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1. Inngangur 

The greatest trick the devil ever pulled 

was convincing the world he didn't exist. 

-Roger “Verbal” Kint/Keyser Söze, The Usual Suspects (1995). 

 

Biblían hefur verið vinsælt viðfangsefni listamanna í gegnum aldirnar. Allt frá Sköpun Adams 

eftir Michaelangelo, Sýn Esekíels eftir Raphael, klassískri tónlist Beethoven, Bach og Mahler, 

Paradísarheimt eftir John Milton, Hinn guðdómlegi gleðileikur eftir Dante Alighieri, Faust 

eftir Johann Wolfgang von Goethe, til nútíma tónlistar á borð við Sympathy for the Devil eftir 

Rolling Stones og The number of the beast eftir Iron Maiden og  bíómynda á borð við The 

last temptation of Christ eftir Martin Scorsese og The Passion of the Christ eftir Mel Gibson, 

þá er óhætt að segja að Biblían hafi haft mikil áhrif á listasögu mannkyns. Aðal áhersla 

listamanna hefur verið lögð á ímynd Jesú Krists og höfum við séð ýmiskonar útfærslur á 

honum: Skírn Krists eftir Cima da Conegliano, Aðdáun barnsins eftir Hieronymus Bosch, til 

hinnar umdeildu Seinustu kvöldmáltíðar eftir Elisabeth Ohlson Wallin, önnur persóna 

Biblíunnar sem vakið hefur áhuga fólks og listamanna er Satan eða djöfullinn. Í bókinni 

Dictionary of Beliefs and Religion sem tekin var saman af Rosemary Goring er djöflinum eða 

Satan lýst sem föllnum engli sem er holdgervingur og upphafsmaður illskunnar. Hebreska 

orðið Satan þýðir andstæðingur eða andmælandi og samkvæmt þýðingu 

sjötíumannaþýðingarinnar (Septuaginta) á orðinu satan og orðinu diabolos varð til orðið devil 

eða djöfull og virðast orðin því vera samtengd. Satan er holdgervingur illskunnar og allra 

neikvæðra eiginleika manna. Hann er freistari, blekkjari og lygari, sem kallar fram ósiðlegar 

kenndir og verk manna. Í Gamla testamentinu er orðið Satan helst notað yfir andstæðinga og 

er því oft notað yfir menn sbr. Slm 109:6 þar sem það er notað af höfundi sem einskonar 

persónulegt ákall um hjálp gegn óvinum sem eru að herja á hann. Orðið hefur svipaða 

þýðingu og saksóknari sem starfar við rétt. Seinna fer orðið satan hugsanlega að tengjast 

persneskri tvíhyggju og styrkist það þegar komið er að Nýja testamentinu, þar sést að Satan er 

andsnúinn Kristi og Guði.1 Tvíhyggjan er hér áberandi þar sem hið góða (Guð og Kristur) 

berst gegn hinu illa (Satan/djöfullinn). Tvíhyggjan er mjög áberandi í Nýja testamentinu 

þegar kemur að erjum djöfulsins og Guðs. Sú eilífa barátta góðs og ills kristallast í baráttu 

                                                           
1 The Dictionary of Beliefs and Religion. Ritstj. Goring, Rosemary. Wordsworth Editions Ltd. Ware, 

Herefordshire. 1995, bls. 460-461. 
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þeirra um sálir manna og virðist það spila stórt hlutverk í kvikmyndum og þáttum þar sem 

djöfullinn kemur fram. Sú persneska tvíhyggja sem talin er hafa haft mikil áhrif á kristindóm 

kemur frá skrifum Zarathustra eins og kemur fram í bókinni The Birth of Satan eftir T.J. 

Wray og Gregory Mobley þar sem þeir segja frá guðum og öndum innan Zoroastrianisma. Í 

Íran nútímans hélt Zarathustra, sem var bæði kennari og spámaður því fram að það væri 

einungis einn sannur Guð, einskonar sköpunar Guð, Ahura Mazda sem þýðir “Hinn vitri 

herra” eða “hinn vitri drottinn” (e. wise lord). Þessi eingyðistrú var mjög róttæk á þessu 

svæði á þessum tíma um 600 fyrir Krist, þar sem einskorðuð trú Gyðinga á Yhwh gekk ekki 

út frá þeim möguleika að til væru aðrir guðir sem dýrkaðir væru af öðru fólki. 

Zoroastrianismi á þó fleira sameiginlegt með gyðingdómi annað en Ahura Mazda sem 

stjórnandi í guðdómlegum heimi umkringdur englum og er ekki ólíkt hugmynd gyðinga um 

Guð. Þróun Satans kemur að öllum líkindum frá einni kenningu Zarathustra, opinberuninni á 

því að hið illa kemur ekki frá Guði (Ahura Mazda) heldur frá annari illkynja veru sem kallast 

Ahriman eða Angra Mainya sem þýðir “fjandsamlegur andi” og “hinn illi andi”. Kenningar 

Zarathustra byggjast mikið á siðferði og leggja áherslu á þá hugmynd að maðurinn sé í 

stöðugri baráttu á milli góðs (ljós) og ills (myrkur).  Eru því Ahura Mazda og Ahriman 

birtingamyndir góðs og ills, ekki ólíkar Guði og djöflinum í gyðinglegum hefðum og 

kristindómi. Ahriman er skilgreindur sem persónugervingur eyðileggingarinnar og skapari 

illskunnar, boðberi dauða, sjúkdóma og lyga.2 Eru þetta einmitt eiginleikar sem eignaðir eru 

djöflinum í Nýja testamentinu í Jóh 8.44 þar sem djöflinum er lýst sem manndrápara, Heb 

2.14 þar sem djöflinum er gefið vald yfir dauðanum, Lúk 11.18 og Matt 12.26 þar sem sem 

djöfullinn andsetur fólk sem gæti útlagst sem sjúkdómar og í Jóh 8.44, Opb 3.9, 2Þess 2.9 og 

Post 5.3 þar sem djöfullinn er kallaður lygari. Allt þetta rímar vel við ímynd Zarathustra á 

Ahriman. 

 Í þessari ritgerð verður skoðuð birtingarmynd djöfulsins í bíómyndum og þáttaröðum 

á borð við Constantine (2005), The Devil's Advocate (1997), Supernatural (2005-) og Lucifer 

(2015-) og hún borin saman við ritningavers í Nýja testamenti Biblíunnar. Verður skoðað 

hvernig ímynd djöfulsins hefur þróast með tímanum og skoðað viðhorf miðilsins gagnvart 

djöflinum. Þetta verkefni er nokkuð víðtækt og alls ekki tæmandi, þar sem einungis verður 

stuðst við tvær kvikmyndir og tvær þáttaraðir, en vonandi mun það varpa einhverju ljósi á 

hvernig djöfullinn birtist okkur í sjónvarpsmiðli og hvort birtingarmynd hans hafi breyst eða 

þróast á einhvern hátt. Því sem þessi ritgerð mun helst reyna að svara er: Hver er djöfullinn í 

                                                           
2 Gregory Mobley og T.J Wray, The Birth of Satan: Tracing the Devil’s Biblical Roots, New York: Palgrave 

Macmillan, 2005, bls. 85. 
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kvikmyndum og þáttaröðum í dag? Er hann sami djöfullinn og við lesum um í Biblíunni?  

Hefur ímynd hans eitthvað breyst frá fyrri tíð? 
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2. Djöfullinn í kvikmyndum. 

 

Djöfullinn hefur vakið áhuga margra listamanna í gegnum aldirnar og birtingarmynd hans 

hefur oftar en ekki verið tengd illsku hans. Í verki Dante, Hinn guðdómlegi gleðileikur birtist 

djöfullinn sem einskonar risavaxið skrímsli sem er frosið fast í níunda hring 

hreinsunareldsins. Dante lýsir djöflinum á þann hátt að hann sé eins ljótur í helvíti eins og 

hann var fallegur í himnaríki. Djöfullinn hefur þrjú andlit líkt og kerúbi (e. cherub) og er 

hann að kjamsa á Júdasi, Brútusi og Cassiusi, en þeir eiga það sameiginlegt að hafa svikið þá 

sem þeim stóðu næst, Júdas sveik Jesú og Brútus og Cassius sviku Júlíus Cesar. Djöfullinn í 

verki Dante er áhugaverður vegna þess að hann er ekki drottnari helvítis, heldur er hann eitt 

af fórnarlömbum þess, sem tekur þó þátt í að úthluta refsingum gagnvart hinum syndugu. Í 

helvíti Dante er Satan frosinn fastur í ís og hefur hann misst krafta sína, fegurð og rödd.3 

Í Paradísarheimt eftir John Milton, lýsir Milton djöflinum sem risavöxnum engli, eða nánar 

tiltekið kerúba (e. cherub) sem er á stærð við títana grísku goðafræðinnar. Hann er verulega 

hrokafullur, öflugur og býr yfir miklum persónutöfrum. Honum tekst að smala saman hinum 

föllnu englum til að halda áfram uppreisn sinni gegn Guði og vill hann meina að Guð stjórni 

sem harðstjóri og finnst að englar ættu að ráða yfir jörðinni sem guðir.4 

Bitingarmynd djöfulsins í verkum Dante, Milton og annara hafa eflaust áhrif á 

hvernig hann er sýndur í kvikmyndum og sjónvarpi. Ef við skoðum aðeins kvikmyndasöguna 

þá er djöfullinn ekki nýtt viðfangsefni þar sem kvikmyndir hafa verið heimavöllur djöfulsins 

frá upphafi. Í kvikmyndum á borð við hina frönsku La manoir du diable (1896) eftir Georges 

Méliés og hina þýsku Der student von Prag (1913) eftir Paul Wegener, eru sagðar sögur í 

anda Faust, þar sem aðal söguhetjan gerir samning við djöfulinn. Þetta þema var svo 

endurtúlkað alveg til dagsins í dag. Út kvikmyndasöguna hefur persóna djöfulsins verið 

áberandi og virkað sem ákveðin spegilmynd á samfélagið, hvernig það breytist. Ímynd 

djöfulsins sem hins fallna engils er þekkt erkitýpa sem kvikmyndagerðarfólki hefur þótt 

heillandi og áhugaverð. Myndir eins og Damn yankees (1958), Invocation of my demon 

brother (1969) og Fantasia (1940) bera merki um það hvernig djöfullinn er sýndur í þeim. 

Þegar saga djöfulsins innan kvikmynda er rakin, er hægt að sjá að þróun hans hefur verið 

túlkuð á marga ólíka vegu. Birtingarmyndir á borð við hinn heillandi fant með óviðjafnanlega 

mannasiði, hræðilegt skrímsli með dýrslega hegðun, hið saklausa barn sem ekki er allt sem 

                                                           
3 Dante Alighieri, The Divine Comedy, ritstj. Griffith, Tom/ þýð. Cary, Henry Francis, London: Wordsworth 

Classics of World Literature, 2009, bls. 149. 
4 John Milton, Paradise Lost, London: Harper Press, 2013, bls. 5-18. 
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sýnist, hin táldragandi og lostafulla kona og óséð afl eru aðeins nokkrir þeirra þátta sem 

notaðir hafa verið til að sýna djöfulinn á hvíta tjaldinu. Hið dularfulla atgervi djöfulsins hefur 

verið túlkað á mismunandi hátt innan ólíkra menningarheima og gefið einstaklingum færi á 

því að túlka djöfulinn á ólíkan og áhugaverðan hátt. Því þykir nokkuð undarlegt hversu fáir 

hafa haldið sig við þá ímynd djöfulsins, þar sem hann birtist með klofna hófa, í hálfs manns- 

og geitarlíkis haldandi á þríforki. Djöfullinn hefur því oft verið í hlutverki andhetju sem 

skarast á við þá hefðbundnu ímynd hans sem vondi karlinn úr Biblíunni. Birtingarmynd 

djöfulsins í kvikmyndum og þáttum á það til að spegla samfélagið og viðhorf þess á þeim 

tíma sem myndirnar eða þáttaraðirnar eru gerðar. Oftar en ekki er djöfullinn notaður sem 

birtingarmynd þeirrar illsku sem virðist vera ráðandi í samfélagslegum huga fólks og hefur 

djöfullinn oft átt samskipti við persónur á borð við nasista, Saddam Hussein og jafnvel 

forseta Bandaríkjanna, en einnig ákveðnar menningarlegar hreyfingar og starfsstéttir eins og 

hippabyltinguna, lögfræðistéttina og þungarokks tónlist. Oftast nær er djöfullinn þó tengdur 

við lystisemdir holdsins. Í fjölmörgum kvikmyndum er djöfullinn nátengdur kynlífi í 

einhverri mynd og oftar en ekki eru það kvenmenn sem hann vinnur í gegnum. Tertulian 

skrifaði að konan væri hliðgátt að djöflinum og hefur þetta verið ákveðinn þáttur sem 

kvikmyndir hafa byggt á. Í sumum myndum er kynhneigð og kvenlegri erótík hampað eins og 

í Häxan (1922), öðrum misnotað eins og í Blood orgy of the she-devils (1972), en einnig 

fordæmd eða afskræmd eins og í The exorcist (1973), í sumum tilfellum gerist þetta allt í 

einni mynd. Í grunninn eru myndir sem takast á við satanískt kvikmyndaform einskonar stríð 

við öflugar misvísandi hvatir, staða þess sem við þekkjum á móti umbreytingu hins óþekkta. 

Ákveðinn hluti þeirra kvikmynda sem taka á þessu efni byggja á ótrúlegum ótta við djöfulinn  

sem er holdgervingur alls sem við þekkjum ekki og ógnar hinni “eðlilegu” stöðu eða þeirri 

stöðu sem við þekkjum þegar kemur að fjölskyldu okkar, trúarlegri sannfæringu og 

kynferðislegri kúgun.  Djöfullinn er hér því birtingarmynd dularfulls en samt sem áður 

frelsandi afls sem brýtur aftur þá hlekki sem halda aftur af fólki hvað varðar langanir þeirra 

og þrár, sem gerir fólki kleift að leyfa sér að vera það sem það raunverulega vill vera.  Helsti 

þráðurinn sem byggt er á í flestum djöfullegum myndum er sú endalausa barátta á milli 

viðhorfs meirihluta samfélagsins gegn viðhorfi einstaklingsins sem er utangarðs og vill ná 

sínu takmarki á sinn hátt. Vald, fróðleikur, viska, ævintýri, eilíft líf, eilíf sæla og erótískt leyfi 

eru oftar en ekki þær freistingar sem djöfullinn býður fólki, en oftast nær velur fólkið að 
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fylgja þeim reglum sem settar hafa verið af samfélaginu og snúa frá hinu „illa“ sem djöfullinn 

býður því, til hins „góða“ sem samfélagið viðurkennir.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Nikolas Schreck, The Satanic Screen: An Illustrated History of the Devil in Cinema 1896-1999. London: 

Creation, 2001, bls. 5-8. 
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3. Djöfullinn og veðmálið: Constantine (2005) 

 

Angela: I don’t believe in the devil. 

John: You should. He believes in you. 

-Angela Dodson and John Constantine, Constantine (2005). 

 

Constantine kemur út árið 2005 og fjallar um John Constantine (Keanu Reeves) sem vinnur 

við það að senda djöfla aftur til helvítis.  Myndin er lauslega byggð á hryllings 

teiknimyndasögum sem heita Hellblazer. John Constantine er þögul týpa sem segir ekki 

mikið, en veit vel hvernig best er að berjast við myrkraöflin. Hann stundar andasæringar, 

drepur djöfla og reykir sígarettur. Söguþráður myndarinnar er byggður upp á þann veg að 

sonur djöfulsins er að reyna að fæðast inn í heim manna. Til að það geti gerst þarf hann að 

andsetja sterkan miðil, með aðstoð guðlegrar veru til að drepa miðilinn með hlut sem hefur 

komist í snertingu við blóð Krists, en í myndinni er sá hlutur hið svokallaða spjót örlaganna 

sem rómverskur vörður stakk í síðu Krists er hann hékk á krossinum (Jóh 19.34). Constantine 

kynnist Angela (Rachel Weisz), rannsóknarlögreglukonu sem er að rannsaka sjálfsmorð 

systur sinnar. Constantine útskýrir fyrir Angela hvernig Guð og djöfullinn hafi gert 

nokkurskonar kosmískt veðmál um sálir manna. Guð og djöfullinn mega ekki hafa bein áhrif 

á menn, en þeir mega senda áhrifavalda, svokallaða blendinga hálf engla og hálf djöfla, til að 

freista manna eða hugga. Þetta veðmál minnir óneitanlega á veðmál Satans og Guðs gagnvart 

Job (Job 1.6-12). Í myndinni berjast þeir um sálir manna, en þegar kemur að Job þá er bæði 

barist um hylli sem og sálu hans. Angela viðurkennir síðar fyrir Constantine að hún hafi 

fengið sýnir þegar hún var ung, hér fáum við að vita að hinn sterki miðill sem leitað er að er 

hún. Skömmu eftir þetta er henni rænt af óséðum krafti og Constantine þarf að finna hana og 

bjarga henni. Þegar hann finnur Angela kemst hann að því að engillinn Gabríel (Tilda 

Swinton) stendur fyrir því að vilja hleypa syni djöfulsins inn í heim manna. Áður en Gabríel 

tekst að drepa Angela með spjóti örlaganna, sker Constantine sig á púls, þar sem hann veit að 

djöfullinn mun koma sjálfur að sækja sál Constantine. Djöfullinn (Peter Stormare) kemur til 

að sækja Constantine, en kemst að því hvað sonur hans er að gera. Djöfullinn grípur Angela 

og sendir son sinn aftur til helvítis og stoppar Gabríel, vegna þess að djöfullinn veit að hann 

er að vinna veðmálið og vill ekki að sonur hans hafi nein áhrif á það. Hann býður Constantine 

einn greiða. Constantine biður djöfulinn um að senda systur Angela sem framdi sjálfsmorð til 

himna, sem djöfullinn gerir. En þegar djöfullinn ætlar að taka Constantine með sér, nær hann 
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því ekki vegna þess að með því að fórna sálu sinni fyrir annan hlýtur Constantine 

fyrirgefningu og fær að fara til himna. Djöfullinn er ekki sáttur við það og læknar 

Constantine, bæði af sárum hans sem og krabbameini sem var að draga hann til dauða. 

Djöfullinn vill gefa Constantine meiri tíma svo hann muni falla aftur, Constantine hafði 

framið sjálfsmorð þegar hann var ungur, þess vegna læknar djöfullinn hann. 

 

3.1 Hinn ljóti: Djöfullinn í Constantine. 

 

Djöfullinn kemur ekki fram í myndinni fyrr en undir lok hennar, en við fáum upplýsingar um 

hann í samtölum á milli Constantine við vini sína og Angela. Í myndinni birtist djöfullinn 

sem spillir og óvinur Guðs. Hlutverk hans er að spilla fólki og afvegaleiða það frá orði Guðs, 

ekki ólíkt því sem við sjáum í köflum í Nýja testamentinu.  Í Mark 4.15-20 og Lúk 8.12-15 

talar Kristur um dæmisöguna um sáðmanninn sem sáir orði Guðs, en Satan og djöfullinn taka 

það úr hjarta manna svo þeir verði ekki hólpnir. Djöfullinn kemur og spillir mönnum með 

veraldlegum hlutum og verkum og fær menn til að færast frá Guðs orði.  Einnig kemur þessi 

spilling fram í Post 13.8-12: 

 

Gegn þeim stóð Elýmas, töframaðurinn, en svo er nafn hans útlagt. Reyndi hann að koma í 

veg fyrir að landstjórinn tæki trú. En Sál, sem og er nefndur Páll, hvessti á hann augun og 

sagði, fylltur heilögum anda:„Þú djöfuls sonur, fullur allra véla og flærðar, óvinur alls 

réttlætis, ætlar þú aldrei að hætta að rangsnúa réttum vegum Drottins? Nú er hönd Drottins 

reidd gegn þér og þú munt verða blindur og ekki sjá sól um tíma“ Jafnskjótt féll yfir hann 

þoka og myrkur og hann reikaði um og leitaði einhvers til að leiða sig. Þegar landstjórinn sá 

þennan atburð varð hann gagntekinn af kenningu Drottins og tók trú.  

 

Hér reynir Elýmas töframaður landstjórans Sergíus Páls í Pafos að koma í veg fyrir að 

landstjórinn taki trú. En þar fyllist Sál/Páll heilögum anda og kallar Elýmas djöfuls son, óvin 

alls réttlætis og segir honum að hætta að snúa út úr og tala gegn orði Guðs. Hér er hægt að sjá 

samlíkingu við blendingana í myndinni, þar sem þeirra hlutverk var að fylla hina réttlátu 

hugrekki (Sál/Páll) eða að tala gegn eða snúa út úr orði Guðs (Elýmas). Hlutverk hálf engla 

og hálf djöfla er nokkuð lýsandi ef rýnt er í þennan kafla Nýja testamentisins. Einnig er 

áhugavert að skoða Biblíu helvítis í myndinni, en þar er einmitt einnig verið að spilla orði 
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Guðs, þó við fáum lítið að vita um hana, þá má draga þá ályktun að hún gangi gegn því sem 

Biblían segir frá. Þegar djöfullinn svo birtist þá kemur hann að ofan, líkt og Gabríel gerði 

skömmu áður. Út frá þessu er vert að skoða 2Kor 11.14 þar sem Satan er lýst sem ljósengli og 

að samverkamenn hans taka á sig mynd réttlætisþjóna, einnig er nefnt í 2Kor 12.7 að Satan sé 

engill og að hann hafi vald yfir englum.  Í Lúk 10.18 segir Kristur að hann hafi séð Satan 

hrapa af himnum sem eldingu. Í bók Neil Forsyth The Old Enemy fjallar hann um þennan 

kafla og vill meina að þarna hefjist barátta manna og lærisveina Krists við árana og áhrif 

djöfulsins í þeirri goðsagnakenndu mynd sem hún er. Einnig kemur hann inn á Jóh 6.70 og 

Lúk 22.3 þegar Kristur talar um að djöfullinn hafi náð að spilla einum lærisveini og á hann 

þar við Júdas Ískaríot og svik hans. Hér sjáum við hvernig hin mannlegi þáttur yfirfærist í 

þessa eilífu baráttu milli góðs og ills með svikum Júdasar.6 Þegar djöfullinn birtist  kallar 

Constantine hann því skemmtilega gælunafni Lou, sem er að öllum líkindum stytting á 

nafninu Lúsífer, sem djöfullinn er oftar en ekki þekktur undir. Djöfullinn er klæddur í hvít 

föt, en svört leðja lík tjöru, lekur af fótum hans, en í Jóh 13.2-11 þegar Kristur ákveður að 

þvo fætur lærisveinanna veit hann að djöfullinn hafi nú þegar spillt Júdasi. Þvotturinn táknar 

líklega hreinleika og staðfestu, en Kristur segir að lokum að þeir séu hreinir, en ekki allir því 

hann vissi að Júdas myndi svíkja hann. Hér er hægt að draga þá ályktun að svarta leðjan sem 

lekur af fótum djöfulsins séu vísun í svik Júdasar og standi fyrir svikult eðli djöfulsins. Nú 

fáum við loksins að sjá djöfulinn og er atgervi hans nokkuð líkt slepjulegum 

milljónamæringi, hann segist eiga hlutabréf í sígarettutegundinni sem Constantine reykir, en 

loksins er hann að fá það sem hann hefur langað í sem er sál Constantine. Birtingarmynd 

djöfulsins í Constantine passar nokkuð vel við það sem lýst er í Nýja testamentinu, hann er 

engill eða hefur vald yfir englum, hann er spillir þar sem markmið hans er að spilla 

mannkyninu svo hann geti eignast sálir þeirra og hann vill og reynir að spilla orði Guðs, bæði 

hjá mönnum með því að láta hálf djöfla sína hafa óbein áhrif með því að hvísla að þeim 

hinum ýmsu hugmyndum og svo með tilkomu Biblíu helvítis sem að öllum líkindum afbakar 

Biblíuna sem við þekkjum. 

Í bók Elaine Pagels er djöflinum ekki lýst sem skrímsli eða dýri heldur sem engli 

Guðs sem býr yfir yfirnáttúrulegum kröftum og vitsmunum. Í gyðingdómi er birtingarmynd 

djöfulsins ekki eins og hún er í vestrænni kristinni trúarhefð þar sem djöflinum er lýst sem 

leiðtoga stórveldis illskunnar sem stendur í stríði við Guð og mannkynið. Djöfullinn er ekki 

endilega illur í Gamla testamentinu, né andstæðingur Guðs, heldur birtist hann sem einskonar 

                                                           
6 Neil Forsyth, The Old Enemy: Satan and the Combat Myth, Princeton: Princeton University Press, 1987, bls. 8. 
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þjónn eða sendiboði Guðs eins og kemur fram í Job og Fjórðu Mósebók. Gríska orðið 

angelos og hebreska orðið mal'āk hafa verið þýdd sem sendiboði og síðan verið yfirfærð í 

orðið engill. Á hebresku voru englar oft kallaðir “synir guðs” (h. benē 'elōhīm) og var litið á 

þá sem verur sem voru hærra settar í herskara himna. Englar voru oft sendir af Guði til að láta 

reyna á menn og hlutu þeir í gyðinglegri hefð oft nafnið Satan, sem þýðir andstæðingur og 

var markmið þeirra að koma í veg fyrir langanir og áætlanir manna. Guð sendir þessa 

sendiboða eða engla í allskyns líki t.d. engli dauðans til að vinna ákveðin verk fyrir sig.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Elaine Pagels, The Origin of Satan, New York: Vintage Books, 1996, bls.39-40 
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4. Lögfræðistéttin hin nýja prestastétt: The Devil's Advocate 

(1997) 

 

I am a fan of man! 

-John Milton/The devil, The Devil's Advocate (1997) 

 

Myndin kemur út árið 1997 og fjallar um ungan og efnilegan lögfræðing frá Flórída, Kevin 

Lomax (Keanu Reeves), og hvernig ferill hans dafnar eftir að hann hefur unnið mál þar sem 

hann ver barnaníðing sem hann veit að er sekur. Honum er boðið að koma til New York til að 

velja kviðdóm og stendur sig svo vel við það að honum er boðið starf hjá mjög virtu lögfræði 

fyrirtæki í eigu John Milton (Al Pacino). Kevin eru fengin erfið mál, en hann finnur ávallt 

einhverja lagasmugu til að vinna þau. Lífið leikur við hann, en það sama er ekki hægt að 

segja um konu hans, Mary Ann (Charlize Theron), hún finnur fyrir mikilli einangrun og 

langar hana að eignast barn. Eftir að hún kemst að því að hún getur ekki eignast barn, sekkur 

hún dýpra og dýpra í þunglyndi, byrjar að sýna einkenni geðklofa sem verður til þess að hún 

er lokuð inn á hæli og hún fyrirfer sér. Þegar móðir Kevin, trúrækin kona, heimsækir hann til 

New York segir hún honum frá því að hún hafi áður komið þangað og að faðir hans sé 

Milton. Kevin fer til Milton til að útkljá þeirra mál og þar játar Milton að hann sé djöfullinn 

og að Kevin sé sonur hans. Rennur þá upp fyrir Kevin að allir skjólstæðingar sem hann hefur 

varið voru sekir og að hann vann málin ekki vegna þess að hann trúði á sakleysi þeirra eða 

vegna þess að hans starf væri að verja þá, heldur útaf eigin hégóma, hann vildi ekki tapa. 

Djöfullinn kynnir hann þá fyrir hálf systur sinni, Christabella (Connie Nielsen), sem einnig 

vinnur á lögfræðistofunni og segist vilja að þau eignist barn saman, antíkrist. Djöfullinn gerir 

Kevin þó grein fyrir því að hann verði að gera það sjálfviljugur, frjáls vilji mannsins skiptir 

mestu máli fyrir hann þar sem spillingin er hvað mest þegar við kjósum að gera illa hluti sjálf. 

Kevin virðist ætla að taka þátt í leik djöfulsins, en tekur upp byssu og skýtur sig í hausinn. 

Það næsta sem við sjáum er Kevin inn á klósetti í réttarsalnum í Flórída, rétt eftir að hann 

hefur áttað sig á því að barnaníðingurinn sem hann er að verja er sekur. Hann rýkur fram í 

réttarsalinn og segist ekki geta varið skjólstæðing sinn lengur. Honum er bent á að hann gæti 

misst réttindi sín til að stunda lögfræði, en honum er sama, hann vill gera hið rétta. Þegar 

hann kemur út eru þar fréttamenn sem vilja taka viðtal við hann, en einn þeirra, sem Kevin 

þekkir, heldur þeim frá honum. Hann biður svo Kevin um að koma í einkaviðtal hjá sér, 

kveðst    geta gert hann að stórstjörnu, „lögfræðingur með samvisku“, segir hann að sé efni í 
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stórfrétt. Kevin er ekki viss, en að áeggjan Mary Ann slær hann til. Þegar Kevin og Mary Ann 

eru svo farin þá breytist fréttamaðurinn í Milton/Djöfulinn og segir: „Vanity, definitely my 

favorite sin“. Hégóminn verður því Kevin ávallt að falli. 

 

4.1. Hinn útsmogni: Djöfullinn í The Devil's Advocate. 

 

Í þessari mynd er birtingarmynd djöfulsins helst til líkust freistara eins og kemur fram í Matt 

4.1-11, Mark 1.13, og Lúk 4.1-16 þegar djöfullinn freistar Jesú með völdum ef hann fellur 

fram og tilbiður hann. Sama gerir Milton (djöfullinn) þegar Kevin áttar sig á hver hann er. 

Milton býður Kevin völd, lystisemdir holdsins og eilífa sælu bara ef hann fylgir áætlun hans. 

Í Mark 4.13-20 úskýrir Kristur dæmisöguna um sáðmanninn sem sáir orðinu, þar er fjallað 

um það fólk sem heyrir orð Guðs, en fylgir því ekki sökum þess að djöfullinn hrifsar það frá 

þeim með því að spilla því. Kevin elst upp hjá trúaðri móður sinni og þekkir orð Guðs, en 

virðist vera þreyttur á predikun móður sinnar og kýs að hlusta ekki. Ístöðuleysi hans og 

hégómi verða til þess að hann ákveður að þiggja starfið hjá Milton og færist hann því frá 

Guði.  Þegar Kevin svo hafnar því sem djöfullinn býður honum þá hverfur hann aftur til þess 

tíma þar sem hann var að verja barnaníðinginn og ákveður að gera hið rétta og segja sig frá 

því máli. Það er áhugavert því annaðhvort var allt sem áður gerðist í myndinni ímyndun eða 

freisting sem djöfullinn hefur sett í huga Kevin, eða að djöfullinn hefur stjórn á tíma og rúmi. 

En í Lúk 4.16 segir að djöfullinn hafi vikið frá honum að sinni, sem er líkt því sem gerist með 

fréttamanninn sem segist ætla að gera Kevin að stjörnu. Þar er djöfullinn á ný kominn í 

hlutverk freistarans, nema bara með aðra beitu, en spilar á sömu tilfinningu, hégómann, til að 

reyna að ná sínu fram. Einnig virkar djöfullinn sem spillir og hann lætur Kevin fá erfið mál í 

hendurnar sem virðast vera óvinnanleg, en það eru alltaf einhverjar lagaglufur sem hægt er að 

nýta til að vinna málin sbr. dýrafórn Moyes, sem er réttlætt með trúfrelsi og frelsi til að iðka 

sína trú, mál Cullen, þar sem Kevin veit að hjásvæfa Cullen er að ljúga en hann lætur hana 

samt bera vitni. Hægt er að sjá hliðstæðu í Ef 4.25-29, en þar er mælt gegn því að ljúga og 

reiðast.  

Áhugavert er að sjá líka lögfræðistofuna sem Milton á og rekur, en hún teygir arma 

sína víða og ef við skoðum Ef 6.11-12 þá kemur þar fram að völd djöfulsins felast víða. 

Birtingarmyndin er ekki endilega af holdi og blóði, heldur finnum við hana í tignum og 

völdum. Milton hefur nýtt sér þessi völd og tengsl sín við valdamikið fólk mjög vel og segir 

einmitt að lögfræðistéttin hafi leyst prestastéttina af þegar kemur að völdum og spillingu. 

Djöfullinn hér vill þó ekki meina að hann sé andsnúinn mannfólkinu, heldur sé hann aðdáandi 
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þess. Hann virðir frjálsan vilja þeirra, nema hann ýtir fólki í átt að löngunum þess. Í 2Tím 

2.24-26 segir: 

 

Þjónn Drottins á ekki að eiga í ófriði heldur á hann að vera ljúfur við alla, góður fræðari, 

þolinn í þrautum. Hann á að vera hógvær er hann agar þá sem skipast á móti, í von um að 

Guð gefi þeim sinnaskipti sem leiði þá til þekkingar á sannleikanum og þeir komist til sjálfra 

sín og losni úr snöru djöfulsins sem hefur veitt þá til að gera vilja sinn.   

 

Ef við berum saman þennan kafla við hegðun Kevin er hægt að sjá að hann gerir yfirleitt 

þvert á það sem hann á að gera, fyrir tilstilli djöfulsins. Djöfullinn sáir ákveðnum 

hugmyndum að Kevin t.d. segist ætla að láta einhvern annan fá mál Kevin meðan hann sinnir 

konu sinni, sem er veik. Hégómi Kevin virðist ná hér völdum þar sem hann segist vera 

hræddur við að ef hann sinni henni og henni batni, þá muni hann kenna henni um að hann 

hafi ekki getað sinnt því máli sem hann var með og í kjölfari yrði hann bitur gagnvart henni. 

Hér sjáum við hann falla í snöru djöfulsins, þar sem Milton fær Kevin sjálfan til að taka 

ákvörðunina, frjáls vilji mannsins og hégómi Kevin verða honum að falli. 

Í kjölfar þessa kafla, er vert að skoða Lúk 11.18-20 og Matt 12.26-28 þar sem Jesús talar um 

illa anda. Þar segir hann að aðeins hann geti rekið út illa anda og sigrað þá og að djöfullinn 

vinni gegn sjálfum sér ef hann gerir það sjálfur. Í myndinni er hægt að sjá að þeir sem vinna 

fyrir Milton eru andsettir af illum öndum, þetta er sjáanlegt þegar Mary Ann sér andlit 

starfsfólks Miltons og fjölskyldumeðlima þeirra umbreytast í skrímsli eða ára. Einnig er þetta 

sjáanlegt þegar Milton lætur tvo heimilislausa menn drepa Eddie Barzoon, einn af 

starfsmönnum sínum sem hefur komið sér í vandræði í máli sem hann er að vinna að, þar sem 

alríkislögreglan FBI er farin að rannsaka hann. En djöfullinn virðist gera þetta til að refsa 

Eddie fyrir græðgi sína. Hér er einnig áhugavert að skoða Heb 2.14-15 þar sem fjallað er um 

frelsunarmátt Krists frá dauðanum, en þarna er sagt að djöfullinn hafi vald yfir dauðanum. 

Með því að senda ára sína til að andsetja heimilislausu mennina sýnir djöfullinn að hann 

getur, ef honum þóknast ákveðið hverjir deyja. Hér hefur hann bein áhrif á afdrif manna og 

passar vel inn í Jóh 8.44 þar sem minnst er á að djöfullinn hafi verið manndrápari frá upphafi 

og að þeir sem kosið hafa að vinna með Milton hafi gert djöfulinn að föður sínum. Einnig er 

talað um hér að djöfullinn sé lygari, en í gegnum myndina hefur Milton ekki beint logið að 

neinum, heldur hefur hann óbein áhrif á fólk í kringum sig og þær ákvarðanir sem það tekur. 

Hægt væri að segja að hann hafi hagrætt sannleikanum á vissan hátt með því að segja ekki 

það sem hann veit, en ýja að því sem hann vill. Djöfullinn virðist spila inn á syndir manna í 



17 
 

The Devil's Advocate og virðist leggja áherslu á ákveðnar dauðasyndir. Synd Kevin Lomax er 

hégóminn og stolt, hann neitar að tapa þó svo að hann viti að sá sem hann er að verja sé 

sekur. Líklega er reiðin líka synd Lomax, því þegar hann hefur áttað sig á hvað er að gerast 

fer hann til Milton með þeim ásetningi að drepa hann í bræði. Synd Christabella, hálfsystur 

Lomax, virðist vera losti, þar sem hún sést á einum tímapunkti í lyftu með Milton á leiðinni í 

þríkant með honum og annarri konu. Synd Eddie Barzoon er græðgin og hann geldur fyrir 

hana með dauðanum. Ofát eða óhóf virðist einnig vera áberandi meðal starfsmanna og vina 

Milton, þar sem fólk virðist láta allt eftir sér sbr. þegar konur starfsmanna Milton tala um að 

þær hitti menn sína ekki mikið, þá eyða þær peningum þeirra í staðinn í það sem þær langar í. 

Leti virðist þó vera eina syndin sem ekki kemur fram í myndinni. 

Í hluverki freistarans bendir Robert Muchembled á í bók sinni A history of the devil að 

kirkjufeðurnir og fleiri guðfræðingar hafi skilgreint djöfulinn sem fallinn erkiengil, með mjög 

mikla vitsmuni sem reynir að eða vill verða einskonar Guð og með fulltingi ára sem eru 

dulbúnir sem englar ljóssins freistar hann manna.8 Paul Carus kemur inn á hlutverk djöfulsins 

sem freistara í bók sinni The History of the Devil og tekur fyrir Mark 8.33 og Matt 16.23 þar 

sem djöfullinn virðist vera að reyna að afvegaleiða Pétur. Að mati Carus er viðhorf Krists hér 

gagnvart djöflinum það að hann er einungis táknmynd fyrir það siðferðislega illa og spillta 

innra með manninum.9 Þegar kom að siðbótinni þá varð ekki mikil breyting á trú manna á 

djöflinum. Þó er lögð meiri áhersla á áhrif djöfulsins á sálfræðilegan hátt frekar en að sjá 

hann í hamförum náttúrunnar og í okkar nánasta umhverfi. Nú finnur maðurinn meira fyrir 

djöflinum innra með sér þar sem djöfullinn freistar mannsins með metnaði, hégóma, völdum, 

ásókn í auð og önnur veraldleg gæði. Á þessum tíma skiptist kristni í tvo hópa, hinir 

íhaldsömu sem viðurkenndu andlegt vald Rómar og hinir framsæknu mótmælendur sem 

gagnrýndu kirkjuna og þráðu umbreytingu. Báðir hópar kenndu að sjálfsögðu djöflinum um 

hvernig staðan væri og sökuðu hvorn annan um að vera í liði með honum.10 Það er svo sem 

ekkert nýtt að djöfullinn lofi fólki ýmsu til að reyna að spilla því. Þekktar eru flökkusögur um 

djöfulinn á krossgötum sem lofar fólki gulli og grænum skógum fyrir sál þeirra. Ein þekktasta 

sagan er af delta blús söngvaranum Robert Johnson sem er sagður hafa selt djöflinum sál sína 

fyrir frægð og frama sem tónlistarmaður.  

 

 

                                                           
8 Robert Muchembled, A History of the Devil, Malden, MA. USA, Blackwell Publishing Inc. 2003, bls.13. 
9 Paul Carus, The History of the Devil, New York: Dover Publications, Inc, 2008, bls. 160. 
10 Paul Carus, The History of the Devil, bls. 339. 
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5. Bræður munu berjast: Supernatural (2005-) 

 

I was a son. A brother, like you. A younger brother. And I had an older brother who I loved. 

Idolized, in fact. And one day, I went to him and I begged him to stand with me, and 

Michael... Michael turned on me. Called me a freak. A monster. And then he beat me down. 

All because I was different. Because I had a mind of my own. 

- Lucifer, Supernatural. (2005) 

 

Þættirnir hefja göngu sína 2005 og eru enn sýndir í dag 2018 og fjalla um bræðurna Sam 

(Jared Padalecki) og Dean Winchester (Jensen Ackles) og baráttu þeirra við allskyns skrímsli 

og goðsagnakenndar verur. Þungamiðja þáttanna er þó afskipti þeirra við engla, djöfulinn og 

ára hans. Sam og Dean eru „veiðimenn“, en þeirra lifibrauð er að elta uppi og drepa allskonar 

skrímsli á borð við varúlfa, vampírur, uppvakninga, drauga ofl. Þeir fá hjálp frá ólíklegustu 

aðilum við veiðarnar eins og frá öðrum veiðimönnum, englum og jafnvel árum og öðrum 

skrímslum. Einn helsti bandamaður þeirra og vinur er engillinn Castiel (Misha Collins), en 

hann hefur bæði hjálpað þeim úr allskonar vandræðum, en jafnframt skapað töluverð 

vandræði fyrir þá, sbr. þegar hann leysir Levjatan (e. Leviathan) úr læðingi í sjöundu þáttaröð 

með því að innbyrða allar sálir sem sendar hafa verið í hreinsunareldinn (e. purgatory) til að 

sigra erkiengilinn Rafael, en Rafael hafði ákveðið að láta heimsendi (e. apocalypse) eiga sér 

stað og eyða þannig mannkyninu. Sam og Dean hafa bjargað heiminum mörgum sinnum, en 

yfirleitt hefur það kostað þá meiri vandræði þar sem afleiðingarnar sem fylgdu aðferðum 

þeirra voru oftar en ekki ófyrirsjáanlegar. En barátta þeirra við djöfulinn hefur þó verið rauði 

þráðurinn í gegnum þættina. Djöfullinn, eða Lúsífer (Mike Pellegrino) eins og hann er 

skilgreindur í þáttunum, er næst elstur af erkienglunum fjórum. Hann er yngri bróðir Mikaels, 

en eldri bróðir Gabríels og Rafaels. Samkvæmt Gabríel í þáttunum er Lúsífer uppáhald Guðs, 

en þegar Lúsífer neitar að beygja sig niður fyrir mannkyni og þjóna því, sökum öfundsýki, 

stolts og vegna þess að hann taldi mannkynið vera gallað gerir hann uppreisn gegn Guði. Að 

lokum er honum varpað úr himnaríki og síðar er hann sendur til helvítis af Mikael. 

Bæði englar og árar verða að andsetja fólk svo þeir geti gengið um á jörðinni og framfylgt 

áætlunum sínum. Englar þurfa leyfi fólks til að fá að andsetja það, en árar þurfa það ekki. Þar 

sem Lúsífer er erkiengill, þá þarf hann að fá leyfi til að andsetja manneskju en hann býr yfir 

svo miklum krafti að ef líkaminn sem hann andsetur er ekki nógu sterkur, þá byrjar hann að 

rotna og verslast upp. Því þarf djöfullinn að flakka á milli líkama, drekka ára blóð eða að 
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andsetja Sam Winchester, sem er líkaminn sem honum er ætlað að yfirtaka. Þegar Lúsífer 

sleppur úr helvíti, tælir hann einmana mann að nafni Nick sem hefur misst fjölskyldu sína og 

sannfærir hann um að leyfa sér að andsetja sig. Þannig hefur djöfullinn náð holdtekningu á 

jörðinni og ákveður að koma af stað heimsenda (e. apocalypse) með því að eyða uppáhalds 

sköpunarverki Guðs, mannkyninu. Honum tekst svo að andsetja Sam Winchester, líkamann 

sem er nógu sterkur til að halda honum, en áður en djöflinum tekst ætlunarverk sitt, nær Sam 

að spyrna á móti og er Lúsífer í líkama Sam og Mikael í líkama Adam (hálfbróður Sam og 

Dean) varpað aftur til helvítis í búr sem heldur þeim föngum. Castiel nær þó að bjarga Sam úr 

búrinu, en djöfullinn er samt enn fastur í búrinu. Fimm árum síðar verður búrið fyrir skaða 

eftir að Amara (eldri systir Guðs) losnar úr sinni prísund og reynir djöfullinn þá að ná 

sambandi við Sam til að fá hann til að losa sig úr búrinu, þar sem Lúsífer hjálpaði Guði við að 

sigra hana áður og bundu þeir hana með merki Cain (e. Mark of Cain). Sam hafnar boði 

Lúsífers, en Castiel samþykkir það og því snýr djöfullinn til baka í líkama Castiel. Guð og 

Lúsífer sættast og hjálpa þeir Sam og Dean við að ráðast á Amara til að reyna að binda hana 

aftur, en henni tekst að draga Lúsífer úr líkama Castiel, en drepur hann ekki, heldur sendir 

hún hann burt á óþekktan stað. Ósigraður birtist Lúsífer aftur og andsetur rokkstjörnu til að 

öðlast völd og síðar forseta Bandaríkjanna. Sem forseti getur Lúsífer son með aðstoðarkonu 

forsetans. En þegar sonur hans fæðist opnast hlið sem leiðir inn í aðra vídd og ná Sam og 

Dean með aðstoð móður sinnar, Castiel og Crowley (sem er krossgötu ári sem tók við helvíti 

á meðan Lúsífer var í búrinu) að lokka Lúsífer inn í hliðið og loka því, svo hann læsist inn í 

öðrum heimi. Í þeim heimi geysar stríð á milli engla og ára og vígvöllurinn er jörðin, 

heimsendir hefur átt sér stað í þessum heimi. Erkiengillinn Mikael þessa heims, finnur 

Lúsífer og kemst að því að það er til annar heimur sem hann hyggst sigra. Hann finnur leið til 

að opna hlið inn í þann heim með því að draga lífskraftinn eða náðina (e. grace) úr Lúsífer, 

en áður en Mikael tekst að halda hliðinu stöðugu og ferja englaher sinn yfir, losnar Lúsífer og 

hleypur í gegnum hliðið og það lokast. Nú er Lúsífer aftur kominn í sinn heim, en er 

veikburða. Hann fer því að nærast á lífskrafti eða náð engla sem hann finnur svo hann geti 

fundið son sinn Jack sem er hálfur engill og hálfur maður (e. nephilim) og er sannfærður um 

að með syni sínum geti hann sigrað Guð og skapað heiminn í sinni eigin mynd. Seinna nær 

Lúsífer að sannfæra englana um að gera sig að leiðtoga þeirra, þar sem hann virðist vera eini 

erkiengillinn sem er á lífi og að hann geti búið til nýja engla, þar sem Guð hefur yfirgefið þá 

og því eru englarnir í útrýmingarhættu. Síðar kemur í ljós að Lúsífer var að ljúga og getur 

ekki skapað nýja engla, hann ákveður því að yfirgefa stöðu sína sem stjórnandi himnaríkis til 

að finna son sinn. Þáttaraðirnar eru staddar hér í dag, eftir eru fjórir þættir af þáttaröð þrettán 
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en þáttaröð fjórtán hefur verið samþykkt þannig það verður áhugavert að fylgjast með 

framhaldinu. 

 

5.1 Hinn vondi: Djöfullinn í Supernatural 

Farið er heldur frjálslega með sögu djöfulsins í Supernatural, enda er það í anda þáttanna að 

gefa sér töluvert skáldaleyfi. En samt er að finna ákveðnar hliðstæður djöfulsins í þeim og 

djöfulsins í Nýja testamentinu. Áhugavert er að skoða nafnið Lúsífer, en það kemur hvergi 

fram í Nýja testamentinu, en aðeins einu sinni í Gamla testamentinu, í Jes 14.11-12. Í BA 

ritgerð Daníels Ágústs Gautasonar Hvern djöfulinn er Satan að gera? bendir Daníel á að 

þessi textabrot eigi við um fall konungs Babýlons, en voru seinna túlkuð af kirkjufeðrunum 

Tertúlíanusi og Ágústínusi sem fall Satans frá himnum.  Í þessum versum er einmitt talað um 

„son morgunroðans“ og „ljósberann“ en ljósberi er einmitt komið af orðinu lucifer.11  Í bók 

James R. Lewis og Evelyn Dorothy Oliver Angels from A to Z er bent á að við túlkun þessara 

erinda sé verið að rugla saman Lúsífer og Satan. Þau vilja meina að Lúsífer tengist Venusi 

þegar talað er um hann sem ljósbera eða morgunstjörnu, þar sem Venus er bjartasti hluturinn 

á himnum að fráskilinni sólinni og tunglinu. En í erindinu er í raun verið að tala um 

Nebúkadnesar konung Babýlon og fall hans til heljar. Þessi erindi hafa einnig verið heimfærð 

upp á Satan og fall hans af kirkjufeðrum eins og áður hefur komi fram. Ástæðan fyrir því að 

þessi erindi eru eignuð djöflinum er vegna þess að hann var eitt sinn erkiengill sem gerir 

uppreisn gegn Guði, eins og Nebúkadneser gerir. Nafn djöfulsins á himnum var Lúsífer, en á 

jörðu var hann kallaður Satan og synd hans var stolt samkvæmt kristnum og gyðinglegum 

skrifum.12  Ímynd djöfulsins í Supernatural virðist byggjast að mestu á þessum erindum og 

sögunni um fall Lúsífers í Gamla testamentinu. En þó er einnig hægt að finna hliðstæður í 

Nýja testamentinu. Hvað varðar englaímynd djöfulsins, þá er að finna í Kor 11.14-15 þar sem  

honum er lýst sem ljósengli og að þjónar hans taki á sig mynd réttlætisþjóna, en á einum 

tímapunkti tók djöfullinn yfir líkama erkibiskups í stuttan tíma, með það í huga að spilla fólki 

í gegnum trúna. Í Post 10.38 er talað um djöfulinn sem undirokara. Jesús gengur um og 

græðir þá sem eru undirokaðir af djöflinum. Draga má þá ályktun að þeir sem eru undir valdi 

djöfulsins búi við kvöl og pínu, því Jesús gengur á milli og læknar þá sem djöfullinn hefur 

vald yfir. Einnig er nefnt í Opb 2.9-10 að djöfullinn og samverkamenn hans muni varpa fólki 

                                                           
11 Daníel Ágúst Gautason, Hvern djöfulinn er Satan að gera? Rannsókn á hlutverki og stöðu Satans í Gamla   

testamentinu, Háskóli Íslands. 2016, bls. 18-19. 
12 Evelyn Dorothy Oliver og James R. Lewis, Angels A to Z, ritstj. Lakey, Andy, Detroit: Visible Ink Press, 

1996, bls. 252-254. 
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í fangelsi, þar sem það mun þola þrengingar í tíu daga. Ætla má að þessar þrengingar séu 

einhverskonar pyntingar og kvöl.  Þessir kaflar passa mjög vel við verk djöfulsins í 

Supernatural, þar sem hann sjálfur og árar hans ræna reglulega fólki, meðal annars Sam, 

Dean, Castiel og jafnvel öðrum englum og pyntar þá, bæði til að fá upplýsingar og sér til 

skemmtunar.  Hugsanlega er einnig hægt að lesa úr þessum köflum að djöfullinn sé 

einræðisherra, sem undirokar þá sem hann hefur vald yfir. Í þáttunum stjórnar djöfullinn 

einmitt á þann veg, ef honum mislíkar við einhvern, þá eyðir hann honum eða kvelur hann. Í 

Lúk 11.18-20 er bæði minnst á illa anda, sem og þegar Jesús sér Satan falla niður sem 

eldingu. Þarna er reyndar að finna erindi úr Nýja testamentinu sem lýsir lauslega falli Satans, 

en þó er óljóst hvenær það gerist. Sá Jesús þetta áður en hann tók hold eða eftir að hann tók 

hold? Djöfullinn í Supernatural virðist einnig hafa vald yfir dauðanum eins og getið er um í 

Heb 2.14 og hann er einnig manndrápari eins og kemur fram í Jóh 8.43-44: 

 

Hví skiljið þið ekki mál mitt? Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gera það sem faðir yðar 

girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikann því í honum 

finnst enginn sannleikur. 

 

Djöfullinn drepur þá sem honum þóknast ef honum mislíkar við þá og á einum tímapunkti 

bindur hann dauðann og þvingar hann í sína þjónustu, sem er persónugerður sem einn af 

reiðmönnum endalokanna í þáttunum. Ekki ber mikið á því í gegnum þáttaraðirnar að hann 

ljúgi beint að fólki í kringum sig, heldur segir hann aðeins sannleikann eins og hann hentar 

honum, en hann lýgur að englunum í nýlegum þætti, þar sem hann segist geta skapað nýja 

engla en viðurkennir síðar að hann getur það ekki.  Djöfullinn spilar sig einnig sem mikið 

fórnarlamb og kennir Guði um allt sem komið hefur fyrir hann, því ákvað hann að spilla 

mannkyninu til þess að hefna sín á Guði og ná athygli hans. Þetta passar við Matt 13.39-43 

þar sem því er lýst að við enda veraldar muni þeir sem óvinurinn hefur spillt vera kastað í 

eldsofn og þar verður grátur og gnístran tanna. Í 1Pét 5.8-9 er fólk varað við djöflinum þar 

sem honum er lýst sem öskrandi ljóni sem leitar að fólki til að tortíma. Eina leiðin til að 

standast það er að vera fastur í trúnni. Það virðist vera happa og glappa innan þáttanna hvort 

trúin sem slík bjargi fólki eða ekki. Þar sem árar djöfulsins virðast geta andsett alla þá sem 

hafa syndgað. En trúin virðist hjálpa fólki sem leyfir englum að andsetja sig, því þá getur 

djöfullinn og árar hans ekki náð tökum á þeim. Athyglisvert er þó í Supernatural að englarnir 

eru ekkert endilega góðir eins og fólk heldur. Þeirra aðal markmið er að berjast gegn 
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djöflinum og árum hans, en þeir virðast ekki hafa mikla samúð með mannfólkinu. Ef 

manneskja deyr þá er hugsað um hana sem ásættanlega fórn eða missi. Rafael segir einmitt 

við Dean á einum tímapunkti þegar þeir eru að tala um heimsendi:„We're tired. We just want 

it to be over. We just want...paradise.“ (Rafael, Supernatural) 

Lögð er mikil áhersla á fjölskylduþáttinn milli Sam og Dean og svo englanna, helst þá 

erkienglanna, því samkvæmt upphaflegri áætlun Guðs áttu Sam og Dean að verða líkamar 

Lúsífers og Mikaels. Sam og Dean þurfa oft að kljást við siðferðilegar spurningar sem verður 

til þess að þeir eru oft ósammála. Lúsífer og Mikael gera þetta líka í einum þætti þar sem þeir 

hittast til að berjast við heimsendi. Báðir tala þeir um að þeir sakni hvors annars og reynir 

Lúsífer meira að segja að véla Mikael á sitt band. Það sem mér þykir einkar áhugavert hvað 

þetta varðar eru þessi sterku bræðrabönd og að tveir bræður sem gera hvað sem er til að 

bjarga heiminum eru síðan eyrnamerktir til þess að berjast í gervi engla.  

Efni Supernatural virðist að miklu leyti vera sótt í Enokar bók og bók risanna, sem 

hafa ekki verið taldar kanón bækur allt frá fjórðu öld. Í bók sinni The Old Enemy minnist Neil 

Forsyth á staði sem lýsa risum sem gengu um á jörðinni og bera ábyrgð á spillingu hennar og 

á fjöldamorði manna. Þarna nefnir Forsyth einmitt að Asael-Azazel, en í Enoks bók og 

dauðahafs handritunm er sagt að Azazel sé einn af hinum föllnu englum sem giftust 

mennskum konum og eignuðust börn með þeim. Azazel er einmitt eignað það að hafa kynnt 

heiminum fyrir syndinni og þannig spillt honum. Azazel er refsað og bendir Forsyth á að 

hann sé hinn erki djöfull og hugsanleg ímynd djöfulsins sem við þekkjum og að bardagi 

Mikael við Azazel sé forsmekkur þess sem við sjáum svo í Daníelsbók 12.1-3 og 

Opinberunarbókinni 12.7-9 þegar Mikael berst við djöfulinn.13 Einnig er fjallað um átök 

djöfulsins og Mikael í Júd 1.9 þar sem sagt er að Mikael dirfist ekki einu sinni að saka 

djöfulinn um guðlast heldur segir hann:„Drottinn refsi þér!“ Þessi kafli passar ekki fyllilega 

við það sem gerist í Supernatural þar sem Mikael er kominn til að berjast við djöfulinn og 

refsa honum, þar sem Guð virðist ekki vera til staðar, hvorki fyrir menn né engla.  

 

 

 

 

 

                                                           
13 Neil Forsyth, The Old Enemy: Satan and the Combat Myth, bls. 192-193. 
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6. Hin myndarlega andhetja: Lucifer (2015-) 

 

I’m retired. And besides, I didn’t create Hell. I just worked there. 

-Lucifer Morningstar, Lucifer (2015). 

 

Þáttaröðin er byggð á persónunni Lucifer Morningstar, sem Neil Gaiman skrifaði fyrir 

teiknimyndabækur sem heita The Sandman. Seinna skrifaði Mike Carey „spin off“ seríu sem 

kallaðist The Sandman Presents: Lucifer og síðan skrifaði hann teiknimyndasöguna Lucifer. 

Þáttaröðin byggir á persónu Lucifer Morningstar (Tom Ellis), sem er djöfullinn úr kristinni 

trúarhefð, en ekki alveg eins og við þekkjum hann. Í þáttunum hefur djöfullinn fengið leið á 

því að stjórna helvíti og ákveður að skreppa í frí til Los Angeles. Þar opnar hann 

skemmtistaðinn „Lux“, með honum er nánasti vinur hans Mazikeen (Lesley-Ann Brandt), ári 

sem vann sem pyntari í helvíti. Seinna meir vingast hann við rannsóknarlögreglukonu að 

nafni Chloe Decker (Lauren German) og ákveður að aðstoða hana við að leysa morðmál. Sem 

aðstoðarmaður Chloe fær hann ákveðna útrás við að refsa þeim sem hafa syndgað. Lucifer 

hafði áður skroppið í „frí“ til jarðar, en ávallt á einhverjum tímapunkti var bróðir hans 

engillinn Amenadial (D.B. Woodside) sendur til að sannfæra hann um að snúa aftur til 

helvítis. Árið 2011 ákvað hann hins vegar að segja upp stöðu sinni sem konungur helvítis og 

fékk Mazikeen til að skera af sér vængina sína svo hann gæti snúið baki við fyrra lífi. Á 

jörðinni hefur Lucifer tileinkað sér lífstíl sem byggir á lystisemdum holdsins (e. hedonistic 

lifestyle) og stundar það að bjóða fólki Faustíska samninga, þar sem hann innheimtir svo 

greiða frá fólki seinna meir.  

Í sínu mennska formi lítur Lucifer út eins og myndarlegur glaumgosi með breskan 

hreim. Hann býr yfir ótrúlegum persónutöfrum og ávallt er stutt í húmor og grín. Einnig býr 

hann yfir allskyns ofurkröftum eins og ofurmannlegum styrkleika, ofurmannlegri snerpu, sár 

hans gróa hratt og hann virðist vera ódauðlegur. En hans helsti eiginleiki er 

sannfæringarmátturinn, sem hann notar óspart til að finna út helstu þrár og langanir manna. 

Þennan eiginleika notar hann oft við yfirheyrslur á fólki sem er grunað um að hafi framið 

glæp. Við fáum lítið að sjá djöfuls form Lucifer, það birtist af og til, helst þá þegar hann 

verður reiður. Húð hans verður rauð, rauð augu hans leiftra og tennur hans verða beittar eins 

og á villidýri. Útlit hans minnir helst á fórnarlamb bruna, þar sem húðin virðist vera sviðin af 

honum, höfuðkúpa hans verður meira áberandi og við sjáum ör víða á höfði hans. Í þau skipti 

sem við sjáum þessa ásjónu Lucifer finna þeir sem sjá hann fyrir ofsahræðslu og á þessum 
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tímapunkti kýs Lucifer oftast að refsa þeim fyrir syndir sínar. Óvíst er hvort hann hafi kosið 

sér þetta útlit sjálfur eða hvort það sé vegna veru hans í helvíti. Þó nefnir hann nokkrum 

sinnum í þáttunum að hann sé ósáttur við föður sinn, Guð, því hann hafi tekið burt djöfla 

andlit sitt og látið hann fá vængina sína aftur. Við höfum þó ekki fengið að sjá hvernig 

Lucifer lítur út í raun og veru, þar sem mennska- og helvítisútlit hans virðast vera 

birtingarmyndir sem hann hefur ákveðið sjálfur. Hann virkar á fólk sem hrokafullur, 

dónalegur, óviðeigandi, kaldhæðinn og tilfinningasljór, enda ber hann sig þannig, hann er 

með mikið sjálfsálit og sjálfstraust. Hann virðist vera nokkuð utangátta þegar kemur að 

mannlegri hegðun, þar sem hann er ekki maður sjálfur og á það til að vera of einlægur og 

heiðarlegur þegar kemur að samkiptum við fólk, sem lætur hann líta út fyrir að vera 

hrokafullur og óviðeigandi. Hann segir þó alltaf satt og leggur mikla áherslu á það að hann 

ljúgi ekki, því ef það er eitthvað sem hann þolir ekki þá er það að vera kallaður lygari. Þetta 

sést allra best á því að hann gengur undir nafninu Lucifer Morningstar og neitar ekki fyrir það 

að vera djöfullinn, en oftar en ekki trúir honum enginn og hann er afskrifaður sem einn af 

furðufuglum Los Angeles. Hann hagræðir þó sannleikanum ansi oft í sína þágu, en lýgur 

aldrei beint að fólki. Þegar líða fer á þættina sjáum við að hann virðist laðast á einhvern hátt 

að rannsóknarkonunni Chloe Decker og fyrst um sinn virðist það vera helst af 

kynferðislegum toga, en Lucifer er gagntekinn af kynlífi og hann sveiflast í báðar áttir, sefur 

bæði hjá konum og körlum. Hann kemst að því að þegar hann er nálægt Decker þá virðist 

sem það slokkni á sumum kröftum hans. Hann verður dauðlegur í kringum hana og 

sannfæringarmáttur hans virkar ekki á hana, sem er ákveðið áfall fyrir egó Lucifer svo hann 

leitar sér aðstoðar hjá sálfræðingi. Seinna kemur í ljós að tilvist Decker er að einhverju leyti 

tengd áætlun Guðs um hugsanlega endurlausn Lucifer. Samskipti Lucifer við aðra engla eru 

stirð, en hann er mjög reiður við Guð og kennir honum um allt sem hefur komið fyrir sig. 

Þegar kemur að Guði þá verður Lucifer mjög pirraður og jafnvel snöggreiður þegar fólk talar 

um hann. Það sem fer mest í taugarnar á Lucifer er að honum finnst að Guð hafi ekki trú á sér 

og að honum sé ávallt kennt um vandamál manna. Lucifer er ekkert ofsalega hrifinn af 

hlutskipti sínu sem drottnara helvítis og er það helsta ástæðan fyrir því að hann yfirgaf stöðu 

sína í helvíti, vegna þess að honum leiddist starf sitt sem refsari hinna syndugu. En þrátt fyrir 

alla hans galla þá virðist hann bera ákveðna virðingu og þykir að vissu leyti vænt um fólk í 

kringum sig og hann á það til að játa og viðurkenna ákveðin mistök sem hann hefur gert. Í 

þáttunum virðist hann nota krafta sína meira í þágu góðs en ills, þar sem hans starf í helvíti 

var að refsa syndugum manneskjum þá fékk hann óbeit á ofbeldisverkum og á jörðinni hefur 

hann tekið að vissu leyti að sér hlutverk dómara og refsara. Þeir sem hafa syndgað og brotið 
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af sér á þann hátt sem honum mislíkar er refsað af honum og sér hann til þess að þeir fari til 

helvítis þar sem þeir taka út þá refsingu sem þeim ber. Í helvíti er einmitt refsing 

einstaklingsbundin og miðast hún að miklu leyti við hugarfar einstaklingsins. Hver og einn 

upplifir sitt persónulega helvíti, það sem aðilinn sér mest eftir að hafa gert er refsing hans, 

viðkomandi upplifir þau augnablik aftur og aftur og fær enga lausn. Þessi refsing er ekki ólík 

refsingu Sisyphus í grískri goðafræði, þar sem refsing hans fólst í því að rúlla stórum steini 

upp brekku, en rétt áður en það tekst þá rúllar steinninn aftur niður. Sisyphus er því dæmdur 

til að rúlla steininum upp brekkuna að eilífu. Ólíkt öðrum birtingarmyndum sem fjallað hefur 

verið um þá er birtingarmynd djöfulsins í Lucifer ímynd ákveðinnar andhetju. Hann er ekki 

góður, né er hann alvondur. Hann er einhversstaðar þarna á milli. Hann spilar sig sem mikið 

fórnarlamb og fólk í kringum hann vorkennir honum, finnur til með honum og vill reyna að 

hjálpa honum, jafnvel þeir sem vita að hann er djöfullinn sjálfur. Þessi birtingarmynd 

djöfulsins varð einmitt til þess að ákveðnir kristnir söfnuðir í Bandaríkjunum lögðust gegn 

því að þættirnir yrðu sýndir, þar sem þeir töldu það ekki æskilegt að djöflinum væri sýnd hin 

minnsta samúð. Hópur kristinna eintaklinga stóð fyrir formlegum beiðnum um að FOX 

sjónvarpsstöðin myndi hætta við framleiðslu þessara þátta, sökum þess að þeir væru 

móðgandi og færu gegn þeirra kristnu gildum.14 

 

6.1 Hinn “góði”: Djöfullinn í Lucifer. 

Djöfullinn í Lucifer er nokkuð ólíkur þeim djöflum sem fjallað er um að ofan í ljósi þess að 

hann er ekki ímynd hins illa djöfuls. Sú birtingarmynd sem notast er við hér er meira í áttina 

að fórnarlambi sem vildi ekkert með stöðu sína gera í helvíti. Lucifer er ekki ólíkur Hades, 

guði undirheimanna, í grískri goðafræði, þar sem hann deilir út refsingum fyrir þá sem hafa 

syndgað. Þó er hægt að finna ákveðnar hliðstæður í Nýja testamentinu sem passa við hann. 

Þættirnir leggja mikla áherslu á hlutverk Lucifer sem engils, en hann hefur ákveðið að taka 

sér útlit myndarlegs glaumgosa og er það útlit sem við sjáum hvað oftast. Það passar vel ef 

við skoðum 2Kor 11.14 en þar er Satan lýst sem ljósengli og má draga þá ályktun að 

ljósenglar séu fagrir ásýndum. En Evelyn Dorothy Oliver nefnir einmitt í bók sinni Angels A-

Z að djöfullinn sé innan kristinna og gyðinglegra heimilda fegursta vera sköpunarinnar.15 

Einnig er talað um að Satan sé engill í 2Kor 12.7 þar sem verið er að vara fólk við því að líta 

ekki of stórt á sig, að dramb sé falli næst. Hér virðist Satan annað hvort vera gefið vald til að 

halda aftur af drambi manna eða að hann sé orsök þess, þar sem hann slær Pál svo hann líti 

                                                           
14  https://www.snopes.com/news/2015/05/29/lucifer-tv-series/ (sótt 30.4.2018) 
15 Evelyn Dorothy Oliver, og James R. Lewis, Angels A to Z, bls. 254 

https://www.snopes.com/news/2015/05/29/lucifer-tv-series/
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ekki of stórt á sig, en Páll biður Guð þrisvar um að láta Satan fara frá sér. Líklegra þykir þó 

að djöfullinn sé orsök drambsins, því Páll kærir sig ekki um að djöfullinn sé að hafa áhrif á 

sig. Í þáttunum er Lucifer langt frá því að vera hógvær og er fullur yfirlætis og hroka, en á 

góðlátlegan og fyndinn hátt.  Í helvíti var hlutverk Lucifer að refsa syndurum, en Matt 8.12 

sem hefur helst verið tengdur við lýsingar á helvíti er ekki endilega það sama helvíti sem 

Lucifer stjórnar í þáttunum, en í þeim kafla er fólki er varpað í eldsdýki og þar verður grátur 

og gnístran tanna. Helvíti í þáttunum er sett upp sem persónulegt helvíti fyrir hvern og einn, 

þar sem þeir upplifa sínar verstu syndir aftur og aftur. Hægt væri að segja að um væri að ræða 

hugarfarslegt helvíti, ekki fúlan eldpytt þar sem fólk brennur að eilífu. Þó væri hægt að segja 

að grátur og gnístran tanna eigi við hér, þar sem upplifun fólks á þeirra verstu gjörðum er 

mjög líkleg til að kalla fram þau viðbrögð. Í Jóh 8.44 er djöfullinn sagður ekki þekkja 

sannleikann og að hann sé faðir lyginnar: 

 

Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gera það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari 

frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikann því í honum finnst enginn sannleikur. Þegar 

hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lygarinnar faðir. 

 

Í Opb 3.9 er Satan eignað það að hvetja fólk til þess að ljúga: 

 

Ég skal láta lygarana af samkundu Satans, sem segjast vera Gyðingar en eru það ekki, koma 

og kasta sér fyrir fætur þér og láta þá vita að ég elska þig. 

 

Í 2Þess 2.9-10 er Satan kallaður lögleysingi og að hann afvegaleiði fólk með lygatáknum 

sínum og undrum: 

 

Þegar lögleysinginn kemur fram er Satan að verki með allskyns furðuverkum, lygatáknum, 

undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á glötunarleið. 

 

Og í Post. 5.3 spyr Pétur Ananías hvers vegna Satan fyllti hjarta hans af lygum svo hann 

hafnaði heilögum anda: 

 



27 
 

En Pétur mælti:„Ananías, hví fyllir Satan hjarta þitt svo að þú laugst að heilögum anda og 

dróst undan af verði lands þíns?“ 

 

Þessir kaflar eiga svo til ekkert með djöfulinn að gera í Lucifer, þar sem hann fyrirlítur að 

vera kallaður lygari. Þó svo að hann segi ekki endilega frá öllu sem hann veit, þá virðist það 

vera lykilatriði hjá honum að hreinsa orðspor sitt þegar kemur að því að fólk telji hann vera 

lygara. En þó svo að hann ljúgi ekki, þá freistar hann fólks og getur komist að þeirra dýpstu 

löngunum aðeins með því að spyrja um þær. Í Matt 4.1-11,  Lúk 4.2-13 og Mark 1.13 freistar 

djöfullinn Jesú í eyðimörkinni og segist geta gefið honum öll ríki veraldar og dýrð þeirra ef 

hann aðeins tilbiðji sig. Í 1Kor 7.5 er fjallað um sambúð karls og konu. Þar er fólk í sambúð 

hvatt til að halda sig ekki frá hvort öðru nema um stundarsakir og eftir samkomulagi svo að 

Satan nái ekki að freista þeirra vegna ístöðuleysis þeirra. Það er áhugavert að skoða þessi vers 

út frá þáttunum á þeim forsendum að jú, Lucifer er freistari, en hann freistar fólks ekki beint. 

Hann býður fólki kannski einhvern forsmekk, drykki, léttklæddar konur, eiturlyf, en það er 

hluti frjáls vilja mannsins að afþakka það. Hins vegar vill djöfullinn bjóða fólki eitthvað sem 

það verulega langar í og í staðinn fær djöfullinn að innheimta greiða síðar. Því er hann ekki 

beint sá freistari sem lýst er í Biblíunni, heldur meira áhrifavaldur á ákvarðanatöku fólks. 

Hann eltist ekki við að bjóða fólki það sem það girnist og freista þess þannig, heldur kemur 

fólk til hans og biður um hluti.  

Muchembled nefnir í bók sinni verk djöflafræðingsins Francios de Saint André 

Lettres á Quelques-uns de ses Amis au Sujet de la Magie, des Maléfices et des Sorciers. Oú il 

Rend Raison des Effets les Plus Supprenants qu'on Attribue Ordinairement aux Démons et 

fait Voir que ses Intelligences n'y ont Souvent Acune Part taldi að áhrif djöfulsins í þessum 

heimi væru raunveruleg, en að þau væru einskorðuð við huga mannsins í formi freistinga sem 

leiddu svo til þráhyggju og síðar andsetningar. Því Guð leyfir djöflinum að vinna við 

ákveðnar aðstæður sem Guð stýrir sjálfur af aga og það leyfi sem Guð gefur djöflinum endar 

þegar vilji Guðs hefur verið gerður. Þetta gerir djöfulinn að hálfgerðum þræli Guðs, þar sem 

hann er notaður til að framkvæma verk sem Guði er ekki að skapi.16 Þegar kemur að hinu illa 

í þessum heimi þá virðist djöfullinn ávallt vera tilvalinn blóraböggull en í bókinni The Devil a 

biography eftir Peter Stanford er komið inn á að hin kristna kirkja hafi átt í guðfræðilegum 

umræðum um frjálsan vilja og hina upprunalegu synd sem orsök hins illa í heiminum. Var 

það skjalfest á kirkjuþinginu í Lateran 1215 og hefur verið að mestu óbreytt síðan. Hin 

                                                           
16 Robert Muchembled, A History of the Devil, Malden, MA. USA, Blackwell Publishing Inc. 2003, bls 171-

172. 
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endalausa barátta milli Guðs og djöfulsins hefur geysað lengi og gerir enn, en djöfullinn hefur 

verið þægilegur blóraböggull kirkjunnar, því það þótti hentugt að kenna andstæðingum sínum 

um að vera í liði með djöflinum, allt frá því að fólk var brennt á báli og til siðbótarinnar, 

þegar Lúther sá Róm sem aðsetur djöfulsins þar sem árar klæddust prestsskrúða og 

kaþólikkar sökuðu mótmælendur um að hlusta á lygar djöfulsins sem hann hvíslaði að þeim. 

Djöflinum var einnig blandað saman við guði annara trúarbragða eins og Íslam og þá sem 

aðhylltust fjölgyðistrú.17 Djöfullinn hefur því verið hentugur blóraböggull fyrir menn til að 

kenna honum um allt sem afvega fer í þeirra lífi, persónulega og samfélagslega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Peter Stanford, The Devil: A Biography. London: Mandarin, 1997, bls. 9-10. 
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7. Lokaorð 

Í þeim kvikmyndum og þáttaröðum sem ég hef fjallað um hér að ofan virðist þungamiðja 

birtingarmyndar djöfulsins vera engill sem freistar manna og er í uppreisn gegn Guði. 

Djöfullinn sem engill er uppreisnarseggur sem vill kenna Guði um allt sem miður fer í hans 

lífi. Hann virðist ekki geta tekið ábyrgð á því sem hann hefur gert og reynir í einhverjum 

tilfellum að spilla manninum til þess eins að skemma fyrir Guði. Djöfullinn í Constantine er 

þó ólíkur djöflinum í The Devil's Advocate, Supernatural og Lucifer að því leitinu til að hann 

veit hvert hlutverk hans er og virðist vera nokkuð sáttur við það. Hann og Guð hafa gert 

veðmál um sálir manna og vill hann aðeins að skilmálar þessa veðmáls séu virtir, bæði af 

honum og af Guði. Í The Devil's Advocate, Supernatural og Lucifer er djöfullinn meira í 

hlutverki freistara þar sem hann reynir að fá fólki til að víkja frá Guði og er þá helst til spilað 

inn á langanir og hvatir mannsins. Í The Devil's Advocate og sérstakleg í Lucifer er dregin 

upp ákveðin andhetju ímynd djöfulsins, þar sem hann er „mannvinur“, sem er tilbúinn að láta 

drauma og þrár manna rætast. Hann er vinalegur, ómótstæðilegur, fyndinn og kemur á óvart. 

Jörðin virðist vera leikvöllur djöfulsins og hann má gera hvað sem hann vill og gerir það helst 

til þess eins að storka Guði. Í Constantine og Supernatural er dregin upp önnur mynd af 

djöflinum, en þar er lögð áhersla á illskuna sem hann stendur fyrir. Hérna er djöfullinn 

einskonar holdgervingur illskunnar, sem spilar inn á veikleika fólks og afvegaleiðir það bæði 

sér til skemmtunnar og til að þjóna sínum áætlunum.  

Birtingarmynd djöfulsins er ólík og engin ein eiginleg mynd er dregin upp af 

djöflinum á meðal kvikmynda- og þáttagerðafólks. Þau virðast leita helst til annara verka eins 

og Milton, Dante og Goethe þegar kemur að útliti og hegðun djöfulsins, en einnig gefa þeir 

sér ákveðið skáldaleyfi. Byggt er lauslega á ímynd djöfulsins úr Biblíunni, þar sem honum er 

lýst sem engli, dreka og höggormi, en hvergi er honum lýst sem manni. Þó er að finna 

lýsingar úr Nýja testamentinu sem ríma vel við djöfulinn en honum er lýst sem manndrápara, 

föður lygarinnar, sem spillandi afli og freistara. Þó að lítið sé fjallað um útlit djöfulsins í Nýja 

testamentinu þá er meiri áhersla lögð á hegðun hans, hvernig hann er í uppreisn gegn Guði, 

hvernig hann spillir manninum og orði Guðs. Kvikmynda- og þáttagerðafólk virðist því 

styðjast helst við hegðunar þætti djöfulsins þegar kemur að Nýja testamentinu. Andhetju 

ímyndin er ekki ný af nálinni, né sú hugmynd að reyna að gera djöfulinn meira mannlegan 

svo áhorfandinn eigi auðveldara með að samasama sig djöflinum og finna til samúðar með 

honum. Því er breyting á ímynd djöfulsins ekki mikil, nema þó kannski helst þegar kemur að 

húmor. Allar þær birtingarmyndir sem við sjáum í þeim þáttum og kvikmyndum hér að ofan 
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eiga það sameiginlegt að djöfullinn hefur húmor, oftar en ekki mjög svartan og óviðeigandi 

húmor. Hugsanlega er það eitthvað sem fólk á auðvelt með að tengja við og þannig er 

mögulega hægt að láta djöfulinn ná betur til fólks svo það finni til samúðar með honum. Sú 

tenging gæti hugsanlega orsakast af því að djöfullinn er tilbúinn að segja það sem við 

hugsum, þar sem við viljum ekki að neinn viti okkar myrkustu hugsanir af ótta við að vera 

dæmd fyrir það. Þó svo að ímynd djöfulsins hafi ekki breyst mikið, þá er það ekki ólíklegt að 

það eigi eftir að gerast í komandi framtíð og áhugavert verður að sjá hvort kvikmyndagerðar- 

og þáttagerðafólk framtíðinnar muni finna nýja leið til að túlka djöfulinn þar sem djöfullinn 

hefur oftar en ekki verið blóraböggull alls hins illa sem mennirnir gera, bæði þegar kemur að 

persónulegri sem og samfélagslegri hegðun manna. 
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