar þú þá að gera í 

prestshlutverkinu?” Florence lætur nemendur velja sér ákveðna staði í texta sem hafa 

sérstök áhrif á þá. Hún leggur áherslu á að predikari noti þau orð sem hafi þessi 

sérstöku áhrif því þar sé heilagur andi að verki og tali til þeirra. Predikari á að spyrja 

sig af hverju ákveðin orð úr textanum nái sérstaklega til hans. Predikari þarf ekki að 

útskýra þetta í predikun, en það er gott að hann skilji það sjálfur. Að hann skilji 

hvernig textinn náði til hans, finni tengingar við samtímann sem hann vilji predika út 

frá og með þessu móti eykst meðlíðan að mati Flornce. Florence segir að það sé 

mikilvægt að predikari geri sér grein fyrir því að predikunin snýst að öllu leyti um 

Guð en ekki hann sjálfan og því verði hann að gefa andanum rými til að nálgast sig. 

Florence segir að aldrei megi þagga niður erfiða hluti í predikun. Hennar skoðun er sú 

predikara beri skylda til þess að opna á erfiðar umræður. Guð vill aldrei að við 

þöggum niður hræðilega hluti og því spyrji Guð: ,,Hvar eru allir?”170  

Lítum	ekki	undan	

Florence gefur skýrt til kynna að kirkjan þurfi að standa einhuga í baráttu gegn 

óréttlæti og ofbeldi sem á sér stað í samfélaginu. Kirkjan má ekki hafa áhyggjur af því 

hvaða viðbrögð hún fær, velji hún að ræða þessi málefni. Sýn hennar þarf að beinast 

að þolendum ofbeldis, en einnig að því að fyrirbyggja meira ofbeldi. Guð biður 

                                                
170	Anna Carter Florence, „Old Texts, New Works“, af 

https://www.youtube.com/watch?v=FTfUMgftYZs. 
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predikara um að tala um sannleikann. Í kirkjunni á ekki að ríkja þöggun predikari á að 

vera óhræddur við að finna eigin styrk, í gegnum anda Krists. Kona sem hefur orðið 

fyrir ofbeldi á ekki að upplifa sig eina og að kirkjan ýti undir þöggun. Konan á að 

upplifa að samfélagið geti borið byrðarnar með henni og að þetta sé samfélagslegt 

vandamál en ekki hennar einnar. Predikurum ber, að mati Florence, skylda til að tala 

um allar myndir ofbeldisins því það sé ein leið til að opna augun fyrir óréttlætinu sem 

þar býr að baki. 

Florence bendir á sögu úr annarri Samúelsbók sem geti hjálpað við að tala inn í 

aðstæður er snerta þöggun og mikilvægi þess að segja frá. Sú saga fjallar um nauðgun 

Tamar og minnir sagan á aðstæður þöggunar en einnig minnir hún á mikilvægi þess 

að segja frá. Fjallað verður sérstaklega um þessa sögu og nálgun Florence á henni í 

næsta kafla. Nauðgun sést ekki utan á fólki en í gegnum tíðina hefur konum verið 

kennt að nauðgun sé þeirra mál. Ef allir í samfélaginu legðust á eitt og mótmæltu væri 

baráttan gegn ofbeldi einfaldari. Þöggun á ekki að eiga sér stað og mikilvægt er að 

hver og einn hjálpist að við að berjast gegn ofbeldi.171 

Þrátt fyrir að mikil áhersla sé á ofbeldi gegn konum þýðir það ekki að jafnréttið 

eigi ekki einnig við um karlmennina. Umræða sem leggur einungis áherslu á annað 

kynið mun alltaf verða til þess að særa það kyn sem ekki er fjallað um. Öruggt er að 

öll barátta gegn ofbeldi mun verða mannkyninu jafnt körlum sem konum til góðs. 

Margir femínískir guðfræðingar og sálfræðingar hafa barist við að benda á upptök 

þjáningu konunnar en einnig á skekkjur og ósannindi sem valda henni.172 

Samantekt		

Í upphafi 21. aldar flokkum við enn hvert annað eftir kyni og ennþá eru ákveðin 

heimilisverk, atvinna, áhugamál eða jafnvel litir taldir eiga frekar við annað kynið en 

hitt. Við eigum það gjarnan til að segja að stelpa sem leikur sér með bíla og leikur við 

stráka sé strákastelpa. Ef til vill finnst fólki Florence ganga ansi langt í sinni 

nálgunum á ljótu sögunum. Að ganga inn í texta með þessum hætti getur vissulega 

verið andleg þolraun, sársaukafullt og í raun hreinasta martröð en Florence vill meina 

að þetta sé nauðsynlegt til að hægt sé að horfast í augu við þann raunveruleika sem 

                                                
171 Anna Carter Florence, „It Could Have Gone Differently“, af 

https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw. 
172	Carolyn Stahl Bohler, „Female-Friendly Pastoral Care", bls. 27.	
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ofbeldi er og líta ekki undan. Florence segir að sá sem líti undan samþykki þöggun og 

að allir verði að brjótast út í baráttunni gegn þessum válegu aðstæðum sem ofbeldi í 

samfélaginu er.  

Í næsta kafla verða sögurnar fjórar teknar fyrir sem Phyllis Trible skrifaði um í 

bók sinni Texts of Terror árið 1980 og ollu þáttaskilum í femínískri guðfræði. Hagar, 

Tamar, nafnlausa konan og dóttir Jefta eru allt konur sem urðu fyrir ofbeldi og fengu 

að finna fyrir þeirri valdníðslu sem viðgekkst á tímum Gamla testamenntisins. 

Florence fer einnig í gegnum söguna um Tamar þar sem aldrei er minnst á Guð í 

textanum og spyr hvort Guð sé hugsanlega að finna á þeim stöðum í sögunni þar sem 

hlutirnir hefðu getað farið öðruvísi, „bara ef“. Aðferð sú sem Florence notar verður 

notuð á sögu nafnlausu konunnar en einnig verður velt upp birtingamynd Guðs í 

sögum Hagar og dóttur Jefta. Rauði þráðurinn í sögum þessarra fjögurra kvenna er 

valdamisrétti, kúgun og ofbeldi.  
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Biblíutextar	

Það er nánast alveg sama hvaða konu í Biblíunni er um að ræða, feðraveldið hefur 

fundið eitthvað neikvætt í hennar fari. Ef rýnt er í texta Biblíunnar má finna sögur af 

leiðtogahæfileikum nokkurra kvenna, sem sjaldan er fjallað um í predikunum og 

helgihaldi. Þessu til útskýringar má segja frá Maríu Magdalenu, sem var samkvæmt 

þremur af fjórum guðspjöllum sú sem kom fyrst að gröf Jesú eftir upprisuna. Í ritum 

Páls postula er ekki minnst á Maríu Magdalenu og í gegnum kirkjusöguna hefur hún 

verið kölluð skækja eða vændiskona, þrátt fyrir að engar heimildir liggi því til 

sönnunar. Hennar hefur ekki verið minnst sem þeirrar konu sem upplifði og átti 

reynslu af upprisunni, heldur sem syndara sem Jesús bjargaði.173 María Magdalena 

sem og aðrar konur eru því ekki skilgreindar sem fylgjendur Jesú þó það komi fram í 

8. kafla Lúkasarguðspjalls að þær hafi unnið húsverk og séð um að afla tekna. Annað 

dæmi um leiðtogahæfni kvenna í Biblíunni má finna í 16. kafla Rómverjabréfsins í 

frásögn af Föbe sem fylgdi Páli en var ávallt kynnt sem aðstoðarmanneskja hans þrátt 

fyrir að vera djákni safnaðarins og leiðtogi.174 Í 11. kafla Jóhannesarguðspjalls segir 

frá Mörtu frá Betaníu systur Lasarusar sem upplifði kraftaverk Jesú á hliðstæðan hátt 

og Pétur lærisveinn Jesú. Marta áttaði sig á hvers Jesús var megnugur og nefndi hann 

Messías, son Guðs. Hennar er þó ekki minnst fyrir það heldur sem nöldrandi skass 

sem ávítaði systur sína fyrir að hlusta á Jesú í stað þess að hjálpa henni eins og segir í 

10. kafla Lúkasarguðspjalls.175 Elisabeth Schüssler Fiorenza bendir á söguna um 

Mirjam systur Móse og Arons og líkir henni við upplifun einstakra kvenna sem spyrja 

hvort Guð hafi ekkert við þær að tala.176 Þrátt fyrir að textar Biblíunnar hafi verið 

notaðir um aldir til að réttlæta það misrétti sem feðraveldið hefur beitt í skjóli Krists 

eru femínískir guðfræðingar sammála um að textarnir geti talað til samtíma okkar.177 

Í Gamla- og Nýja testamentinu eru karlar oftast aðalpersónurnar. Þó er þar að 

finna konur sem búa yfir sterkum persónuleika t.d. eru bækur í Gamla testamentinu, 

sem eru nefndar eftir Ester og Rut. Aðrar sterkar kvenpersónur í Gamla testamentinu 

                                                
173 Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls. 15. 
174 Elisabeth Schüssler Fiorenza, „Critical Feminist Biblical Studies: Remembering the Struggles, 

Envisioning the Future“, New Feminist Christianity: Many Voices, Many Views, ritstj. Mary E. 
Hunt og Diann L. Neu, Woodstock, Vermont: SkyLight Paths Publishing, 2010, bls. 86-99, hér 91. 

175 Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls. 16.	
176	Elisabeth Schüssler Fiorenza, „Critical Feminist Biblical Studies“, bls.	88.	
177 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 149. 
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eru ljósmæðurnar Sifra og Púa sem segir frá í fyrsta kafla annarrar Mósebókar. Þær 

björguðu öllum sveinbörnum, þvert á boð keisarans. Í Jósúabók er sagan af Rahab og 

í Dómarabók er að finna söguna um Debóru spámann og dómara; hvor tveggja 

jákvæðar kvenfyrirmyndir.178 Í Nýja testamentinu er María guðsmóðir eina kvenkyns 

persónan í Biblíunni sem litið er á sem hreina, heilaga og sem uppfyllir hugmyndir 

karlaveldisins um hina fullkomnu konu. Þar er reyndar María hafin upp yfir það sem 

venjuleg kona getur verið, þar sem hún er bæði móðir og hrein mey, nokkuð sem 

engin önnur kona getur.179  

Arnfríður Guðmundsdóttir fjallar um kenningar Phyllis Trible í kafla bókarinnar 

Kvennabarátta og kristin trú. Þar segir að í bók Trible taki hún fyrir málfar og 

boðskap Gamla testamentisins. Markmið bókarinnar hafi verið að nota boðskapinn í 

fyrri sköpunarsögunni um guðsmyndina sem gleraugu til að skerpa sýn sína á stöðu 

kvenna og karla í öðrum textum Gamla testamentisins. Sköpunarsöguna má finna í 

fyrstu Mósebók en þar segir: „Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann 

skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu“, (1Mós 1.27). Í seinni 

sköpunarsögunni sem er í öðrum kafla fyrstu Mósebókar segir frá því er konan var 

sköpuð úr rifi mannsins, en sá texti ásamt frásögninni af syndafallinu hefur löngum 

verið notaður til að sýna fram á að konan sé lægra sett í sköpunarverkinu en 

karlmaðurinn. Trible er þessu ósammála og leggur hún til aðra túlkun á sögunni um 

rifið. Kynin urðu ekki til, segir Trible, fyrr en Guð skapaði konuna úr rifi mannsins, 

en þá urðu þau karl og kona. Fram að því var maðurinn ein sköpun, manneskja eða 

jarðlingur af því að hann var búinn til úr leir jarðar. Samkvæmt túlkun Trible var 

sköpun konunnar frekar hápunktur sköpunarverksins heldur en „bakþankar”, eins og 

stundum er haldið fram. Sagan af syndafallinu hefur gjarnan verið notuð til að útskýra 

kvenfyrirlitninguna sem hefur verið ríkjandi gegnum aldirnar. Hún er í þriðja kafla 

fyrstu Mósebókar og segir frá því þegar Adam og Eva óhlýðnast Guði og borða af 

forboðna trénu í aldingarðinum Eden. Trible styður Evu í þessari frásögn og bendir á 

aðgerðarleysi Adams þegar hann gerir bara það sem honum er sagt, í stað þess að 

mótmæla þegar höggormurinn talaði við þau.180 

                                                
178	Lynn Japinga, Feminism and Christianity, bls.	11.	
179 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 9. 
180	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Bríet og Biblían”, bls.	191-193.	
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Plantinga, Thompson og Lundberg höfundar bókarinnar An Introduction to 

Christian Theology, telja að syndin sé ekki einungis breytni gegn vilja Guðs heldur 

eigi breytnin sér stað í ákveðnu óhjákvæmilegu syndugu ástandi. Þetta ástand 

myndaðist við syndafallið þegar mannkynið féll úr hinum friðsæla fullkomna heimi í 

aldingarðinum yfir í hinn margbrotna heim sem við lifum í. Þessir höfundar segja að 

mannfólkið hafi verið skapað í mynd Guðs og má því segja að syndin sé afbökun á 

mynd Guðs. Guð vill að mannfólkið ástundi heiðarleika og axli ábyrgð gagnvart 

umheiminum sem hann ætlaði þeim þegar hann skapaði þau í mynd sinni. Þá kemur 

spurningin: Hvers vegna er mannfólkið syndugt, jafnvel þótt það sé sköpun Guðs; 

sköpuð af fullkomnum og kærleiksríkum Guði?181 Í annarri grein 

Ágsborgarjátningarinnar stendur að öll synd sé afleiðing þess að Adam og Eva 

óhlýðnuðust Guði í aldingarðinum Eden (1Mós 3).182 Í kjölfarið af óhlýðninni er þeim 

báðum refsað en refsingarnar eru ólíkar. Refsing konunnar var meðal annars að 

karlmaðurinn skyldi drottna yfir henni og ber mannkynssagan þeirri refsingu ótvírætt 

vitni. Trible bendir á að vald karlmannsins yfir konunni sé afleiðing syndafallsins en 

ekki upprunalegur vilji Guðs í sköpuninni.183  

Phyllis	Trible	og	ofbeldissögurnar	

Eins og þegar hefur komið fram fjallar Phyllis Trible um fjórar sögur í bók sinni, 

Texts of Terror en hún segist hafa verið undir áhrifum fyrirlestrar sem hún sótti við 

Yale háskóla árið 1982, sem bar yfirskriftina, Texts of Terror: Unpreached Stories of 

Faith.184 Anna Carter Florence segir að bók Trible sé eitt allra merkilegasta rit sem 

hefur verið gefið út um konur og ætti að vera skyldulesning fyrir alla.185 

Walter Brueggemann skrifar innganginn að bók Trible, Texts of Terror og segir 

að það sé engin spurning að verkefni femínista séu nauðsynleg. Textarnir sem Trible 

skrifar um minna okkur á að þjáning og hörmungar eru raunverulegar og það á ekki 

að sleppa því að tala um þá. Trible beitir femínískri bókmenntagagnrýni í bók sinni og 

leggur áherslu á hliðstæður í samfélagi okkar í dag.186 Trible segir sjálf að sögurnar 

                                                
181 Richard J. Plantinga, o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 196. 
182 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 2. útgáfa, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 1991, bls. 171-175. 
183	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Bríet og Biblían”, bls.	193.	
184 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. xiii. 
185	Anna Carter Florence, „It Could Have Gone Differently“, af 

https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw.	
186 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls.	x. 
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eigi miklu fleiri hliðstæður í samtímanum en almennt hefur verið viðurkennt. Trible 

bendir á að þeir sem lesi sögurnar eigi það til að segja þær gamlar og að ekkert sé að 

marka þær. Að hennar mati skulu kristnir menn varast að tala um að sögurnar séu 

gamlar og að allt hafi breyst með komu Jesú. Þrátt fyrir að Trible sjái ekkert gott við 

ofbeldissögur Biblíunnar, sem enda á versta mögulega veg, vill hún fjalla um 

sögurnar því þær endurspegla líf kvenna enn þann dag í dag.187 Hún hefur leitað að 

Guði í þessum fjórum sögum án árangurs og bendir á þögn og aðgerðarleysi hans.188 

Hún segir að Guð geti ekki verið til staðar þegar svona hræðilegir hlutir gerast.189 

Næst skal fjalla um sögurnar úr bók Trible og þær skoðaðar í ljósi nálgana hennar en 

einnig er skoðuð nálgun Florence sem hún beitir í leit sinni að Guði í ljótum textum 

sögunnar af Tamar. 

Tamar: Síðari Samúelsbók 13.1-22 

Forsaga  

Phyllis Trible leggur mikla áherslu á þá mynd sem sagan dregur upp af feðraveldinu 

og Tamar er fædd inn í.190 Tamar var konungsdóttir og átti hún nokkra bræður. Hún 

hefði átt að vera örugg með að sleppa við ofbeldi heima fyrir en faðir hennar og 

bræður brugðust henni. Því endar sagan hræðilega fyrir Tamar.191  

Forsaga sögu Tamars er ástarsaga Davíðs föður hennar og Batsebu. Davíð sem 

er nýkominn heim úr stríði er litið út um gluggann og sér þá fallega konu baða sig. 

Hann ákveður að hann vilji eignast hana. Fyrir átti Davíð nokkrar konur, en einnig 

hjákonur og ambáttir. Anna Carter Florence tekur mjög sterkt til orða og segir að völd 

konunga á þessum tíma hafi verið svo mikil að jafnvel Guð hafi ekki getað staðist 

langanir og gjörðir þeirra. Hún segir jafnframt að Davíð hafi viljað eiga Batsebu af 

því að hann gat það og þá gerði hann það. Afkomendur Davíðs, þar á meðal Amnon, 

Tamar og Absalon fylgjast með framferði föður síns. Líkt og Florence bendir á eru 

börn áhrifagjörn og auðmótanleg á flesta lund. Það sem börn Davíðs sáu var að ef 

föður langar í eitthvað, þá tekur hann það. Florence segir að þetta sé líklega það sama 

                                                
187 Sama rit, bls. 2.	
188	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 162. 
189 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 2. 
190	Sama rit, bls. 37. 
191 Sama rit, bls. 40. 
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og Amnon hugsaði: „Ég vil Tamar og ég fæ hana”. Það er mat Florence að Davíð hafi 

verið haldinn valdaþráhyggju rétt eins og Amnon sýnir í sögunni.192  
 

Söguþráður  

Í sögunni er fjallað um Tamar dóttur Davíðs konungs, bræður hennar tvo Amnon, sem 

var elstur í röðinni og Absalon, sem var yngri. Tamar er lýst fallegri193 og Amnon er 

heltekinn af ást, dæmigerð lýsing fyrir konu og karl í Gamla testamenntinu. Amnon 

verður óvart ástfanginn af systur sinni. „Þú ræður ekki hverjum þú verður ástfanginn 

af, það bara gerist”.194 Hann verður ástfangin af henni og svífst einskis í tengslum við 

losta sinn.195 Amnon og Jónadab vinur hans sviðsetja glæp svo Amnon geti uppfyllt 

langanir sínar. Amnon gerir sér upp veikindi og fær föður sinn til þess að senda 

Tamar til sín. Amnon sendir þjóna sína út og hefur þar með öll völd og196 nauðgar 

Tamar með brögðum þrátt fyrir að Tamar hafi reynt að tala um fyrir honum.197 Tamar 

rífur föt sín og er Absalon sér hana veit hann strax hvað gerst hefur, en hann vill verja 

heiður fjölskyldunnar. Hann biður Tamar að tala ekki um það sem gerðist, gerir lítið 

úr glæpnum og afsakar gjörðir Amnon.198 Glæpur Amnons var alvarlegur, hann tók 

allt frá henni, meðal annars möguleikann á að gifta sig. Gekk hún í gegnum mikla 

þjáningu og einsemd í útskúfun.199 Amnon tók frá Tamar hreinleikann og það að fá að 

búa í húsi föður síns en Absalon leyfir henni að búa hjá sér.200 
 

Valdníðsla og þöggun 

Víða í sögunni má glöggt greina valdníðslu og skal nú varpa ljósi á hana. Staðreyndin 

er sú að Amnon er hærra settur en systir hans Tamar. Jónadab vinur Amnon sér ekkert 

athugavert við að leita leiða svo Amnon geti veitt sér það sem hann vill. Samskipti 

Davíðs eru sérstök er hann sendir Tamar til þjónustu vegna uppgerðra veikinda 

Amnon. Trible segir að framkoma Davíðs í garð Tamar gefi til kynna valdaójafnvægi 
                                                
192 Anna Carter Florence, „It Could Have Gone Differently“, af 

https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw. 
193 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 38. 
194 Anna Carter Florence, „It Could Have Gone Differently“, af 

https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw. 
195	Phyllis Trible, Texts of Terror, bls.	42.	
196 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 163.	
197	Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 45.	
198	Sama rit, bls.	47-51.	
199 Sama rit, bls. 37. 
200 Sama rit, bls. 51-52. 
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þar sem hann gefur dóttur sinni skipun í stað þess að biðja hana.201 Völd Amnons 

koma glöggt í ljós er hann sendir þjóna sína út, en augljóst er að þeir höfðu ekkert val 

og Amnon hafði öll völd í hendi sér.202 Hann hafði völdin því hann var prinsinn og 

þjónarnir hefðu getað verið reknir eða hlotið dauðadóm ef þeir hefðu neitað honum. 

Amnon sýnir Tamar fyrirlitningu er hann skipar henni fyrir og neitar að borða 

kökurnar, nema að hún mati hann.203 Amnon hefur einnig völdin því hann er sterkari 

og nauðgar Tamar. Amnon fyrirlítur Tamar eftir nauðgunina og vísar henni á dyr þar 

sem hennar bíður lífstíðar einangrun. Absalon vill verja heiður fjölskyldunnar og gerir 

lítið úr glæpnum og afsakar gjörðir Amnon.204 Davíð konungur verður reiður við 

Amnon, ekki vegna þess sem hann gerði, heldur fyrir að hafa komið sér í þessa stöðu. 

Hann hefur samúð með Amnon en honum finnst hann lítilsvirtur vegna Tamar. Davíð 

styður son sinn Amnon, nauðgarann, en Absalon nær fram hefndum, tveimur árum 

síðar er hann skipaði mönnum sínum að drepa Amnon. Absalon flúði en eftir þrjú ár 

mildaðist faðir hans.205  
 

Barátta Tamar 

Hin sjöfalda neitun Tamar er áhrifarík. Tamar sýnir mikinn styrk er hún reynir að 

sannfæra bróður sinn um að nauðga sér ekki. Hún segir: ,,Nei, þú ert bróðir minn, við 

gerum þetta ekki í Ísrael. Hvað kæmi fyrir mig? Ég dæi. Hvað myndi það þýða fyrir 

þig? Þú myndir valda hneyksli í Ísrael. Talaðu við föður okkar fyrst.”206 Tamar reynir 

hvað hún getur til að sannfæra Amnon um að nauðga sér ekki, en talar fyrir daufum 

eyrum.207 Tamar virðist sýna þolinmæði er hún reynir að sannfæra bróður sinn. Hún 

bendir honum á hversu mikil svívirðing það yrði ef hann kæmi fram vilja sínum. 

Tamar vísar í hefðina en einnig að hún ráði ekki yfir eigin líkama og það geri Amnon 

ekki heldur. Því þurfi hann leyfi föður þeirra til að nýta sér líkama hennar. Kyrtill 

Tamar var rifinn, en hann var tákn fyrir meydóminn.208 Hún rífur klæði sín svo að 

                                                
201	Sama rit, bls.	42.	
202 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 163.	
203	Anna Carter Florence, „It Could Have Gone Differently“, af 

https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw.	
204	Phyllis Trible, Texts of Terror, bls.	47-51.	
205	Sama rit, bls.	55.	
206 Anna Carter Florence, „It Could Have Gone Differently“, af 

https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw. 
207 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 46. 
208 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 163-164. 
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allir viti hvað kom fyrir hana.209  
 

Hvar er Guð? 

Florence fer í gegnum sögu prinsessunnar Tamar og fléttar inn í hvar í, textaröðinni 

hlutirnir hefðu getað farið á annan veg. Hvergi í textanum er Guð nefndur en Florence 

segir að hann sé jafnvel að finna þar sem sagan hefði getað farið öðruvísi. Guð sé að 

finna á öllum þeim stöðum sem einhver von var til að atburðarásin hefði orðið önnur. 

Atburðirnir hefðu getað farið á annan veg ef Amnon hefði ekki horft á og lært af 

lostaævintýri föður síns og Batsebu; ég vil, ég tek. Eins hefði það breytt öllu hefði 

Amnon ekki orðið ástfanginn af systur sinni, en það er tilfinning sem illt er að stjórna. 

Florence talar einnig um að ef Amnon hefði sagt einhverjum öðrum en Jónadab frá 

þrám sínum til systur sinnar hefði sá vinur sennilega ráðlagt honum að hætta þessari 

vitleysu. Allir verði einhvern tímann ástfangnir af einhverjum, sem ekki er í boði. 

Einnig segir Florence að hefði Amnon ekki gert sér upp veikindi og látið eftir sér það 

sem hann þráði, hefði sagan orðið öll önnur svo og boðskapur hennar. Hvað ef Davíð 

hefði neitað Amnon um þjónustu systur sinnar eða ekki hlustað á hann? Florence segir 

að hér sé eitthvað rangt, vegna þess að foreldri ætti að skynja að eitthvað væri 

óeðlilegt. Eins segir hún að textinn gefi til kynna að Davíð hafi grunað hvað sonur 

hans ætlaði sér. Við getum ekki vitað hvort svo var. Sumir guðfræðingar eru alveg 

vissir að hann hafi vitað vegna þess að hann gat ekki horft á Tamar er hann skipaði 

henni. Hann var ópersónulegur og sagði: ,,Farðu til Amnon. Hann er veikur.” Örlög 

Tamar hefðu getað orðið önnur ef þjónararnir hefðu ekki hlýtt skipun Amnons um að 

fara. Hefði það hugsanlega breytt einhverju ef Davíð hefði refsað Amnon fyrir það sem 

hann gerði? Absalon hefði þá breytt sögunni og ekki þaggað niður það sem gerðist.210  
 

Samantekt 

Sögur eins og saga Tamar eiga sér hliðstæður í samfélagi okkar og er nauðsynlegt að 

hafa opnar umræður um málefni sem þessi. Það er staðreynd, segir Florence að ein af 

hverjum fjórum stúlkum í Bandaríkjunum og einn af hverjum sex drengjum verða 

fyrir kynferðislegri misnotkun fyrir 18 ára aldur. Það eru háar tölur og sorglegt að 

                                                
209 Anna Carter Florence, „It Could Have Gone Differently“, af 

https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw. 
210 Sama heimild, af https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw. 
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þetta skuli vera raunveruleikinn. 

Sú barátta sem Tamar sýndi er hún reyndi sjö sinnum að sannfæra bróður sinn 

um að nauðga sér ekki er ein táknmynd Guðs. Hún gaf sig ekki á hans vald fyrr en í 

fulla hnefana. Líklega gerði hún sér grein fyrir því að líkamlega ætti hún ekki 

möguleika á að berjast á móti honum. Atvikið þar sem Tamar rífur fötin utan af sér er 

táknrænt og ætlað til að allir sjá hvað gerst hafi. En konum er kennt að nauðgunin sé 

þeirra mál. Ef þú ert þolandi skaltu segja frá því og samfélaginu ber siðferðileg skylda 

til að axla byrðarnar með þér. Opnar umræður um nauðgun og ofbeldi stuðla að því að 

fólk geri sér ljósari grein fyrir því óréttlæti sem felst í misneytingunni. Sú staðreynd 

að Absalon hittir Tamar eftir nauðgunina talar inn í þær aðstæður þar sem þöggun á 

sér stað. Saga Tamar tekur sérstaklega til þess sem framkvæmdaáætlun 

þjóðkirkjunnar vill að kirkjan vinni eftir. Kirkjan vill ekki taka þátt í þöggun heldur 

mótmælir hún hverskyns ofbeldi. 

Annar mikilvægur lærdómur sem hægt er að draga af þessari sögu er að vanda 

vel frá hverjum fengnar eru ráðleggingar. Ómeðvitað leitar einstaklingur ráðlegginga 

hjá þeim sem hann veit að ráðleggur líkt og vonir hans stóðu til.211 Trible segir að 

nauðgun Amnon á systur sinni hafi aldrei snúist um kynferðislegan losta í garð Tamar 

heldur hafi hann stjórnast af illsku.212 
 

Nafnlausa konan: Dómarabók 19.1-30 

Forsaga  

Svik, nauðgun, misþyrming, morð og sundurlimun nafnlausu konunnar í tólf hluta er 

saga sem engan fýsir að lesa, en okkur ber samt sem áður skylda til að lesa og ræða. 

Þessi saga á sér hliðstæður í sögunni um eyðingu Sódómu og Gómorru sem er í fyrstu 

Mósebók þar sem Lot býður dætur sínar í skiptum fyrir karlmenn. Í hvorugri sögunni 

fórnar karlinn sér eða býður sig fram heldur eru þeir fúsir til að bjóða fram eiginkonur 

sínar og dætur.213 Trible telur að tilgangur sögunnar hafi verið sá að ýta undir þá 

hugsun að ekki hafi verið ráðlegt að hafa valdhafa fjarri. Hver og einn gerði það sem 

hann taldi rétt, með skelfilegum afleiðingum. Trible segir einnig að sagan sé notuð til 

                                                
211 Sama heimild, af https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw. 
212 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 56-7. 
213 Sama rit, bls. 75. 
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að réttlæta ofbeldi sem konur í sögunni verða fyrir af hendi manna úr ættbálki 

Benjamíns. Skilaboðin eru skýr, ekkert er sjálfsagðara, í ljósi þess sem á undan er 

gengið.214 Ísraelsmenn litu á líkamspartana sem Levítinn sendi þeim sem 

stríðsyfirlýsingu og þeir ráðast að íbúum Gíbeu til að ná fram hefndum.215 
 

Söguþráður 

Dómarabókin fer ekki varhluta af því að vera skrifuð á tímum þegar óreiða ríkti í 

konungsríkinu og mikil upplausn var ríkjandi í samfélaginu. Feðraveldi er vel lýst þar 

sem konan er undirgefin og eign annað hvort föður síns eða eiginmanns.216 

Sagan byrjar á að lýsa vel kyni, stöðu einstaklinganna og landfræðilegri staðsetningu 

sögunnar. Persónurnar í sögunni eru allar nafnlausar; Levítinn, þjónn Levítans, 

faðirinn, gamall maður, og hópur karlmanna. Auk þeirra er nafnalausa konan sem er 

eiginkona Levítans og dóttir gamla mannsins. Levítinn er hátt settur og hefur mikil 

völd miðað við marga aðra karlmenn. Nafnlausa konan flúði til föður síns en ekki 

kemur fram af hverju hún gerði það. Hjá föður sínum dvaldi hún í nokkra mánuði 

áður en Levítinn kom og sótti hana. Í sögunni segir að hann hafi farið á eftir henni til 

að vinna hjarta hennar en það kemur hvergi fram að hann hafi reynt það..Faðirinn náði 

að fresta því að Levítinn legði af stað með nafnlausu konuna og varð það til þess að 

þau þurftu að gista á leiðinni. Enginn vildi hýsa þau fyrr en gamall maður bauð þeim 

gistingu. Þorpsbúar fréttu af aðkomufólkinu og heimtuðu að fá Levítann út til að 

nauðga honum. Gestgjafinn bauð dóttur sína í staðinn en Levítinn tók það ekki í mál 

heldur kastaði nafnlausu konunni út til þorpsbúanna. ,,Þeir nauðguðu og misþyrmdu 

henni alla nóttina þar til um morguninn” og skildu hana eftir á dyraþrepinu. Hún lá 

hreyfingarlaus þegar hann kom út um morgunninn en Levítinn skipaði henni að 

standa á fætur. Hann tók hana svo og setti upp á asnann sinn og hélt með hana heim. 

Þegar heim var komið sér hann að hún dáin, tekur hann þá hníf og sker hana í tólf 

búta. Bútana sendir hann svo til tólf ættbálka Ísraels.217 

 

                                                
214 Sama rit, bls. 65. 
215 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 166. 
216 Jacqueline E. Lapsley, Whispering the Word: Hearing Women’s Stories in the Old Testament, 

Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2005, bls. 36. 
217 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 66-80. 
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Valdníðsla og þöggun  

Á nokkrum stöðum í sögunni má sjá hvernig stéttaskipting, kyn og þjóðerni eru notuð 

til að sýna þjóðfélagslega stöðu sem gefur rétt til að kúga, hræða og misþyrma. 

Nafnlausa konan fær ekki mikið rými í og er sem hún sé varla til staðar fyrr en þau 

gista sem útlendingar í Gíbeu. Lagalega og samfélagslega er konan ekki jafngild 

eiginkonu heldur frekar þræll eða eign eiganda síns. Þegar Levítinn hittir eiganda 

gistiheimilisins er eins og hann bjóði honum nafnlausu konuna til þjónustu.218 Í 

frásögninni um það þegar illmennin umkringja húsið, berja það að utan og kalla á 

gestgjafann er ljóst er að þarna mætast valdamiklir karlmenn. Karlmennirnir fyrir utan 

húsið biðja um þann sem hann hýsir svo þeir megi misþyrma honum kynferðislega. 

Gestgjafinn neitaði því en bauð sína eigin dóttur sem var hrein mey í staðin. Levítinn 

tók það ekki í mál og hratt nafnlausu konunni út til þeirra þar sem henni var misþyrmt 

hrottalega og nauðgað alla nóttina.219 Ekki endaði valdníðslan þar heldur segir frá því 

þegar hann skar líkama hennar í 12 hluta til að mótmæla því óréttlæti sem hann varð 

fyrir. Vegið hafði verið að heiðri hans, lífi hans ógnað og hann hafði orðið fyrir 

eignatapi.220 Hlutskipti nafnlausu konunnar í sögunni er að vera fórnarlamb. Hún er án 

nafns, raddar, og valda og á hún enga að sem syrgja hana í dauðanum. Minna vald yfir 

eigin lífi hefur engin kona en að karlmaður ráði því.221 Sundur hlutaður líkami hennar 

er tákn um þá sorglegu staðreynd að allir karlmennirnir í lífi hennar brugðust henni og 

eins er hann merki um það grimmilega ofbeldi sem hún mátti líða.222 Levítinn skeytir 

hvorki um skömm né heiður þrátt fyrir að hann hafi sundur hlutað konuna, heldur 

notar hann hefnd sem réttlætingu á gjörðum sínum.223 
 

Hvar er Guð? 

Trible segir í bók sinni að Guð sé hvergi nærri í þessari hræðilegu og ofbeldisfullu 

sögu. Hvernig ætti svo að vera? Spyr hún.224 Saga nafnlausu konunnar verður nú 

skoðuð með aðferð Florence þar sem leitað er að Guði í þeim aðstæðum þar sem 

sagan hefði getað endað með öðrum hætti. Er mögulegt að vonina hafi verið að finna 

                                                
218 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 165. 
219 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 73-74. 
220 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 166. 
221 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 80-81. 
222 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 166. 
223 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 82. 
224	Sama rit, bls.	65.	
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á einhverjum stöðum í sögunni án þess að sérstaklega sé minnst á Guð? Atburðirnir 

hefðu getað farið á annan veg ef nafnlausa konan hefði ekki flúið frá Levítanum til 

föður síns, en ástæða flóttans er ekki þekkt. Eins er ljóst er að sagan hefði farið á 

annan veg ef Levítinn hefði ekki farið á eftir henni. Nafnlausa konan hafði verið í 

nokkra mánuði hjá föður sínum áður en hann ákvað að fara á eftir henni. Faðir hennar 

hefði getað neitað því að hún færi aftur heim með eiginmanni sínum. Hvað hefði gerst 

hefðu þau lagt nógu snemma af stað, þannig að þau þyrftu ekki að gista á 

heimleiðinni. Hvað hefði orðið ef óreiða hefði ekki ríkt í konungsveldinu? Ekki er þá 

víst að reiður almúginn hefði krafist þess að nauðga Levítanum. Sagan hefði aldrei 

endað með þessum hætti ef Levítinn hefði ekki litið á nafnlausu konuna sem eign eða 

hlut og tekið ákvörðun um að henda henni út til reiðs múgsins svo hann mætti nauðga 

henni og misþyrma í staðinn fyrir hann. 
 

Samantekt 

Trible segir að saga nafnlausu konunnar eigi sér því miður hliðstæður í nútíma 

samfélagi; enn gerast ofbeldisverk sem þessi.225 Fram kemur í skýrslu Barnahjálpar 

Sameinuðu þjóðanna, Unicef, „A Deadly Journey for Children” að flóttabörn sem 

flúðu frá Líbýu til Ítalíu á árinu 2016 hafi verið 26 þúsund talsins. Flóttabörnin eru oft 

ein á ferð og lenda í klóm smyglara og mansalshringja og algengt er að þau verði fyrir 

margvíslegu ofbeldi. Sumum þeirra er nauðgað, þau jafnvel limlest eða drepin á flótta 

sínum til Ítalíu.226 

Trible segir að vald nafnlausu konunnar í sögunni sé ekkert. Hún er tekin, svikin, 

nauðgað, misþyrmt, myrt, gleymd, limlest og síðan dreift til margra.227 Ekkert 

undirbýr lesandann fyrir lestur þessarar sögu. Glæpurinn sjálfur fær ekki mörg orð í 

sögunni né heldur skiptir trú konunnar miklu máli.228 Sundur hlutaður líkami hennar 

er ekki tákn um neitt annað, aðeins sorgleg staðfesting á því að allir karlmennirnir í 

hennar lífi brugðust henni og þá skelfilegu grimmd og ofbeldi sem hún mátti líða.229 

Trible segir að samúðarleysi og afskiptaleysi sem nafnlausa konan upplifir í sögunni, 

                                                
225 Sama rit, bls. 87. 
226 Paul Adams, „Libya Exposed as an Epicentre for Migrant Child Abuse”, Bbc.com, 28. febrúar 2017, 

sótt 21. apríl 2017 af http://www.bbc.com/news/world-africa-39109585. 
227 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 81. 
228 Sama rit, bls. 77. 
229 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 166.	
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hafi mikil áhrif á lesanda sögunnar. Harmleikir sem þessir ættu ekki að eiga sér stað 

en raunveruleikinn er annar. Nauðsynlegt er að allir taki höndum saman í baráttunni 

og leggi sitt af mörkum í gegn ofbeldi og valdníðslu.230  
 

Hagar: Fyrsta Mósebók 16.1-16; 21.9-21 

Forsaga  

Hagar er ein af fyrstu konunum í Gamla testamentinu sem við lesum um að hafi orðið 

fyrir misnotkun og útskúfun.231 Hún er sú fyrsta í ritningunni til að ganga með barn 

fyrir utan Evu. Einnig er hún fyrsta konan í textunum sem fær bein skilaboð frá Guði 

og sú fyrsta til að nefna guðdóminn með nafni. 232   
 

Söguþráður, valdníðsla og útskúfun 

Hagar var egypsk ambátt og eign Söru sem var eiginkona Abrams, síðar nefndur 

Abraham og er sagt frá henni í fyrstu Mósebók köflum 16 og 21.233 Sara var gömul, 

vel ættuð og efnuð og valdamikil í samfélaginu. Samt var hún án virðingar vegna þess 

að hún gat ekki eignast börn. Í Mósebók sem og öðrum bókum Gamla testamentisins 

kemur fram að konur sem ekki gátu eignast börn voru fyrirlitnar. Hagar var andstæða 

Söru, ung og fátæk en hún var eign Söru og hafði því ekki nein völd. En hún gat 

eignast börn. Þó saga Söru og Hagar fjalli um þær er Abraham engu að síður sá sem 

allt snýst um, því þær eiga að tryggja honum afkomendur.234 Sara biður Abraham að 

leggjast með ambátt sinni Hagar svo hann geti eignast afkomendur. Sara sýnir vald 

sitt er hún eignar sér líkama Hagar til að gefa hann eiginmanni sínum svo tryggja 

megi honum afkomendur þar sem hún sjálf er ófær um það.235 Mikil spenna verður 

upp frá þessu á milli Hagar og húsmóður hennar. Hagar fer að hata Söru sem byrjar að 

koma illa fram við hana. Hún umber ekki framkomu Söru lengur og ákveður að flýja 

en snýr þó aftur.236 Hún snýr við og eignast dreng sem Abraham nefnir Ísmael.237 Sara 

eignast einnig dreng þrátt fyrir háan aldur. Hún er þakklát en hissa. Drengurinn fær 
                                                
230 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 87. 
231 Sama rit, bls. 9. 
232 Sama rit, bls. 28. 
233	Sama rit, bls. 10. 
234	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 159-160. 
235 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 10-11. 
236 Sama rit, bls. 13. 
237 Sama rit, bls. 16-17. 
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nafnið Ísak. Sara bætir ekki framkomu sína við Hagar og nú bætist við að Sara getur 

ekki sætt sig við að Ísmael sonur Hagar, muni erfa Abraham jafnt á við Ísak. Því fer 

svo að Abraham rekur Hagar og Ísmael í burtu.238  
 

Hvar er Guð? 

Í sögunni af Hagar birtist Guð á ýmsum stöðum en einnig talar Sara mikið um Guð. Í 

sögunni er sérstakt hversu hliðhollur Guð er þeim hjónum Abraham og Söru. Til að 

mynda lofar Guð Abraham að hann muni eignast fjölda afkomenda. Sara segir að Guð 

hafi lokað legi hennar svo hún geti ekki eignast börn en Guð hafi ákveðið að halda 

móðurlífi Hagar opnu. Abraham leggst með Hagar án samþykkis Drottins.239 Sara 

talar um að ef Abraham eignast afkomanda með Hagar gæti Guð jafnvel opnað 

móðurlíf hennar.240 Guð birtist Hagar á flótta hennar og segir henni að snúa til baka. 

Hún er fyrsta konan í Biblíunni sem fær að sjá Guð.241 Sonur Hagar og Abrahams fær 

nafnið Ísmael sem merkir Guð heyrir, (Guð heyrir kveinstafi Hagar). Guð tilkynnir 

Söru og Abraham að þau muni eignast son. Sara skipar Abraham að hrekja Hagar og 

Ísmael út í eyðimörkina því henni finnst þau taka athyglina frá Ísaki nýfæddum syni 

hennar. Guð samþykkir að Abraham og Sara hreki Hagar og Ísmael út í 

eyðimörkina.242 
 

Samantekt og barátta Hagar  

Trible segir að saga Hagar tali inn í samtíma okkar og þá sérstaklega inn í umræðuna 

um mismunun sem byggð er á þjóðerni, stétt og kyni. Samband Hagar og Söru snýst 

að öllu leyti um þrjá karlmenn; Abraham, eiginmann Söru og syni hans tvo. Hagar er 

misnotuð af Söru því hún er af lægri stétt en Sara en einnig vegna þess að hún er 

útlendingur. Túlkun Trible er sú að Hagar er ambátt sem flýr frá þjáningunni og er 

gjarnan notuð sem táknmynd vonar fyrir þá sem eru kúgaðir. Hagar er ambátt sem 

upplifir flótta án frelsis, gleði án hjálpræðis, eyðimörk án sáttmála, flótta án lands, 

loforð sem ekki eru uppfyllt og óverðskuldaða útlegð. Trible nefnir m.a að Hagar sé 

tákn fyrir konur sem hafa upplifað höfnun í lífinu eins og t.d. konur af dökkum 

                                                
238 Sama rit, bls. 20-21. 
239	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 159-160. 
240 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 10. 
241 Sama rit, bls. 16-17. 
242	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls.	160-161.	
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uppruna sem farið er illa með. Hér má einnig nefna staðgöngumæður, útskúfaðar 

eiginkonur, einstæðar mæður eftir sáran skilnað, ungar konur á flótta eða konur sem 

missa frelsi sitt til annarrar manneskju.243 Trible segir að mikilvægt sé að konur geti 

fundið hvatningu í Biblíunni í baráttu sinni gegn valdníðslu og hverskyns kúgun og 

ofbeldi. Elizabeth Scüssler Fiorenza bendir á mikilvægi texta sem konur geti 

samsamað sig við.244 Saga Hagar hefur haft mikilvægu hlutverki að gegna í guðfræði 

svartra í Bandaríkjunum. Saga Hagar hefur verið notuð sem tákn um kynþáttahatur, 

stéttaskiptingu og kynjamisrétti sem svartar konur hafa mátt búa við í gegnum 

aldirnar. Saga Hagar gefur trú, von og baráttuanda inn í framtíðina sem margar konur 

geta nýtt sér í þeirri erfiðu baráttu sem lífið hefur verið þeim sem hafa orðið fyrir 

nauðgun, ofbeldi eða þeim sem eiga engan samastað.  

Boðskapur sögunnar að mati Arnfríðar Guðmundsdóttur er sá að Guð býður 

Hagar að ganga með henni í gegnum óréttlætið, í gegnum erfiðleikana en um leið 

opnar hann möguleika til betra lífs þegar öll sund virðast lokuð. Gott dæmi er þegar 

Hagar sér ekkert nema dauðann vegna vatnsskorts í eyðimörkinni en Guð opnar augu 

hennar svo hún sér brunn með vatni.245  

Dóttir Jefta: Dómarabók 11:29-40 

Forsaga  

Saga dóttur Jefta er síðasta sagan í bók Trible. Hana er einnig að finna í Dómarabók 

líkt og sögu nafnlausu konunnar. Greining Trible á þessari sögu leggur mesta áherslu 

á tvö atriði; í fyrsta lagi opinbera fórn og í öðru lagi einkafórn. Sagan lítur fram hjá 

öllum þeim fjölda sem féll í stríðinu og einblínir á dauða dóttur Jefta. Sagan fjallar um 

trúleysi Jefta, dauða og harm á mjög sérstakan hátt. Það kemur fram í sögunni að Jefta 

hafi verið mjög góður stríðsmaður. Í sögunni segir að hann hafi þurft að þjást vegna 

synda foreldra sinna en móðir hans var nafnlaus vændiskona og ekki vitað hver faðir 

hans var.246 Afleiðingar synda foreldra Jefta virðast þarna koma niður á þriðja 

ættliðnum. Þessi saga á sér hliðstæður í sögunni um það þegar Guð bað Abraham að 

                                                
243 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 27-28. 
244	Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls.	154.	
245	Sama rit, bls. 161-162.	
246 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 93-94. 
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fórna einkasyni sínum.247 Sögurnar eru ólíkar að því leyti að það var Guð sem prófaði 

Abraham en hér er fórnin sett fram að frumkvæði Jefta sjálfs. Abraham trúði því að 

Guð myndi grípa inn í en það gerði Jefta ekki. Kristin hefð heldur heiðri Jefta lifandi 

ekki vegna sjálfrar fórnarinnar heldur vegna trúarinnar og iðkun réttlætisins.248 Í 

gegnum aldirnar hefur feðraveldið bent á hetjudáð Jefta en gleymt dóttur hans.249 
 

Söguþráður 

Jefta er í stríði, er óviss um stuðning Drottins og heitir á Guð að ef hann sigri muni 

hann fórna þeim fyrsta sem tekur á móti honum er hann kemur heim.250 Slík loforð 

höfðu áður reynst Jefta vel en þetta loforð var stórt og ekki úthugsað. Hverju Jefta 

ætlar að fórna er ekki útskýrt nánar en hann blandar saman þeim erfiðu aðstæðum sem 

hann er staddur í vegna stríðsins og einkalífi sínu. Guð færði Jefta sigur í stríðinu og 

fékk hann þannig það sem hann vildi. Hann vissi ekki af því tapi sem beið hans þegar 

hann kæmi heim. Þegar dóttir hans sér hann kemur hún hlaupandi á móti honum með 

bumbuslætti og dansi því slík var hamingjan yfir því að faðir hennar væri á lífi.251 

Þegar að Jefta sér dóttur sína koma verður hann sár og reiður og kennir henni um 

hvernig komið sé.252 Stúlkan var eina barn Jefta. Hann skammar dóttur sína fyrir að 

hafa kallað ógæfu yfir sig. Hún telur að hann verði að efna loforðið. Hún fær tvo 

mánuði og fer ásamt vinkonum sínum upp á fjall og kemur síðan til baka svo að faðir 

hennar geti fært þá fórn sem hann hafði lofað Guði.253  
 

Valdníðsla 

Dóttirin virðist vita hver hennar staða er í þjóðfélaginu. Hún veit ekki hverju faðir 

hennar lofaði Guði, en hún segist vita að það loforð beri að efna og sýnir mikið 

hugrekki.254 Trible segir að Jefta hafi aldrei syrgt sína eigin dóttur heldur hafi hann 

syrgt sín eigin örlög. Hann sagði að hún ylli honum mikilli ógæfu því hann hefði 

                                                
247 Sama rit, bls. 100-102. 
248 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 167. 
249 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 107. 
250 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 167. 
251 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 95-98. 
252 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 167. 
253 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 98-99. 
254 Sama rit, bls. 103. 
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lofað Guði nokkru sem hann gæti ekki tekið aftur.255 Faðirinn fær alla samúðina 

vegna fórnarinnar en ekki dóttirin því hún skipti minna máli en karlmaðurinn.256  
 

Hvar er Guð? 

Jefta er óöruggur um nálægð Guðs. Vegna þess að hann treystir því ekki að Guð sé 

með honum lofar hann að fórna þeim fyrsta sem hann mætir er hann kemur heim úr 

stríðinu. Jefta beið ekki eftir viðbrögðum eða samþykki Guðs er hann fórnaði dóttur 

sinni.257 Samkvæmt aðferð Florence við leit að Guði í aðstæðum þar sem hlutirnir 

hefðu getað farið á annan veg, má benda á að Jefta hefði getað brugðist við með sama 

hætti og Abraham forðum og reynt að semja við Guð. Jefta reyndi ekki einu sinni að 

sleppa undan loforði sínu við Guð. Hann reyndi heldur ekki að bjóða sitt eigið líf í 

stað dóttur sinnar líkt og Abraham gerði.258 Jefta var ekki í neinu sambandi við Guð 

en heldur þó fast við loforð sitt. 
 

Minning sem lifir 

Sem fyrr segir dvaldi dóttir Jefta uppi á fjalli í tvo mánuði með vinkonum sínum. Að 

þeim tíma liðnum kom hún til baka svo uppfylla mætti loforð föður hennar.259 Trible 

segir að dauði og þögn séu ekki síðustu orð þessarar sögu, því konurnar sem vörðu 

tíma með henni á fjallinu sögðu sögu hennar. Þær breyttu þessari sögu í fórnarsögu, 

frá dauða til lífs, frá því að gleyma til þess að minnast. Hefð skapaðist fyrir því að 

tileinka dóttur Jefta fjóra daga á ári þar sem hún var syrgð. Staðreyndin er samt sem 

áður sú að hér var um að ræða voðaverk sem leiddi af sér mikla sorg. Trible segir að 

dóttur Jefta verði minnst og hún syrgð eins og allar dætur Ísraels. Minning hennar 

verði að eilífu í hjörtum okkar. Sagan lifir ekki vegna þess að hún lifði af heldur 

vegna þess að Jefta mistúlkaði eða hlustaði ekki á þau tákn sem Guð sendi.260 

Minningu hennar er m.a. að finna í 11. kafla Hebreabréfs.261 

 

                                                
255 Sama rit, bls. 98. 
256 Sama rit, bls. 102. 
257 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 167. 
258 Phyllis Trible, Texts of Terror, bls. 102-103. 
259 Sama rit, bls. 99. 
260 Sama rit, bls. 106-108. 
261 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu”, bls. 167. 
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Samantekt  

Saga Jefta á ekki hliðstæðu í íslensku samfélagi en sagan er engu að síður sterk 

áminning um mikilvægi þess að ræða um ofbeldi. Líkt og vinkonur dóttur Jefta héldu 

minningu hennar lifandi þar sem sérstakir dagar voru tileinkaðir henni. Sagan gæti 

stutt við framkvæmdaáætlun kirkjunnar um að tileinka ofbeldi sérstakan dag í 

kirkjuárinu líkt og vinkonurnar gerðu. Sagan þannig minnir okkur á mikilvægi þess að 

við getum tekið þátt í að breyta sögum. Ofbeldi sem enginn talar um getur aldrei orðið 

til þess að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Því fleiri sem þora að tala um 

ofbeldi gætu orðið til þess að meiri líkur séu á því að ofbeldi í heiminum fari 

minnkandi.  

Saga Jefta fjallar ekki um ósanngjarnan Guð heldur fjallar hún um hvað getur 

gerst ef ekki er hlustað á hann. Jefta gaf Guði loforð en ekkert bendir til þess að Guð 

hafi viljað að hann efndi það. Stundum gefur maður heimskuleg loforð sem þarf að 

afturkalla fremur en að ganga gegn eigin siðferðislegu sannfæringu. Sagan minnir á 

mikilvægi þess að vera í stöðugu trúarsambandi við Guð, ekki bara þegar að 

erfiðleikar mæta okkur heldur einnig þegar vel gengur.  
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Niðurstöður	

Getur verið að samfélagið í dag sé orðið svo ónæmt fyrir ofbeldi að það snerti ekki 

lengur við okkur? Ofbeldi er algengt í kvikmyndum og þáttaröðum, eins birtast 

reglulegar fréttir af ofbeldi í fjölmiðlum. Umræða og fræðsla um ofbeldi hefur aukist 

með tilkomu baráttusamtaka eins og Stígamóta og Kvennaathvarfsins. Nýlega bættist 

í hópinn úrræði fyrir þolendur sem heitir Bjarkarhlíð. Ofbeldi í samfélaginu er algengt 

eins og fram kemur í inngangi þessarar ritgerðar þar sem lesa má tölulegar 

upplýsingar því til staðfestingar. Þegar talsmaður Stígamóta segir í frétt að nærtækt sé 

að segja að nauðganafaraldur eigi sér stað á Íslandi er ljóst að vandamálið er stórt og 

alvarlegt. Þær tölur sem koma frá Stígamótum, Kvennaathvarfinu, Neyðarmóttöku, og 

Lögreglu um fjölda þeirra sem verða fyrir ofbeldi er skelfilegur raunveruleiki og er 

ljóst að allir verða að hjálpast að í þessari baráttu. Eins og fram hefur komið hefur 

íslenska þjóðkirkjan lagt sitt af mörkum m.a. er hún setti fram viljayfirlýsingu í 

baráttunni gegn ofbeldi og með útgáfu framkvæmdaáætlunar kirkjunnar. Í áætluninni 

má sjá hinar ýmsu leiðir og hin ýmsu tæki sem lögð eru fram til að ná tilsettum 

árangri. Hún hefur m.a. unnið að jafnrétti kynjanna í helgihaldi og lagt áherslu á 

orðalag er vísar til beggja kynja. Einnig hefur kirkjan unnið að endurbættri sálmabók, 

sem leggur aukna áherslu á konur sem höfunda og sálmaskáld. Nú stendur einnig yfir 

vinna að nýrri handbók kirkjunnar þar sem m.a. er lögð áhersla á tungumál beggja 

kynja. Þjóðkirkjan hefur á þessum tíma stofnað nefndir, unnið ferla og komið á 

fagráði sem vinnur eftir ákveðnum starfsreglum, ef upp koma málefni tengd ofbeldi 

innan kirkjunnar. Kirkjunni hefur áunnist margt síðustu ár en enn er langt í land í 

þessari baráttu gegn ofbeldi í samfélaginu. 

Phyllis Trible, sem er femínískur guðfræðingur, skrifaði bókina Texts of Terror 

um ljótustu ofbeldissögurnar í Gamla testamentinu. Hún benti á hliðstæður þeirra í 

samtíma okkar. Hún benti einnig á mikilvægi þess að ræða þessar sögur og ræða 

ofbeldi almennt. Hún orðar þá kúgun og valdníðslu sem er að finna í þeim en 

jafnframt bendir hún á staði þar sem kjarkur og barátta kvenna skín í gegn. Anna 

Carter Florence er annar guðfræðingur sem fjallað hefur um ljótu sögurnar í 

Biblíunni. Florence tekur djúpt í árina og segir að sá sem ekki treysti sér til að horfast 

í augu við ofbeldi og ræða það sé að taka þátt í þöggun. Það er mat Florence og Trible 
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að kirkjan eigi ekki að vera hrædd við að nota ljótu textana og ljótu orðin sem tengjast 

ofbeldi og yfirfæra á hliðstæður í samfélagi okkar.262  

Eitt af markmiðum ritgerðarinnar var að skoða hver tilgangurinn sé með því að 

lesa þessar hræðilegu sögur í kirkjunni. Ljóst er að hver og einn les þær út frá eigin 

reynslu og þekkingu. Það sem er athyglisvert við að skoða sögurnar út frá femínísku 

sjónarhorni, eins og Trible gerir, er að draga fram nýjar nálganir við lestur þeirra. 

Trible bendir á kraftinn sem Hagar sýndi er hún reyndi að flýja frá Söru og Abraham, 

þrátt fyrir að hún sneri síðan aftur hafði hún kjarkinn til að berjast á móti ofbeldinu. 

Trible bendir einnig á baráttuandann sem Tamar sýndi er hún reyndi að sannfæra 

bróður sinn um ranglætið sem nauðgunin fól í sér. Femínísk nálgun byggist á að draga 

fram jákvæðar hliðar í ofbeldissögum, þrátt fyrir þá valdníðslu sem konur máttu lifa 

við. Þessar tvær sögur eru þar á meðal og fjalla um kjarkmiklar konur sem þorðu að 

mótmæla ofbeldinu sem þær urðu fyrir. Femínískir guðfræðingar meta það svo að 

ljótu sögurnar hafi hlutverki að gegna í Gamla testamentinu og munu hafa hlutverk á 

meðan ofbeldi fyrirfinnst á þessari jörðu. Sögurnar eru ekki þarna til að sýna hvernig 

konur voru kúgaðar í gamla daga og hvernig þaggað var niður í þeim. Sögurnar eru 

svo miklu meira en það. Þær minna okkur á það óréttlæti sem enn ríkir, 3000 árum 

síðar og geta ljótu sögurnar hjálpað okkur í baráttunni við ofbeldi ef við bara notum 

þær og leyfum röddum kvennanna að heyrast.  

Þessar sögur eru því miður daglegt brauð í samtíma okkar. Hér er dæmi: 

Héraðsdómur Reykjaness dæmdi 18 ára pilt í fimm og hálfs árs fangelsi fyrir að 

nauðga tveimur 15 ára stúlkum með sex daga millibili. Drengurinn var sagður eiga 

erfitt með að finna til með öðrum og var hann reiður. Báðar stúlkurnar urðu fyrir 

hrottalegri árás, báðar leituðu á neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis og 

var önnur þeirra mjög illa leikinn eftir misþyrmingar af hans hálfu.263 Annað dæmi: 

Héraðsdómur Reykjaness dæmdi karlmann í átta ára fangelsi fyrir tilraun til 

manndráps, nauðgun, frelsissviptingu og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn 

fyrrverandi sambýliskonu sinni. Áður hafði hann hlotið dóm fyrir heimilisofbeldi. 

                                                
262 Anna Carter Florence, „The Word in the Repertory Church”, af 

https://www.youtube.com/watch?v=8GFsfh_FlYI. 
263 Þóra Tómasdóttir, „Fimm og hálft ár fyrir að nauðga tveimur stúlkum”, Frettatiminn.is, 5. janúar 

2017, sótt 26. apríl 2017 af http://www.frettatiminn.is/fyrir-ad-naudga-tveimur-stulkum/. 
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Konan var með áverka eftir hníf á hálsi auk ýmissa annarra áverka á líkamann.264 Af 

nógu er að taka þegar skoðuð eru ofbeldismál á Íslandi. Til að mynda er ekki langt 

síðan að fyrirsögnin; Myrti konu sína og svipti sig lífi..., birtist á öldum ljósvakans.265 

Von mín er sú að íslenska þjóðkirkjan haldi áfram að berjast gegn ofbeldi og láta 

sig málið varða. Kirkjan getur gert svo margt til þess að vinna gegn ofbeldi í 

samfélaginu sem hún tilheyrir. Þegar ég horfi til framtíðar myndi ég vilja að kirkjan, 

líkt og kemur fram í framkvæmdaáætlun hennar, tileinkaði einn dag kirkjuársins 

,,samstöðu gegn ofbeldi”. Þennan dag væri sérstaklega fjallað um þann raunveruleika 

sem ofbeldi er í samfélaginu. Kirkjan fengi þannig tækifæri til að minna á þá 

staðreynd að þöggun er ekki samþykkt innan hennar og þangað geta allir leitað 

þolendur, gerendur og vitni.  

Predikunin er eitt af þeim tækjum sem kirkjan hefur og getur haft mikið að segja 

í baráttunni gegn ofbeldi. Ef skrifa á predikun þar sem fjalla á um ofbeldi má finna 

innihaldsmiklar og gagnlegar upplýsingar m.a. í bókinni Telling the Truth, Preaching 

about Sexual and Domestic Violence, sem ég mæli eindregið með. Predikun um 

ofbeldi getur verið gagnleg fyrir margar sakir m.a. verið hvatning bæði til þolenda og 

geranda um að þeir séu ekki einir og að þeir geti leitað til presta og djákna en einnig 

til allra þeirra góðu samtaka og sérfræðinga sem til eru í samfélaginu. Predikunin 

getur opnað augu vitna og fengið þau til að líta ekki undan og bregðast við með 

einhverjum hætti. Sýn predikara beinist oftast mest að þolendum ofbeldis, en þarf að 

huga að því að hún getur líka verið fyrirbyggjandi gegn meira ofbeldi. 

Anna Carter Florence bendir á áhugaverða nálgun um nálægð Guðs í ofbeldi í 

fyrirlestri sínum „It Could Have Gone Differently: Repertory Readings of Texts of 

Terror”. Florence tengir sögu Tamar við nálgun sína á nærveru Guðs í ofbeldissögum. 

Hún blæs von inn í aðstæður þolandans þar sem hún bendir á aðstæður þar sem sagan 

hefði getað farið á annan veg og vísar þá í hverja þá breytni vitna sem hefðu getað 

haft áhrif. Á sama tíma tel ég að hún sé að minna okkur öll á að við verðum að hlusta 

á Guð því að ,,ég eða þú” getum komið í veg fyrir að ofbeldi eigi sér stað. Þannig 

skipta allar okkar gjörðir máli fyrir þolanda, ,,ég og þú” getum verið það vitni sem 

                                                
264 Freyr Gígja Gunnarsson, „8 ára fangelsi fyrir ofbeldi gegn barnsmóður”, Ruv.is, 2. febrúar 2017, 

sótt 25. apríl 2017 af http://www.ruv.is/frett/8-ara-fangelsi-fyrir-ofbeldi-gegn-barnsmodur. 
265 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, „Myrti konu sína og svipti sig lífi á Akranesi”, Ruv.is, 13. apríl 2016, 

sótt 26. apríl 2017 af http://www.ruv.is/frett/myrti-konu-sina-og-svipti-sig-lifi. 
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getur gripið inn í aðstæður þolanda og breytt sögunni. Allir, hver og einn einasti 

skiptir máli í baráttunni gegn ofbeldi og við megum ekki gleyma að hlusta á Guð.  

Florence sagði einnig í fyrirlestrinum sínum; „Old Texts, New Works: The 

Repertory Preacher and the Company of Grace” frá mikilvægi þess að vekja meðlíðan 

hjá söfnuði, sem gagnlega leið til að fá hvern og einn til að líta í eigin barm og sjá 

hvað eða hvar hann getur lagt sitt af mörkum til að stöðva ofbeldi. Að mati Florence 

getur aukin meðlíðan predikara opnað augu fólks fyrir þeim raunveruleika sem 

ofbeldi er. Florence kennir aðferð í fyrirlestri sínum sem hún segir gagnlega fyrir 

predikara svo þeir sjálfir geti náð betur til safnaðarins. Þessi aðferð er ný af nálinni en 

Florence mun gefa út bók með aðferðum sínum á haustdögum 2017. Baráttan gegn 

ofbeldi gengur betur ef allir finna meðlíðan í ofbeldisbaráttunni segir Florence. 

Íslendingar upplifðu mikla samstöðu og meðlíðan í upphafi árs eftir hvarf ungrar 

stúlku sem fannst nokkrum dögum síðar eftir stærstu og umfangsmestu leit sem gerð 

hefur verið á Íslandi. Stúlkan fannst í flæðarmáli suður með sjó og ljóst var að hún 

hafði verið myrt. Stúlkan hvarf eftir að hafa verið á skemmtistað aðfaranótt 14. janúar 

2017. Fljótlega leiddi rannsókn í ljós hver hugsanlegur morðingi stúlkunnar væri. 

Fram kom í nýlegri frétt að rannsókn réttarmeinafræðings hafi leitt í ljós að stúlkan 

hafi verið myrt. Henni höfðu m.a. verið veittir talsverðir áverkar í andliti og höfði og 

hún orðið fyrir ofsafenginni kyrkingu. Ýmis sönnunargögn litu dagsins ljós og þar á 

meðal fannst blóð á klæðnaði hins ákærða og lífssýni staðfestu að þau kæmu úr henni. 

Einnig fannst ökuskírteini stúlkunnar um borð í togara sem ákærði vann á sem og 

vitni voru að því að hún hafi verið í bíl sem hinn ákærði hafði á leigu.266 Íslenskt 

samfélag sýndi meðlíðan í þessu máli og setti sig í spor þeirra sem þjáðust og gat fólk 

séð sig sem foreldri, aðstandanda, systkini, vin eða vinkonu stúlkunnar. Allir lögðu 

sitt af mörkum, mörg hundruð manns tóku þátt í leitinni að henni og stórar 

fjárupphæðir söfnuðust til að kosta björgunarsveitirnar til að halda leit áfram. 

Þetta er einmitt sú leið sem Jesús kenndi. Hann gekk sjálfur inn í aðstæður og sýndi 

meðlíðan með fólkinu. Hann lét sig málin varða og stóð við hlið þeirra sem þjáðust. 

Dæmisagan sem Jesús sagði um miskunnsama Samverjann og lesa má í tíunda kafla 

                                                
266 Gunnar Atli Gunnarsson og Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Thomas viðurkenndi að hafa tekið Birnu 

upp í bílinn og sagðist hafa kysst hana”, Visir.is, 25. apríl 2017, sótt 25. apríl 2017 
af http://www.visir.is/g/2017170429385/thomas-vidurkenndi-ad-hafa-tekid-birnu-upp-i-bilinn-og-
sagdist-hafa-kysst-hana. 
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Lúkasarguðspjalls, er skýrt dæmi um hvernig við eigum að láta okkur aðra varða og 

bera byrðar hvers annars. Sagan minnir okkur á hversu einfalt það getur verið að horfa 

fram hjá, og láta málin sig ekki varða, líkt og gerðist í sögunni um Samverjann. Sagan 

kennir meðlíðan og samkennd og segir frá hvernig hún getur kviknað innra með okkur 

öllum, ef við kjósum að horfa ekki bara í hina áttina. Miskunnsami Samverjinn á 

erindi við okkur öll og er saga hans gott veganesti inn í framtíðina. Sagan talar til 

predikara og minnir þá á að gleyma sér ekki og líta ekki undan þegar einhver á erfitt 

og þjáist. Meðlíðanin í sögu Jesú minnir predikara einnig á að þeir geta lagt sitt að 

mörkum úr predikunarstólnum í baráttu samfélagsins gegn ofbeldi. Miskunnsami 

Samverjinn minnir okkur á að mæta fólki í kærleika og að við megum ekki gleyma 

okkur og ganga fram hjá. Guð elskar okkur öll og við eigum að bera þá virðingu fyrir 

honum að standa upp, hvert fyrir annað og reyna í lengstu lög að standa saman og 

gæta sköpunarverks Guðs. 	
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Kærleikurinn mestur  

Þótt ég talaði tungum manna og engla 

en hefði ekki kærleika 
væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla.  

Og þótt ég hefði spádómsgáfu  

og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking 

og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað  

en hefði ekki kærleika,  
væri ég ekki neitt.  

Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum  

og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur  

en hefði ekki kærleika,  

væri ég engu bættari.  
Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki.  

Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp.  

Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin,  

hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. 
Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum.  

Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. 

Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi.  

En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok,  

og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok.  
Því að þekking vor er í molum og spádómur vor er í molum.  

En þegar hið fullkomna kemur líður það undir lok sem er í molum. 

Þegar ég var barn talaði ég eins og barn,  

hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn.  

En þegar ég var orðinn fulltíða lagði ég niður barnaskapinn.  
Nú sjáum vér svo sem í skuggsjá, í ráðgátu,  

en þá munum vér sjá augliti til auglitis.  

Nú er þekking mín í molum  

en þá mun ég gjörþekkja eins og ég er sjálfur gjörþekktur orðinn.  
En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt,  

en þeirra er kærleikurinn mestur.  

       (1kor 13.1-13)  



	 71 

Heimildaskrá	
Aden, LeRoy H. og Hughes, Robert G., Preaching God´s Compassion, Minneapolis: Fortress 

Press, 2002.  

Adams, Paul, „Libya Exposed as an Epicentre for Migrant Child Abuse”, Bbc.com, 28. 
febrúar 2017, sótt 21. apríl 2017 af http://www.bbc.com/news/world-africa-39109585. 

Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, „Ársskýrsla Stígamóta 2016“, Stigamot.is, 
2017, sótt 13. mars 2017 af http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/stigamot-
arsskyrsla-2016-loka.pdf.  

Arnfríður Guðmundsdóttir, „Að Guð skuli sjá nokkurn glaðan dag: Þjáningin, illskan og 
Guð”, Fléttur II: Kynjafræði-kortlagningar, ritstj. Irma J. Erlingsdóttir, Reykjavík: 
Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum við Háskóla Íslands, 2004, bls. 35-–50. 

Arnfríður Guðmundsdóttir, „Konurnar í Gamla testamentinu: Er hugsanlegt að þær eigi erindi 
við okkur?”, Ritröð Guðfræðistofnunar, 14/2000, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, bls. 149-
170. 

Arnfríður Guðmundsdóttir, „Krossinn og konurnar: Misnotkun valds, andóf og eftirbreytni í 
kristinni trúarhefð”, Fléttur III: Jafnrétti, menning, samfélag, ritstj. Arndís Gréta 
Rúdólfsdóttir, Guðni Elísson, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og Irma J. Erlingsdóttir, 
Reykjavík: Rannsóknarstofnun í Jafnréttisfræðum, Háskólaútgáfan, 2014, bls. 35-56.  

Arnfríður Guðmundsdóttir, „Bríet og Biblían: Um biblíutúlkun í upphafi íslenskrar 
kvennabaráttu”, Kvennabarátta og kristin trú, ritstj. Arnfríður Guðmundsdóttir og Kristín 
Ástgeirsdóttir, Reykjavík: JPV útgáfan, 2009, bls. 165-204. 

Arnfríður Guðmundsdóttir, „Yrkja konur sálma? Um konur sem sálmaskáld í evengelísk 
lúterskri kirkju”, Ritröð Guðfræðistofnunar, 37/2013, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, bls. 9-
38.  

Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross: Christ, the Cross and the Feminist 
Critique, Oxford: University Press, 2010. 

Árni Torfason, „Neyðarhnappinum úthlutað í fáum tilfellum“, Mbl.is, 16. mars 2017, sótt 14. 
mars 2017 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/03/16/neydarhnappinum_uthlutad_i_faum_tilfellum
/. 

Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, „Myrti konu sína og svipti sig lífi á Akranesi”, Ruv.is, 13. apríl 
2016, sótt 26 apríl 2017 af http://www.ruv.is/frett/myrti-konu-sina-og-svipti-sig-lifi. 

„Bjarkarhlíð“, Reykjavik.is, 2017, sótt 10. apríl 2017 af http://reykjavik.is/bjarkarhlid. 

Bohler, Carolyn Stahl, „Female-Friendly Pastoral Care“, Through the Eyes of Women, 
Handbook of Womencare, ritstj. Jeanne Stevenson Moessner, Minneapolis: Fortress Press, 
1996, bls. 27-49. 

„Cycles of Domestic Violence”, Elca.org, 10. desember 2000, sótt 31. mars 2017 af 
http://www.elca.org/News-and-Events/3998. 



	 72 

Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð: Guðfræði þjónustunnar í sögu og samtíð, Reykjavík: 
Háskólaprent, 2012. 

Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 2. útgáfa, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 1991. 

„Fagráð um meðferð kynferðisbrota”, Kirkjan.is, 2017, sótt 31. mars 2017 af 
http://kirkjan.is/um/biskupsstofa/stofnanir-og-nefndir/fagrad-um-medferd-kynferdisbrota/. 

Farley, Wendy, „Evil, Violence, and the Practice of Theodicy”, Telling the Truth: Preaching 
about Sexual and Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J. Ramsay, 
Cleveland, Ohio: United Church Press, 1998, bls. 11-20. 

Fiorenza, Elisabeth Schüssler, „Critical Feminist Biblical Studies: Remembering the 
Struggles, Envisioning the Future“, New Feminist Christianity: Many Voices, Many Views, 
ritstj. Mary E. Hunt og Diann L. Neu, Woodstock, Vermont: SkyLight Paths Publishing, 
2010, bls. 86-99. 

Florence, Anna Carter, „It Could Have Gone Differently: Repertory Readings of Texts of 
Terror“, Yale Divinity School, 25. október 2012, sótt 18. janúar 2017 af 
https://www.youtube.com/watch?v=jQRVkT36prwQRVkT36prw. 

Florence, Anna Carter, „Old Texts, New Works: The Repertory Preacher and the Company of 
Grace“, Yale Divinity School, 26. október 2012, sótt 18. janúar 2017 af 
https://www.youtube.com/watch?v=FTfUMgftYZs. 

Florence, Anna Carter, „The Word in the Repertory Church“, Yale Divinity School, 24. 
október 2012, sótt 18. janúar 2017 af https://www.youtube.com/watch?v=8GFsfh_FlYI. 

Fortune, Marie M., „Preaching Forgiveness?”, Telling the Truth: Preaching about Sexual and 
Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J. Ramsay, Cleveland, Ohio: United 
Church Press, 1998, bls. 49-57. 

Fortune, Marie M., „Seeking Justice and Healing: Violence against Women as an Agenda for 
Feminist Christianity”, New Feminist Christianity: Many Voices, Many Views, ritstj. Mary 
E. Hunt og Diann L. Neu, Woodstock, Vermont: SkyLight Paths Publishing, 2010, bls. 
138-148. 

Fortune, Marie M., Sexual Violence: The Sin Revisited, Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press, 
2005. 

Fortune, Marie M., Sexual Violence: The Unmentionable Sin. An Ethical and Pastoral 
Perspective. Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press, 1983. 

Frankl, Viktor E., Leitin að tilgangi lífsins, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006. 

Freyr Gígja Gunnarsson, „8 ára fangelsi fyrir ofbeldi gegn barnsmóður”, Ruv.is, 2. febrúar 
2017, sótt 25. apríl 2017 af http://www.ruv.is/frett/8-ara-fangelsi-fyrir-ofbeldi-gegn-
barnsmodur. 

„Gender Justice Policy“, Lutheranworld.org, 2013, sótt 19. apríl 2017 af 
https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DTPW-WICAS_Gender_Justice.pdf. 



	 73 

Gunnar Atli Gunnarsson og Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Thomas viðurkenndi að hafa tekið 
Birnu upp í bílinn og sagðist hafa kysst hana”, Visir.is, 25. apríl 2017, sótt 25. apríl 2017 
af http://www.visir.is/g/2017170429385/thomas-vidurkenndi-ad-hafa-tekid-birnu-upp-i-
bilinn-og-sagdist-hafa-kysst-hana. 

Hallur Már Hallsson, „Nauðganafaraldur”, Mbl.is, 30. mars 2017, sótt 22. apríl 2017 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/03/30/naudganafaraldur_58_fleiri_mal/. 

„Jafnréttisstefna þjóðkirkjunnar”, Kirkjuthing.is, 2017, sótt 11. apríl 2017 af 
http://kirkjuthing.is/log-og-reglur/adrar-heimildir/jafnrettisstefna-thjodkirkjunnar/. 

Japinga, Lynn, Feminism and Christianity: An Essential Guide, Nashville: Abingdon Press, 
1999. 

Johnson, Elizabeth A., She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse, 
New York: The Crossroad Publishing Company, 2000. 

„Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum: Framkvæmdaáætlun fyrir kirkjuna“, þýð. 
Ragnheiður M. Guðmundsdóttir, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2003. 

„Kynlegar tölur: konur og karlar í Reykjavík“, Reykjavik.is, 2015, sótt 13. mars 2017 af 
http://reykjavik.is/sites/default/files/rvk_kynlegartolur_21_3_2015_net.pdf. 

Lapsley, Jacqueline E., Whispering the Word: Hearing Women’s Stories in the Old 
Testament, Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2005.  

„Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008“, Althingi.is, 20. janúar 2017, 
sótt 10. apríl 2017 af http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html. 

„Mánaðarskýrsla LRH: desember 2016“, Logreglan.is, 19. janúar 2017, sótt 13. mars 2017 af 
https://issuu.com/logreglan/docs/lykiltolur_1216_utg. 

McGrath, Alister E., The Christian Theology Reader, 4. útgáfa, Oxford: Wiley-Blackwell 
Publishing, 2011. 

McClure, John S, „Introduction: Poured Out like Water”, Telling the Truth: Preaching about 
Sexual and Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J. Ramsay, Cleveland, 
Ohio: United Church Press, 1998, bls. 1-7. 

McClure, John S., „Preaching about Sexual and Domestic Violence”, Telling the Truth: 
Preaching about Sexual and Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J 
Ramsay, Cleveland, Ohio: United Church Press, 1998, bls. 110-119. 

„Our History”, Faithtrustinstitute.org, sótt 1. apríl 2017 af 
http://www.faithtrustinstitute.org/about-us/history. 

„Peking yfirlýsingin”, Unwoman.org, 2014, sótt 31. mars 2017 af 
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final
_web. 

Plantinga, Richard J., Thompson, Thomas R. og Lundberg, Matthew D., An Introduction to 
Christian Theology, Cambridge: University Press, 2010. 

Poling, James N., „Preaching to Perpetrators of Violence”, Telling the Truth: Preaching 
about Sexual and Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J. Ramsay, 
Cleveland, Ohio: United Church Press, 1998, bls. 71-82. 



	 74 

Procter-Smith, Marjorie, „The Ones Who´ve Gone Before Us: The Future of Feminist Artistic 
and Liturgical Life”, New Feminist Christianity: Many Voices, Many Views, ritstj. Mary E. 
Hunt og Diann L. Neu, Woodstock, Vermont: SkyLight Paths Publishing, 2010, bls. 222-
231. 

Ramsay, Nancy J., „Preaching to Survivors of Child Sexual Abuse”, Telling the Truth: 
Preaching about Sexual and Domestic Violence, ritstj. John S. McClure og Nancy J 
Ramsay, Cleveland, Ohio: United Church Press, 1998, bls. 58-70. 

„Saman gegn ofbeldi“, Reykjavik.is, 12. janúar 2015, sótt 10. apríl 2017 af 
http://reykjavik.is/frettir/saman-gegn-ofbeldi. 

Sálmar 2013: Til kynningar og undirbúnings nýrri sálmabók íslensku þjóðkirkjunnar, 
Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2013. 

Sigfinnur Þorleifsson. Í nærveru: Nokkrir sálgæsluþættir, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2001. 

Sólveig Anna Bóasdóttir, „Kærleikur og líknsemi: Guðfræðilegar og siðfræðilegar 
hugleiðingar um vald Guðs í ofbeldissamhengi”, Ritröð Guðfræðistofnunar, 38/2014, 
Reykjavík: Guðfræðistofnun, bls. 84-97. 

Stinson-Wesley, S. Amelia, „Daughters of Tamar: Pastoral Care for Survivors of Rape“, 
Through the Eyes of Women: Handbook of Womencare, ritstj. Jeanne Stevenson 
Moessner, Minneapolis: Fortress Press, 1996, bls. 222-239.  

Stokes, Jeanette, „The Feminist Face of God: Art and Liturgy”, New Feminist Christianity: 
Many Voices, Many Views, ritstj. Mary E. Hunt og Diann L. Neu, Woodstock, Vermont: 
SkyLight Paths Publishing, 2010, bls. 169-181. 

„Starfsreglur um meðferð kynferðisbrota innan íslensku þjóðkirkjunnar nr. 955/2009“, 
Kirkjuthing.is, 2017, sótt 10. apríl 2017 af http://kirkjuthing.is/log-og-
reglur/starfsreglur/starfsreglur-um-medferd-kynferdisbrota-innan-islensku-
thjodkirkjunnar-nr-9552009/. 

„SUK: Ársskýrsla 2015“, Kvennaathvarf.is, 2015, sótt 27. febrúar 2017 af 
http://www.kvennaathvarf.is/media/arsskyrslur/SUK-2015.pdf. 

Trible, Phyllis, Texts of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Narratives, 
Philadelphia: Fortress Press, 1984. 

„Vernd gegn ofbeldi og vanrækslu, 19. grein”, Barnasattmali.is, 1992, sótt 19. apríl 2017 af 
http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnstyttriutgafa.html. 

Wilson, Paul S., The Practice of Preaching, Nashville: Abingdon Press, 1995. 

WHO, Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence Against Women: 
Summary Report of Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women´s 
Responses, Genf: World Health Organization, 2005. 

Þóra Tómasdóttir, „Fimm og hálft ár fyrir að nauðga tveimur stúlkum“, 
Frettatiminn.is, 5. janúar 2017, sótt 26. apríl 2017 af 
http://www.frettatiminn.is/fyrir-ad-naudga-tveimur-stulkum/. 



	 75 

„60% morða á Íslandi frá árinu 2003 eru heimilisofbeldismál“, Reykjavik.is, 8. mars 2015, 
sótt 13. mars 2017 af http://reykjavik.is/frettir/60-morda-islandi-fra-arinu-2003-eru-
heimilisofbeldismal. 


