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Ágrip 
 
 

Þessi ritgerð fjallar um hina spámannlegu köllun íslensku þjóðkirkjunnar. Í ritgerðinni er gert 

grein fyrir því hvað felist í hinni spámannlega köllun með því að skoða rannsóknir virtra 

fræðimanna í gamlatestamentisfræðum um spámenn Gamla testamentisins. Þá er fjallað 

ítarlega um kirkju- og embættisskilning þjóðkirkjunnar í þeim tilgangi að varpa ljósi á hvernig 

hin spámannlega köllun kirkjunnar birtist í kirkju- og embættisskilningi hennar. Einnig er 

fjallað um þátttöku þjóðkirkjunnar í spámannlegu starfi en það verður gert með því að skoða 

ýmsar afstöður og stefnur sem þjóðkirkjan hefur tekið í samfélagslegum málum á síðustu 

árum og áratugum. 
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Inngangur 
 

                    Heyrðuð þið það sem ég var að segja? Er enskan mín í lagi? Er kveikt á  

                    hljóðnemanum? Ég er byrjuð að velta þessu fyrir mér? 

                    Síðastliðna sex mánuði hef ég ferðast um Evrópu í hundruðir  

                    klukkustunda í lestum, rafmagnsbílum og rútum, þar sem ég endurtek  

                    þessi áhrifamiklu orð aftur og aftur. En það virðist sem að enginn sé að  

                    tala um þetta, ekkert hefur breyst. Losunin er meira að segja enn að  

                    aukast. [...] Þið hlustið ekki, [...] Því að  

                    þið skiljið ekki lausnirnar við þessu hættuástandi eða viljið ekki skilja þær.1  

 

                    Þið segið að þið elskið börnin ykkar meira en allt annað en þið eruð að stela  

                    framtíð þeirra frammi fyrir augum þeirra.2 

 

Þessi tvö textabrot eru fengin úr tveim ræðum sem Greta Thunberg, 16 ára aðgerðarsinni frá Svíþjóð, 

hefur haldið nýlega. Fyrra textabrotið er úr ræðu sem Thunberg hélt frammi fyrir breska þinginu 23. 

apríl 2019 en seinna textabrotið er úr ræðu sem hún hélt á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 

12. desember 2018. Thunberg berst fyrir aðgerðum í loftslagasmálum og krefst þess að lönd 

heimsins sameinist til að vinna að gegn frekari hlýnun jarðar.3 Hún kom fyrst fram á sjónarsviðið 

þegar hún byrjaði að mótmæla daglega fyrir utan sænska þingið haustið 2018 og hélt á skilti sem á 

stóð ,,Skólaverkfall fyrir loftslagið“ (S. Skolstrejk för klimatet) en á þeim tíma voru þingkosningar í 

Svíþjóð. Þar krafðist hún þess að sænsk stjórnvöld myndu virða samþykktir Parísarsamkomulagsins. 

Eftir kosningar hélt hún mótmælunum áfram á föstudögum.4 Málstaður Thunberg hefur síðan fengið 

verðskuldaða athygli en hún var nýlega tilnefnd til friðarverðlauna Nóbels.5 

   Þessi textar úr ræðum Thunberg skapa óneitanlega hugrenningartengsl við eftirfarandi texta 

Jeremía spámanns: 

 

                                                             
1,,You did not act in time: Greta Thunberg´s full speech to Mps“, The Guardian, 2019, sótt 30. apríl 2019 af 
https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/23/greta-thunberg-full-speech-to-mps-you-did-not-
act-in-time.  
2 ,,Teen tells climate negotiators they aren´t mature enough“, www.cnn.com, 2018, sótt 30. apríl 2019 af 
https://edition.cnn.com/2018/12/16/world/greta-thunberg-
cop24/index.html?utm_term=image&utm_source=twCNN&utm_content=2018-12-
16T23%3A30%3A07&utm_medium=social. 
3 Sama heimild. 
4 ,,Greta Thunberg“, www.wikipedia.org, sótt 30. apríl 2019 af https://en.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg. 
5 ,,Greta Thunberg nominated for Nobel peace prize“, The Guardian, 2019, sótt 30. apríl 2019 af 
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/14/greta-thunberg-nominated-nobel-peace-prize. 
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                    Við hvern á ég að tala, 

                    hver hlustar þegar ég vara við? 

                    Eyra þeirra er óumskorið, 

                    þeir vilja ekki hlusta. 

                    Þeir skopast að orði Drottins, 

                    þeim fellur það ekki í geð. (Jer 6.10) 

 

                    Drottinn hefur hvað eftir annað sent alla þjóna sína, spámennina, til yðar.  

                    En þér gáfuð því engan gaum og lögðuð ekki við hlustir. (Jer 25.4) 

 

Jeremía spámaður var kallaður til að flytja Ísraelsþjóðinni hræðileg skilaboð. Skilaboðin voru 

yfirvofandi dauðadómur og eyðilegging. Heimsveldi Babylóníumanna var ört vaxandi en Jehóiakim 

(609-598), konungur Júda, vildi ekki gerast hliðhollur Nebúdkadnessar Babylóníukonungi sem varð til 

þess að Babylóníumenn lögðu Jerúsalemborg í rúst og hertóku flesta íbúa hennar. Afleiðingarnar 

voru skelfilegar en Jeremía hafði reynt að vara þjóðina við í tæplega 40 ár en enginn hlustaði, ekki 

fyrr en það var orðið um seinan.6 

   Jeremía spámaður og Greta Thunberg eiga margt sameiginleg. Þó að samhengi orðræðu þeirra sé 

ólíkt þá er ógnin sú sama, þ.e. yfirvofandi dauðadómur og eyðilegging. Á tímum Jeremía stafaði 

ógnin af Babylóníumönnum en nú á dögum stafar ógnin af hlýnun jarðar af mannavöldum. Jeremía 

og Thunberg virðast einnig eiga það sameiginlegt að enginn virðist hlusta á orð þeirra. Árið 2015 

undirrituðu leiðtogar 195 ríkja undir Parísarsáttmálann og lofuðu að leggja sitt af mörkum til að 

draga úr losun gróðurhúslofttegunda. Enn er þó langt í land og ákvörðun Trumps Bandaríkjaforseta 

um að draga Bandaríkin út úr Parísarsáttmálanum er líklega besta dæmið um það að 

loftslagsmálunum er ekki tekið alvarlega.7  En hvernig er hægt að líkja saman Jeremía spámanni og 

Gretu Thunberg? Er Greta Thunberg spámaður? Hvað er spámaður? Hvað felur það í sér? 

   Hin spámannlega hefð hefur verið mér lengi hugleikin en ég held að það sé óhætt að segja að 

almenn þekking á spámönnum Gamla testamentisins í íslensku samfélagi sé lítil sem engin. Gamla 

testamentið er samansett úr 39 ritum, en 16 af þeim tilheyra spámannaritunum. Þau er því rúmlega 

þriðjungur allra rita Gamla testamentisins. En hvað er svona merkilegt við þau? Af hverju eru þau yfir 

höfuð í Biblíunni? Hvernig tengjast spámenn Gamla testamentisins hinni kristnu kirkju? Það eru 

einmitt þessar spurningar sem ég hafði lengi velt fyrir mér áður en ég hóf að skrifa þessa ritgerð en 

það sem varð kveikjan að verkefninu voru umræðunar sem sköpuðust í kringum metoo-hreyfinguna. 

                                                             
6 Heschel, Abraham J., The Prophets, New York: HarperCollins, 2001, bls. 151 & 165. 
7 ,,Hvíta húsið gerir lítið úr loftslagsskýrslu“, www.mbl.is, 2017, sótt 30. apríl af 
https://www.mbl.is/frettir/erlent/2017/11/04/hvita_husid_gerir_litid_ur_loftlagsskyrslu/. 
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Þann 15. janúar 2018 skrifuðu 65 konur í préstastétt á Íslandi undir yfirlýsingu og sögðu frá 

kynbundnu ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir í starfi sínu af hendi karlmanna innan kirkjunnar.8 Í 

þessari sömu viku fengum ég og konan mín vinkonu okkar í heimsókn en hún er ein af þeim konum 

af erlendum uppruna sem sagði sögu sína af kynbundnu ofbeldi sem hún lenti í af hendi íslenskra 

karlmanna.9 Þessi heimsókn snérist fljótt út í umræður um afstöðu kirkjunnar til metoo-

umræðunnar. Eftir nokkurra klukkutíma umræður ákváðum við að láta gott heita og kvöddumst. 

Þessar umræður urðu kveikjan að því að ég vildi rannsaka hina spámannlegu köllun kirkjunnar. 

   Í þessari ritgerð verður fjallað um hina spámannlegu köllun. Ritgerðin er í þremur hlutum. Í fyrsta 

hluta mun ég skoða rannsóknir tveggja fræðimanna á spámönnum Gamla testamentisins. Þessi tveir 

fræðimenn eru Abraham J. Heschel (1907-1972) og Walter Brueggemann (f. 1933). Sjónarhorn þeirra 

á hið spámannlega eðli og hlutverk eru ólík þar sem þeir eiga ólíkan trúarlegan bakgrunn en Heschel 

er gyðingur og Brueggemann er kristinn. Með því að skoða rannsóknir þeirra leitast ég við að svara 

því hvað felist í hinni spámannlegu köllun. Ég mun skoða hvað einkennir spámenn samkvæmt 

rannsóknum Heschels og hvernig þau einkenni birtast í þremur spámönnum Gamla testamentisins, 

þeim Amosi, Jeremía og Deutero-Jesaja. Í kjölfarið mun ég svo fjalla um rætur hinnar spámannlegu 

hefðar samkvæmt rannsóknum Brueggemann en hann vill meina að þær liggi í frásögninni sem er að 

finna í 2. Mósebók (e. Exodus). Í lok fyrsta hluta mun ég svo varpa ljósi á grundvöll spámannlegrar 

köllunnar í kristnu samhengi samkvæmt kenningum Brueggemanns. 

   Í öðrum hluta ritgerðarinnar mun ég fjalla um kirkju- og embættisskilning íslensku þjóðkirkjunnar. 

Það mun ég gera með því að skoða rit Einars Sigurbjörnssonar, Embættisgjörð: Guðfræði 

þjónustunnar í sögu og samtíð en þar er að finna ítarlega útlistun á kirkju- og embættisskilngi 

þjóðkirkjunnar. Eitt af meginmarkmiðum þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir hinni spámannlegu 

köllun íslensku þjóðkirkjunnar en til þess er nauðsynlegt að gera grein fyrir kirkju- og 

embættisskilningi hennar. 

   Í þriðja hlutanum mun ég varpa ljósi á þátttöku íslensku þjóðkirkjunnar í spámannlegu starfi og 

mun ég nefna fjórar mikilvægar afstöður sem þjóðkirkjan hefur tekið á síðastliðnum árum eða 

áratugum. Ég mun fjalla ítarlega um þessar fjórar afstöður og einnig varpa ljósi á það hvernig 

kirkjunni hefur tekist að fylgja þessum afstöðum sínum eftir. Í lokin mun ég svo draga saman 

niðurstöður mínar og svara rannsóknarspurningunni sem er: Hver er hin spámannlega köllun 

kirkjunnar, hvernig birtist hún í kirkju- og embættisskilningi íslensku þjóðkirkjunnar og hvernig 

stendur þjóðkirkjan sig í að sinna þessari köllun sinni? 

 

                                                             
8 ,,#METOO“, www.kirkjan.is, 2018, sótt 16. apríl 2019 af https://kirkjan.is/frettir/frett/2018/01/15/METOO/. 
9 Þórður Snær Júlíusson, ,,#Metoo: Konur af erlendum uppruna stíga fram“, www.kjarninn.is, 2018, sótt 16. 
apríl 2019 af https://kjarninn.is/skyring/2018-01-24-metoo-konur-af-erlendum-uppruna-stiga-fram/. 
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1. Spámennirnir: Eðli & hlutverk 
 
Í þessum hluta ritgerðarinnar mun ég fjalla um spámenn Gamla testamentisins. Tilgangurinn með 

honum er að skilgreina hina spámannlegu köllun og að skoða hvað í henni felst. Til þess að komast að 

því hver hin spámannlega köllun er í kristnu samhengi þarf að skoða rætur hennar. Ræturnar eru að 

finna í ritum Gamla testamentisins, þ.e. í spámannaritunum en þau eru 16 talsins. 

   Spámannaritunum er gjarnan skipt í tvo hópa, þ.e. stóru og litlu spámennina. Þetta er frekar 

óheppilegt orðalag en ástæðan fyrir því er að miklu leyti vegna þessa að stóru ritin eru löng rit sem 

spanna marga kafla á meðan þau litlu eru töluvert styttri og sum hver aðeins örfáir kaflar. Stóru 

spámannaritin eru fjögur talsins en þau eru: Jesaja, Jeremía, Esekíel og Daníel. Litlu spámannaritin 

eru tólf en þau eru: Hósea, Jóel, Amos, Óbadía, Jónas, Míka, Nahúm, Habakkuk, Sefanía, Haggaí, 

Sakaría og Malakí.10 Í þessari ritgerð mun ég einbeita mér að þremur spámannaritunm en þau eru 

Amos, Jeremía og Jesaja. 

   Þessi hluti ritgerðarinnar er tvískiptur, en ég byggi hann á tveimur ólíkum fræðimönnum sem báðir 

sérhæfðu sig í rannsóknum á spámönnunum. Þessir tveir fræðimenn eru Abraham J. Heschel (1907-

1972) en hann fjallaði um spámennina í bók sinni The Prophets og Walter Brueggemann (f. 1933) 

sem fjallaði um hið spámannlega hlutverk í bók sinni The Prophetic Imagination.  

   Ég hef ákveðið að styðjast við rannsóknir þessara tveggja fræðimanna vegna þess að þeir eru báðir 

virtir fræðimenn og sérfræðingar á sínu sviði. Það er einnig mikill kostur að bakgrunnur þeirra er 

ólíkur en Heschel var gyðingur og Brueggemann er kristinn og því eru sjónarhornin í rannsóknum 

þeirra ólík. Ég mun gera grein fyrir niðurstöðum rannsókna þeirra beggja á spámönnunum og hvað 

þeir telji einkenna spámennina og hlutverk þeirra. 

   Hvað er spámaður og í hverju felst köllun hans? Hvernig öðluðust menn þessa stöðu í samfélagi 

sínu? Hvernig menn voru spámennirnir? Þessum spurningum ásamt fleirum mun ég leitast við að 

svara í þessum hluta. En það er einmitt fátt annað en spurningar sem fólk hefur um spámennina á 

Íslandi á 21.öldinni. Ég held að það sé óhætt að fullyrða að almenn þekking á spámönnum Gamla 

testamentisins sé lítil sem engin í íslensku þjóðfélagi í dag. Fólk er almennt ekkert að velta sér uppúr 

því hvað Amos, Jeremía og Jesaja voru að spá fyrir um 3000 árum síðan. En þegar maður gefur sér 

tíma til að lesa þessi rit og skoða fræðin á bakvið þau þá kemur bersýnilega í ljós að margt sem þeir 

sögðu fyrir 3000 árum síðan á enn við í dag. ,,Ekkert er nýtt undir sólinni“ (Préd 1.9), segir í 

Prédikaranum og á það vel við í þessu samhengi. Það er markmið mitt í þessum hluta að varpa ljósi á 

það hvað einkennir þessa þrjá spámenn, hver köllun þeirra var og hvernig hin spámannlega köllun 

hefur þróast til dagsins í dag. 

                                                             
10 Tokan, Boomy, What Are the Major Prophets and the Minor Prophets, www.quora.com, 2018, sótt 23. 
Janúar 2019 af https://www.quora.com/What-are-the-Major-Prophets-and-Minor-Prophets. & www.biblían.is  
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1.1 Hverjir voru spámennirnir? 
 
Abraham	Joshua	Heschel	

Abraham Joshua Heschel var einn fremsti guðfræðingur gyðinga síns tíma. Hann fæddist árið 1907 í 

Póllandi og ólst upp hjá strangtrúaðri fjölskyldu hasída-gyðinga. Hann kláraði doktorspróf sitt í 

háskólanum í Berlín á þeim tíma þegar nasistar tóku öll völd í Þýskalandi á fjórða áratugnum. Faðir 

hans lést þegar hann var níu ára. Móðir hans og þrjú systkini hans voru drepin af nasistum. Hann 

flúði frá Póllandi til Bandaríkjanna árið 1940 og starfaði sem prófessor og kenndi í Hebrew Union 

Collage í fimm ár og seinna í Jewish Theological Seminary þangað til hann lést árið 1972.11 

   Rannsóknir Heschel á spámönnunum varð kveikjan að sannfæringu hans um að trúrækni feli í sér 

kröfu um þátttöku á pólitískum vettvangi. Sú sannfæring leiddi til þáttöku hans í baráttu 

blökkumanna fyrir borgaralegum réttindum við hlið Martin Luther King Jr. en Heschel var einnig 

mikill andstæðingur stríðsins í Víetnam. Hann var mjög virkur í alþjóðlegri guðfræðilegri umræðu og 

tók þátt í síðara Vatíkanþinginu sem fulltrúi gyðinga í samtali rómversk kaþólsku kirkjunnar og 

gyðinga. 

   Susannah Heschel dóttir Abrahams J. Heschel skrifar inngang í endurútgáfu bókarinnar The 

Prophets sem kom út árið 2001 en þar segir hún frá föður sínum og gefur lesendum innsýn inn í líf 

hans. Þar segir hún m.a.: ,,Spámennirnir voru ekki eingöngu persónur úr Biblíunni sem faðir minn 

rannsakaði heldur fyrirmyndir hans“12 Susannah Heschel segir frá því að ein af skýrustu minningum 

hennar úr barnæsku sé frá kvöldinu sem faðir hennar kvaddi hana áður en hann fór og tók þátt í 

kröfugöngu með Martin Luther King Jr.. Þessi umrædda kröfuganga varð söguleg og átti sér stað í 

Alabama ríki frá bænum Selma til Montgomery árið 1965.13 Susannah Heschel minnist þess að hafa 

kvatt föður sinn með kossi áður en hann hélt út í gönguna og leitt hugann að því hvort hún myndi sjá 

hann aftur. Þessi hugsun er skiljanleg því að glundroði ríkti í Alabama ríki á þessum tíma og aðeins 

tveimur vikum áður, þann 7. mars 1965, höfðu lögreglumenn ráðist grimmilega á friðsæla 

mótmælendur við Edmund Pettus brúnna. Mótmælendurnir voru barðir með kylfum og táragasi var 

beitt. Atburðurinn var sjónvarpaður og myndir af illa særðum og blóðugum mótmælendum voru 

sýndar í öllum fjölmiðlum.14 Þessi dagur hefur síðan verið kallaður hinn blóðugi sunnudagur (Bloody 

Sunday).15  

                                                             
11 Abraham Joshua Heschel, wikipedia.org, sótt 23.janúar 2019 af 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Joshua_Heschel. 
12 Heschel, Susannah, Introduction to the Perennial Classics Edition, The Prophets, New York: HarperCollins, 
2001, xiv. 
13 ,,Selma to Montgomery Marches”, wikipedia.org, sótt 29.janúar 2019 af 
https://en.wikipedia.org/wiki/Selma_to_Montgomery_marches.  
14 Sama heimild. 
15 Heschel, Susannah, Introduction to the Perennial Classics Edition, The Prophets, New York: HarperCollins, 
2001, xiv. 
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   Abraham J. Heschcel hóf rannsóknir sínar á spámönnunum á miklum ólgutímum. Nasisminn var 

rísandi afl í þýsku samfélagi og gyðingahatur fór vaxandi. Hann fann fyrir því í 

fræðimannasamfélaginu og honum fannst biblíufræðingar þess tíma ekki gefa spámönnunum 

sanngjarna túlkun. Þegar rit hans eru lesin í dag er því mikilvægt að hafa í huga að rannsóknir hans 

voru ekki í takt við þann tíðaranda sem var allsráðandi á hans tíma. Það er óhætt að segja að hann 

hafi svo sannarlega ekki fylgt ríkjandi straumum í biblíurannsóknum. Í lífi hans og starfi eru áhrif frá 

spámönnunum augljós. Það má segja að hann hafi ,,praktiserað það sem hann prédikaði“. Hann var 

óhræddur að gagnrýna óréttlætið í kringum sig en hann gerði það alltaf með kærleika gagnvart 

náunganum og átti von um betri tíma.16 

 

Hvers	konar	maður	er	spámaður?	

Í bók sinni The Prophets skilgreinir Heschel hvað einkennir spámennina og hér á eftir er að finna 

helstu skilgreiningar hans. Spámaður er einstaklingur sem er næmur fyrir illsku. Spámaðurinn er ekki 

heimspekilegur mælskulistamaður sem beitir frumspekilegri orðræðu til að útskýra heiminn og Guð. 

Ef líkja mætti slíkri tegund orðræðu við höfðingjasetur hugans þá er orðræða spámannsins 

fátækrarhverfin, (,,slömmin“). En orðræða spámannsins fjallar gjarnan um ekkjur og 

munaðarleysingja, um spillingu embættismanna og málefni markaðstorgsins. Lestir samfélagsins sem 

varla hreyfa við venjulegu fólki er hryllingur í augum spámannsins.17 Eftirfarandi orð Amosar eru enn 

í gildi: 

 

                    Heyrið þetta, þér sem troðið fátæklingana niður 

                    og gerið út af við þurfamenn í landinu. 

                    Þér sem spyrjið: ,,Hvenær tekur tunglkomuhátíðin enda  

                    svo að vér getum haldið áfram að selja korn? 

                    Hvenær líður hvíldardagurinn hjá? 

                    Vér viljum geta opnað kornhlöðurnar. 

                    Vér ætlum að minnka kornmálið, hækka verðið og falsa vogina. 

                    Þá getum við keypt hina umkomulausu fyrir silfur 

                    og fátæklingana fyrir eina ilskó. (Amos 8.4-6) 

 

Í augum spámannsins er hið minnsta óréttlæti, alger glundroði, stórslys sem mun hafa hræðilegar 

afleiðingar í för með sér. Sumir myndu eflaust kalla þessi viðbrögð spámannsins móðursýki. Á 

                                                             
16 Sama heimild, bls. xx.  
17 Heschel, Abraham J., The Prophets, New York: HarperCollins, 2001, bls. 3. 
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hverjum einasta degi verðum við vitni að eða sjáum í fjölmiðlum dæmi um einhvers konar óréttlæti, 

sem einstaklingar verða fyrir af völdum græðgi, spillingar og fordóma svo dæmi séu nefnd. Almennt 

látum við slíkar fréttir gjarnan afskiptalausar og gerum lítið sem ekkert til þess að vinna gegn þessu 

óréttlæti. Ef ávítur spámannsins gagnvart slíku óréttlæti kallast móðursýki, hvaða nafni eigum við þá 

að kalla þessu almenna afskiptaleysi gagnvart óréttlætinu? Vangeta okkar til að finna fyrir hinni 

miklu eymd sem skapast af völdum þessa óréttlætis veldur því að augu okkar blindast og hjarta okkar 

kólnar. En spámaðurinn hefur djúpa samkennd og finnur mikið til með þeim sem þjást. Þessa byrði, 

þessari næmni fyrir illsku hefur Guð lagt í hjarta spámannsins.18 

   Guðsmynd spámannanna er ólík þeirri sem að Aristóteles og grísku heimspekingarnir settu fram 

þar sem Guð var teiknaður upp sem fjarlægur skapari mikilfenglegrar sköpunar og hafði lítil afskipti 

af mannkyninu. Guð eða guðirnir og málefni þeirra voru miklu mikilvægari og mikilfenglegri heldur 

en málefni mannkynsins. Í hugum spámannanna lætur Guð málefni og þjáningu mannkynsins sig 

varða. Sú guðsmynd þeirra birtir mynd af Guði sem skapara sem finnur til með sköpun sinni.19 

   Orðræða spámannsins er skýr og áköf. Hann notar tilfinningalegt orðfar, höfðar til 

ímyndunaraflsins, er með sterka framsetningu, taktfastan hrynjanda og listræna uppbyggingu. 

Andinn í ljóðinu einkennist ekki af friðsæld heldur angist og ósætti. Viðfangsefni hans er 

mannkynssagan, sem er glundroði einn. Þema hans er líf þjóðar og samfélag hennar við Guð. Líf hans 

og sál eru að veði í því sem hann segir. Orðræðan er sjaldan leyndardómsfull heldur ögrandi og 

ógnvekjandi. Hún kallar á viðbrögð, að lesandinn taki afstöðu. Það er líkt og orðin séu að hellast beint 

úr hjarta Guðs inn í huga og hjarta spámannsins sem hvetur lesandann til að taka afstöðu með orði 

Guðs. Spámaðurinn leggur mikla áherslu á að lesandinn finni fyrir ábyrgð sinni, hann hlustar ekki á 

afsakanir og fyrirlítur uppgerð og sjálfsvorkun. Orð hans eru sjaldan ljúf heldur ógnvekjandi og er 

ætlað að hrista upp í lesandanum frekar en að byggja hann upp. Orðræðan er hörð en á sama tíma 

samúðarfull.20 

   Eyra spámannsins heyrir það sem öðrum er ókleift að heyra. Það sem er fallegt og mikilfenglegt í 

augum venjulegs fólks, t.d. hreint hús eða fallega hönnuð stórborg getur fyllt spámanninn eymd. 

Hönnuðir stórborga eru gjarnan hylltir og öfundaðir. Margar borgir hafa verið byggðar með 

óréttmætum hætti, t.d. með notkun á vinnuafli sem hefur verið misnotað og beitt valdi, en þrátt fyrir 

það eru hönnuðurnir hylltir. Tilgangurinn helgar meðalið. Þegar Amos gékk inn í Samaríu og sá öll 

fallegu musterin og minnismerkin þá fylltist hann ekki af undrun yfir mikilfengleika þeirra heldur 

upplifði hann mikil vonbrigði. Vonbrigðin voru falin í því að Ísraelsmenn hefðu gleymt hinum mestu 

gæðum. En hver eru hin mestu gæði? Á fornöld voru hin mestu gæði talin vera; viska, auður og 

                                                             
18 Sama rit, bls. 4-6. 
19 Sama rit, bls. 6. 
20 Sama rit, bls. 6-8. 
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styrkleiki. Í augum spámannanna var þetta ekkert annað en hjáguðadýrkun. Hin mestu gæði telur 

spámaðurinn vera fólgin í kærleika og réttlæti.21 

 

                              Svo segir Drottinn:  

                              Hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni,  

                              hinn sterki hrósi sér ekki af afli sínu 

                              og hinn ríki hrósi sér ekki af auði sínum. 

                              Nei, sá sem vill hrósa sér hrósi sér af því  

                              að hann sé hygginn og þekki mig. 

                              Því að ég, Drottinn, iðka miskunnsemi, 

                              rétt og réttlæti á jörðinni, 

                              á því hef ég velþóknun, segir Drottinn. (Jer 9.22-23) 

 

Orðræða spámannsins er ólík venjulegs fólks. Það sem fólk er almennt sátt með truflar spámanninn. 

Góðgerðarstarfsemi er oftar en ekki ekkert annað en tæki til að friða samviskuna í huga 

spámannsins. Þar sem friður ríkir í augum venjulegs fólks ríkir glundroði. Spámaðurinn gefur 

mannkyninu engann afslátt af afskiptasemi þess. Á meðan heimurinn sefur vært þá er spámaðurinn 

andvaka. Á meðan mannkynið finnur frið hér og nú þá hefur spámaðurinn sýn um endalokin. Hið 

viðtekna í samfélaginu, allt sem er heilagt og frábært kallar hann innantómt oflæti. Hann gagnrýnir 

trúarstofnanir því að hann sér hvað trúarbrögðin geta brenglað það sem Guð krefst af manninum. 

Hann ásakar presta um óheiðarleika og óréttlæti og telur þá kenna að trúarbrögðin fjalli eingöngu 

um musteri, prestsskap og reykelsi.22 

   Spámaðurinn er myndbrjótur og leitast við að brjóta niður alla hjáguðadýrkun sem er að finna 

meðal Ísraelsmanna. En hjáguðadýrkunin getur birst í ótal myndum m.a. í musterisdýrkun, 

efnishyggju og þjóðernishyggju. Í hinum heiðna heimi valt mikilfengleiki og styrkleiki guða á 

mikilfengleika og styrkleika þjóðar guðsins. Því fleiri þjóðir sem konungurinn sigraði í stríðum því 

meiri varð guðinn. Ef einhver þjóð bar ósigur í stríði eða líkneski af guðinum voru eyðilögð þá dó 

guðinn. Spámenn Ísraels lýstu því gjarnan yfir að erkióvinir þjóðarinnar væru tól í höndum Guðs til að 

refsa þjóðinni fyrir að hlýða ekki Guði. Í Jesaja er talað um Assýringa sem ,,vönd reiði Guðs“(Jes 10.5) 

og í Jeremía er talað um Nebúdkadnessar sem ,,þjón Guðs“(Jer 25.9), sem munu refsa þjóðinni fyrir 

óhlýðni.  

   En á bakvið þessa hörku spámannsins gagnvart sinni eigin þjóð þá liggur kærleikur og samúð fyrir 

                                                             
21 Sama rit, bls. 8-9. 
22 Sama rit, bls. 10-13. 
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mannkyninu. En sérhver endalokaspá eða spá um komandi stórslys er í sjálfu sér hvatning til 

iðrunnar. Köllun spámannsins felur ekki bara í sér að ávíta þjóðina heldur er einnig ætlað að styrkja 

hana.  Næstum allir spámennirnir hughreysta og vekja upp von um betri tíma. Áherslan er á 

hvatninguna fremur en spádómana. Markmiðið er fólgið í því að lýsa yfir orði Guðs, minna 

Ísraelsþjóðina á sáttmála sinn við Guð og afhjúpa mynd af framtíðinni ef sáttmálanum er ekki fylgt 

eftir.23 

   ,,Fáir eru sekir en allir bera ábyrgð“24 Í orðræðu spámannsins er gjarnan að finna miklar ýkjur. 

Amos fordæmdi hina ríku fyrir að kúga hina fátæku á meðan Hósea gerði engann greinarmun á 

hinum ríku eða fátæku heldur sagði alla þjóðina vera seka um lögmálsbrot. Spámennirnir eiga það til 

að gera alla þjóðina ábyrga fyrir brot fárra. Sú hugsun byggist á köllun Ísraelsþjóðar en hún var kölluð 

til að breyta heiminum og vangetan til að uppfylla lög sáttmálans við Guð hafði alvarlegar afleiðingar 

í för með sér. Hugsun spámannanna byggist ekki á hlutlægum staðreyndum, þ.e.a.s. hve mikil 

prósenta af þjóðinni, eða hvaða hópur manna hefur brotið af sér heldur á huglægum sannleika sem 

endurspeglar huga Guðs. En það er einmitt hlutverk spámannsins að varpa ljósi á sjónarhorn Guðs. 

Enginn maður er syndlaus! Spámaðurinn minnir á siðferðilegt ástand mannkynsins. Fáir eru sekir en 

allir bera ábyrgð. Einstaklingurinn er mótaður af samfélagi sínu og glæpir einstaklinga endurspegla 

spillingu samfélagsins. Spámennirnir leggja áherslu á breytni þjóðarinnar í heild og minna á ábyrgð 

sérhvers einstaklings.25 

   Þegar heimurinn sefur finnur spámaðurinn fyrir höggbylgju frá himnum. Sá sem hefur spámannlega 

sjón honum finnst allir vera blindir. Hann er ekki gefinn fyrir meðalmennsku og er öfgafullur. 

Nærvera Guðs ber spámanninn ofurliði, hann finnur fyrir hjarta Guðs og finnur hvernig Guði líður. 

Þessi tilfinning brýst svo út í orðræðu spámannsins á öfgafullan hátt. Nærvera Guðs felst ekki í 

þægindum eða öryggi heldur er hún áskorun, sífelld krafa til réttrar breytni. Mannkynið ber ábyrgð 

gagnvart Guði og breytni mannkynsins hefur áhrif á þróun sögunnar og ástand sköpunarinnar. 

Spámaðurinn byrtir mynd af framtíðinni, sem oftar en ekki er mjög svartsýn en þeirri framtíð er alltaf 

hægt að breyta með iðrun og bættri hegðun. Orð spámannsins er öskur að nóttu til þegar veröldin 

sefur.26 

   Það er ekkert ,,næs“ við að vera spámaður. Það er oft vandræðalegt og einmanalegt. Enginn af 

spámönnum Gamla testamentisins fagnar eða heillast af köllun sinni. Í kölluninni felst aðgreining og 

kvöð. Spámanninum líkar ekkert sérstaklega verkefnið sem honum er falið. Flestir fyrirlíta hann og 

hann fær engin laun fyrir vinnu sína. Hann er smánaður og stimplaður sem brjálæðingur, hafður að 

                                                             
23 Sama rit, bls. 13-15. 
24 Sama rit, bls. 17. 
25 Sama rit, bls. 17-18. 
26 Sama rit, bls. 19. 
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háði og ofsóttur. Honum ber að tala við fólk, jafnvel þó þau vilji ekki hlusta. Það hvílir mikil ábyrgð á 

honum. Í Esekíel er spámanninum lýst sem varðmanni sem vakir að nóttu við borgarhliðið og blæs í 

lúður ef óvinir nálgast.27 Þar segir ennfremur: ,,En þig, mannsonur, hef ég gert að verði fyrir 

Ísraelsmenn. Þegar þú heyrir orð úr munni mínum átt þú að vara þá við mér“(Esk 33.7). Þrátt fyrir 

þær áskoranir sem fylgja hinni spámannlegu köllun þá getur einnig falist í henni ánægja, gleði og 

stolt: ,,orð þín urðu gleði mín. Hjarta mitt fagnaði því að ég er kenndur við þig“(Jer 15:16).28  

   Spámaðurinn beinir augum sínum að samfélaginu en eyra hans hneigist að Guði. Hann er greinir, 

sendiboði og vitni. Viðfangsefni spámannsins er samtíminn og samfélag hans tíma er það samhengi 

sem hann talar inn í. Hlutverk hans felst m.a. í því að fylgjast með því sem er í gangi í samfélaginu, 

prófa það og greina. Hann er bæði sendiboði og ráðgjafi Guðs. Hann færir þjóðinni skilaboð frá Guði 

en hann er á sama tíma maður sem stendur nálægt Guði og talar fyrir hönd þjóðarinnar. Hann er 

einnig vitni. Orð hans eru vitnisburður um mátt Guðs, dóm, réttlæti og miskunn. Með vitnisburði 

sínum afhjúpar hann sértækt sjónarhorn um tilvist Guðs.29 

   Orð spámannsins koma á tímum mikillar spennu en það ríkir spenna á milli Guðs og manna. 

Spámaðurinn er ekki eingöngu ámælismaður heldir einnig verjandi. Frammi fyrir Guði er hann 

verjandi þjóðarinnar en frammi fyrir fólkinu er hann talsmaður Guðs. Megin innihald spámannlegrar 

hugsunar er að færa þjóðinni sjónarhorn Guðs. Hið spámannlega innsæi gerir spámanninum kleift að 

segja Guð elskar eða Guð fordæmir. Orðræða hans endurspeglar sjónarhorn Guðs á málefni líðandi 

stundar og varpar ljósi á hvað gerist innra með Guði þegar þjóð hans óhlýðnast eða þjáist. Orðræðan 

afhjúpar hina guðlegu samkennd (divine pathos) ekki bara guðlegan dóm. Hin guðlega samkennd er 

kjarninn í spámannlegum innblæstri. Guð er í tengslum við mannkynið. Hann á persónulegt samband 

við Ísraelsþjóðina sem bindur málefnum Guðs og manna sterkum böndum. Lögmál Guðs og boðorðin 

eru ekki bara uppástungur að lífstíl heldur sýnir fram á guðlegan vilja fyrir mannkynið.30  

   Spámaðurinn er ekki tilfinningalaus málpípa Guðs, heldur manneskja af holdi og blóði. Ekki tæki 

heldur samverkamaður Guðs. Hann er ekki ópersónulegur sendiboði sem hefur engar tilfinningar 

gagnvart boðskapnum. Hjarta hans er umvafið hinni guðdómlegu samkennd sem fæðir af sér neyð til 

að bregðast við kallinu. Verkefni spámannsins er að flytja orð Guðs og hann er snortinn af 

boðskapnum. Öll tilvera hans litast af þessari guðdómlegu samkennd sem Guð ber í brjósti gagnvart 

mannkyninu. Ítarleg greining á orðræðu spámannanna leiðir í ljós ákveðna samsömun við tilfinningar 

Guðs, samúð með hinni guðdómlegu samkennd. Enginn getur skilið orð Guðs án þess að finna fyrir 

þessarri samkennd. Hugarástand spámannsins er þegar hjarta hans er eitt með hjarta Guðs og finnur 

                                                             
27 Sama rit, bls. 22. 
28 Sama rit, bls. 23. 
29 Sama rit, bls. 25. 
30 Sama rit, bls. 28-29. 
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fyrir samkennd hans. Spámaðurinn lifir ekki aðeins sínu lífi heldur einnig lífi Guðs. Hann heyrir röddu 

Guðs og finnur fyrir hjarta hans. Í orðræðu sinni samþættir hann orðið (logos) og samkenndina 

(pathos). 

 

Hin	guðlega	samkennd	(divine	pathos)	

Vegna þess hve mikla áherslu Abraham Heschel leggur á þetta guðlega samkennd (e. divine pathos) 

þá er mikilvægt að skoða það betur. Það er í raun og veru ekkert orð í íslensku sem nær yfir þetta 

hugtak. Hugtakið pathos má rekja til Aristótelesar en hann notaði það til að útskýra einn af þremur 

eiginleikum sem ræðumaður þarf að hafa til þess að flytja sannfærandi ræðu. En samkvæmt 

kenningu Aristótelesar um mælskulist þarf góður ræðumaður að búa yfir eftirfarandi þremur 

eiginleikum, þ.e. ethos, logos og pathos.31 

   Ethos felur í sér trúverðugleika ræðumannsins og hvernig ræðumanninum tekst til að sannfæra 

hlustendur sína með framkomu sinni. Sem dæmi, þá eigum við það frekar til að trúa þeim sem við 

berum virðingu fyrir fremur en þeim sem okkur líkar illa við. Það er því mikilvægt fyrir ræðumann að 

vera meðvitaður um framkomu sína, að hann komi vel fram svo að hlustendur finnist hann 

trúverðugan. 

   Logos felur í sér eiginleika til að sannfæra hlustendur með rökum. Að leggja fram fullyrðingu og 

færa svo rök fyrir henni, t.d. með afleiðslu eða aðleiðslu. Aristóteles sagði rökfærsluna vera 

nauðsynlega til þess að flytja sannfærandi ræðu en hún þyrfti líka að vera sett fram vandlega til þess 

að vera í samræmi við heildarboðskap og uppbyggingu ræðunnar. 

   Pathos felur í sér eiginleika til að sannfæra hlustendur með því að höfða til tilfinninga þeirra. 

Orðanotkun ræðumanns og hvernig hann beitir röddu sinni hefur mikið að segja með það hvernig 

hlustendur bregðast við skilaboðum hans. Orðið pathos á grísku getur verið þýtt á ýmsa vegu, m.a. 

sem þjáning, upplifun, ástríða og samkennd og er oftast í samhengi við það þegar einhver verður 

fyrir sterkum tilfinningalegum áhrifum.32 Í mælskulist er pathos eiginleikinn til að höfða til tilfinninga 

hlustenda til að vekja upp samúð þeirra og/eða virkja ímyndunaraflið. Viðbrögð hlustenda er ekki 

aðeins að þeir bregðast tilfinningalega við orðum ræðumannsins heldur tengjast honum 

tilfinningalega og skilja hann, finna fyrir því hvernig ræðumanninum líður og hverju hann vill koma á 

framfæri. Algengasta leiðin til að flytja slíkan boðskap er í gegnum sögur eða ljóð og í þeim er að 

finna viðhorf, trú og gildi ræðumannsins sem hlustendur finna fyrir. Þannig höfðar ræðumaður bæði 

                                                             
31 Dulin, Norma, Commentary: Ethos, Pathos and Logos: Creating the Perfect Storm for Marketing Success, 
www.proquest.com, 2011, sótt 12.febrúar 2019 af 
https://search.proquest.com/docview/885253675?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo.  
32 ,,Pathos”, www.biblehub.com, sótt 12.febrúar 32019 af https://biblehub.com/greek/3806.htm.  
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til tilfinninga hlustenda og ímyndunarafls.33 

   Heschel talar um divine pathos en ég hef kosið að þýða það sem guðlega samkennd. Það er ljóst að 

Heschel byggir hugmynd sína um hina guðlegu samkennd á hinu aristótelíska hugtaki pathos en 

merkingin sem hann leggur í hugtakið er þó mun dýpri. Hin guðlega samkennd fjallar ekki aðeins um 

aðferðina sem spámaðurinn notar í ræðu sinni heldur fjallar hún einnig um líf spámannsins. En 

spámaðurinn er algerlega heltekinn af hinni guðlegu samkennd. Hún heltekur hjarta hans og huga og 

sál hans fyllist þörfinni til þess að prédika orð Guðs. Þannig má lýsa lífi spámannsins sem heilagri 

angist sem orsakast af hinni guðlegu samkennd.34 

   Það sem felst í hinni guðlegu samkennd er að Guð er ekki hlutlaus heldur lætur málefni sköpunar 

sinnar sig varða. Hann þráir að mannkynið breyti rétt og fari eftir lögmáli hans því að það er þeim til 

góðs. Hin guðlega samkennd er ekki nafn á mannlegri reynslu heldur hlutur sem beinist að mannlegri 

reynslu. Hún er eitthvað sem spámennirnir verða fyrir, eitthvað viðburðarríkt, eitthvað sem er hér og 

nú, sem er til staðar í sögunni og náttúrunni. 

   Hin guðlega samkennd er ekki hluti af eðli Guðs heldur tegund tengsla. Hún er eining hins eilífa og 

hins jarðneska, hins frumspekilega og sögulega. Hún er grundvöllur að samskiptum milli Guðs og 

manna og samtali hans við þjóð sína. Það er algert lykilatriði að átta sig á því að sérkenni 

spámannanna er ekki fyrirfram gefin vitneskja um komandi tíma heldur innsýn inn í hina núverandi 

guðlegu samkennd.35 

 
1.2 Amos, Jeremía og Deutero-Jesaja 
 
Hér að neðan mun ég fjalla stuttlega um þrjá spámenn en umfjöllunina byggi ég á bók Abraham J. 

Heschel The Prophets. Spámennirnir sem um ræðir eru Amos, Jeremía og Deutero-Jesaja. Ég hef valið 

að fjalla um þá vegna þess að þeir störfuðu á ólíkum tíma í sögu Ísraelsþjóðar en þeir eru einnig ólíkir 

að skapgerð og persónuleika. Tímabilið í sögu Ísraelsþjóðarinnar sem hér um ræðir er frá fyrri hluta 

8. aldar f.Kr til seinni hluta 6. aldar. Ég mun leitast við að draga fram ákveðna þætti sem tengist sögu 

þeirra. Þessir þættir eru í fyrsta lagi samhengi. En ég mun fjalla um það sögulega samhengi sem að 

þeir störfuðu í, þ.e. á hvaða tímum þeir lifðu, hvað var að gerast í þjóðfélaginu sem þeir lifðu í og 

hver var hvatinn að köllunn þeirra. Í öðru lagi er það köllunin en ég mun draga fram hvað felst í 

köllun þeirra. Í þriðja lagi mun ég varpa ljósi á guðsmyndina sem þeir birta í textum sínum. Í fjórða 

lagi mun ég fjalla um innihald textanna, en þríþætt þema er algengt í þeim textum, þ.e.a.s. dómur, 

                                                             
33 Ramage, John D. & John C. Bean, June Johnson, Writing Arguements: A Rhetoric With Readings, London: 
Longman Publishing Group, 1989. Tekið af netinu, A General Summary of Aristotle´s Appeals, sótt 12.febrúar 
2019 af https://www.ecu.edu/cs-acad/writing/wac/upload/ethos-pathos-logos.docx. 
34 Heschel, Abraham J., The Prophets, New York: HarperCollins, 2001, bls. 31. 
35 Sama rit, bls. 298. 
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hvatning til iðrunnar og von. Í fimmta lagi mun ég skoða þá sem myndbrjóta, þ.e.a.s. varpa ljósi á 

þær viðteknu hugmyndir og viðhorf sem þeir reyndu að brjóta niður. Síðast en ekki síst mun ég varpa 

ljósi á hvernig hin guðlega samkennd endurspeglast í lífi og þjónustu spámannanna en hún er eins 

konar rauður þráður í lífi þeirra samkvæmt túlkun Heschels á spámönnunum. 

 
Amos	

Í valdatíð Jeróbóams II hafði Norðurríkið, Ísrael, náð hátindi velmegunar sinnar hvað varðar styrk og 

auðlegð þjóðarinnar. Landamæri ríkisins spannaði frá norðri yfir Hamath ríki í Sýrlandi og hafði náð 

yfirráðum yfir Damaskus til suðurs til Júdeu. Á þeim tíma voru Assýringar og Sýrlendingar kraftlitlir og 

Jeróbóam nýtti sér þennan veikleika þeirra og stækkaði ríki sitt. Í norðurríkinu ríkti mikil velsæld og 

glæsileiki yfir borgum ríkisins. Hinir ríku höfðu það gott, áttu sumar- og vetrarhús, plöntuðu víngarði 

og smurðu sig með dýrum ólíum. En mitt í velsældinni ríkti mikil vansæld meðal hinna fátæku. Þeir 

voru þjáðir, misnotaðir og jafnvel seldir í þrældóm auk þess sem dómarar landsins voru spilltir.36 

   Það var í þessu samhengi sem Amos var kallaður til að vera spámaður. Amos starfaði sem fjárhirðir 

og trésnyrtir, sem fólst í því að snyrta laufrík tré af hlynsætt, þegar hann var skyndilega kallaður af 

Guði til að vera spámaður. Amos bjó í Tekóa, sem var bær í Júdeuríki, en spádómar hans beindust þó 

aðallega að norðurríkinu, m.a. Samaríu og Betel og ráðamönnum þeirra.37 

 

                                        Vei hinum áhyggjulausu á Síon,  

                                        hinum sjálfsöruggu á Samaríufjalli, 

                                        höfðingjum hinnar fremstu meðal þjóðannna  

                                        sem Ísraelsmenn leita til. 

                                        [...] Þeir drekka vín úr bikurum 

                                        og smyrja sig með úrvalsolíu 

                                        en hryggjast ekki þótt Jósef líði undir lok. (Amos 6.1&6) 

 

Amos birtir mynd af Guði sem öskrandi ljóni sem er kominn til að yfirbuga bráð sína.  

 

                                       Drottinn öskrar frá Síon, 

                                       lætur rödd sína gjalla frá Jerúsalem 

                                       svo að hagar hjarðmannanna visna 

                                       og Karmeltindur skrælnar. (Amos 1.2) 

 

                                                             
36 Sama rit, bls 32-33. 
37 Sama rit, bls. 34. 
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Guð var reiður og reiði hans beindist annars vegar að trúnaðarbresti ýmissa þjóða og hins vegar að 

skorti þeirra á samúð. Týrus, Damaskus, Gasa og Edóm hafa allar brotið sáttmála bróðernis og gerst 

sekar um pyntingar, morð og ofsóknir gegn sakleysingjum.38 En reiði Guðs beindist ekki eingöngu að 

erlendum þjóðum heldur einnig að hans útvöldu þjóð. Íbúar Júdeu höfðu afneitað lögmáli Guðs og 

íbúar Ísraels höfðu ,,selt hina réttlátu fyrir silfur og hina fátæku fyrir eina ilskó“(Amos 2.6).  

   En það var ekki aðeins ranglæti sem vakti upp reiði Guðs heldur einnig trúrækni því fórnargjörð og 

helgihald höfðu tekið stað Guðs í trúarlífi þjóðarinnar. Menn biðu eftir að hvíldardeginum lyki svo að 

spillingin og svikin gætu haldið áfram. Ávítur Amosar féllu ekki í kramið hjá borgarbúum og var hann 

meira að segja beðinn um að yfirgefa borgina og hætta að spá.39 

   Það er athyglisvert að sjá að ávítur Amosar beindust ekki aðeins að hinni útvöldu þjóð, þó þær 

gerðu það að mestu leyti, en þær beindust einnig að erlendum þjóðum. Amos fordæmdi glæpi 

erlenda þjóða þrátt fyrir það að það voru engin alþjóðleg lög í gildi sem banna slíka glæpi. Þarna var 

Amos að benda á lögmál Guðs, sem á við alla menn frá öllum þjóðum en ekki eingöngu við 

Ísraelsmenn. Hann dregur upp aðra mynd af Guði sem löggjafa sem er hafinn yfir alla mannlega 

löggjöf og í raun er fyrirmynd alls löggjafarvalds. Hann dregur upp mynd af lifandi Guði sem lætur sig 

varða um réttlæti.40  

   Einn af hornsteinum í trú Ísraelsmanna er hugmyndin um útvalninguna. Að Guð hefur útvalið 

Ísraelsmenn sem þjóð sína, sem hann elskar og mun ætíð varðveita. Spámennirnir töldu þessa 

hugmynd oft hafa reynst sem hindrun vegna þess að Ísraelsmenn höfðu tekið henni sem sjálfsögðum 

hlut. Þeir minntu þjóðina á að í útvalningu er ekki fólgin friðhelgi gegn refsingu heldur þvert á móti 

beri þjóðin meiri ábyrgð en aðrar og fengi því þyngri refsingu fyrir aðgerðarleysi sitt.41 Amos vildi 

brjóta niður þessa fölsku mynd af útvalningunni og minna þjóðina á hlutverk sitt og ábyrgð. ,,Af 

öllum kynstofnun jarðar hef ég aðeins valið yður. Þess vegna kalla ég yður til ábyrgðar fyrir öll afbrot 

yðar“(Amos 3.2). Þjóðin sem Guð útvaldi hefur fengið að þekkja Guð og vilja hans og í því felst meiri 

ábyrgð en fyrir þjóð sem þekkir hann ekki. Amos vildi líka benda á að það væri ekki nóg fyrir þjóðina 

að breyta um lifnaðarhætti. Þeir þyrftu einnig að breyta viðhorfum sínum.42 

   Amos hafði dregið upp mynd af Guði sem öskrandi ljóni og sem alheimslöggjafa en hann dregur 

upp enn eina myndina af Guði. Gagnvart mönnum stóð Amos sem talsmaður Guðs, ávítti þjóðina og 

kallaði hana til iðrunnar en gagnvart Guði stóð hann sem verjandi þjóðarinnar. ,,Drottinn Guð, 

fyrirgef. Hvernig getur Jakob afborið þetta, þar sem hann er svo lítill? Þá iðraðist Drottinn og sagði: 

                                                             
38 Sama rit bls. 35. 
39 Sama rit, bls. 37-38. 
40 Sama rit, bls. 38. 
41 Sama rit, bls. 39. 
42 Sama rit, bls. 41. 
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,,Það skal ekki verða“(Amos 7.2-3). Amos dregur upp mynd af Guði sem getur iðrast, sem getur skipt 

um skoðun, af miskunsömum Guði sem hefur samúð með þjóð sinni.43 

   Amos var kallaður til að ávíta þjóðirnar, og þá sérstaklega Ísraelsmenn, fletta ofan af ranglætinu 

sem þreifst í samfélaginu og kalla menn til iðrunnar. Ranglæti, trúrækni, þjóðernishroki og 

ábyrgðarleysi einkenndi syndir þjóðarinnar sem reitti Guð til reiði. En meginverkefni Amosar var þó 

ekki að spá fyrir um komandi dóm heldur til að áminna og sannfæra þjóðina um samband sitt við 

Guð, sem myndi leiða hana til iðrunar. Þar sem Ísraelsþjóðin hafði brugðist í að leita Guðs, sendi Guð 

spámann sinn til að leita þjóðarinnar. Amos dregur upp ýmsar myndir af Guði en fyrst og fremst 

mynd af Guði sem heilögum, miskunnsömum Guði sem lætur sig varða málefni þjóðar sinnar. 

Spádómar Amosar hefjast á dómi um komandi refsingu en enda með von um bjarta tíma. Amos hafði 

samúð með þjóð sinni sem endurspeglast í því að hann stendur frammi fyrir Guði sem verjandi 

þjóðarinnar en hann lifir og hrærist í takti við þá guðlegu samkennd, kærleikanum og samúðinni sem 

Guð hefur fyrir þjóð sinni. En spámaðurinn lifir í spennu, hefur samúð með þjóðinni en hefur á sama 

tíma samkennd með Guði.44 

 

Jeremía	

Jeremía var kallaður til að gerast spámaður árið 625 f.Kr. og er talið að hann hafi starfað í a.m.k. 40 

ár. Hann starfaði í Jerúsalem á valdatíð fjögurra síðustu konunga Júda, en þeir hétu Jósía (640-609), 

Jehóiakim (609-598), Jehóiakin (598-597) og Sedekía (597-587) og einnig í einhvern tíma eftir fall 

Jerúsalemborgar árið 587.45 Á þeim árum sem Jeremía fór að starfa sem spámaður voru miklar 

hræringar í alþjóðapólitíkinni í kring. Heimsveldi Assýringa var að niðurlotum komið, en fyrrum 

konungar Júda, Hesekía (d. 687) og Manasse (d. 642) höfðu verið hallir undir yfirráð Assýringa sem 

var á þeim tíma mesta stórveldið á þessu svæði. Í rúmlega 30 ára valdatíð Jósía konungs hafði Josía 

slitið sig frá öllum tengslum við Assýringa, varð hliðhollur Babylóníu, sem var rísandi heimsveldi og 

náð að gera Júdaríki aftur að sjálfstæðu og þokkalega sterku ríki. En hann stóð einnig fyrir víðmikilli 

siðbót á menningu og trúarhefðum þjóðarinnar sem höfðu að miklu leyti blandast siðum og hefðum 

Assýringa. Siðbótin hafði í för með sér afturhvarf til fyrri hefða Ísraelsmanna.46 

   Það er ekki fyrr en í valdatíð Jehóiakim eftir dauða Jósía að Jeremía fór að starfa af einhverri alvöru 

en gríðarlega mikil ósætti voru á milli Jehóiakims og Jeremía. Yfirburðir Nebúdkadnessars 

Babylóníukonungs fóru ört vaxandi og Jeremía lýsti því yfir að Ísraelsmenn þyrftu að vera honum 

hliðhollir, því að það væri Guðs vilji. Jehóiakim sleit tengslin við Babylóníumenn og gerðist hliðhollur 

                                                             
43 Sama rit, bls. 43. 
44 Sama rit, bls. 45-46. 
45 Sama rit, bls. 130. 
46 Sama rit, bls. 165. 
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konungi Egypta sem hann taldi vera sigurstranglegan í baráttunni við Babylóníu. Í kjölfarið fór 

Jeremía að lýsa yfir komandi hryllingi, sem fæli í sér fall musterisins og Jerúsalemborgar. 

   Köllun Jeremía var alls ekkert grín. Verkefnið sem hann stóð frammi fyrir var vægast sagt mjög 

erfitt. Spenna einkenndi líf hans. Spenna á milli tveggja öfga. Annars vegar vilji til að gefast Guðs vilja 

og fullkomna samúð með tilfinningum Guðs en hins vegar yfirþyrmandi þrýstingur til að flytja 

hræðileg skilaboð um komandi hrylling til fólksins sem hann elskaði svo heitt.47Jeremía elskaði Guð 

og hann elskaði þjóð sína en verkefni hans gerði líf hans óbærilegt. Skilaboðin til þjóðarinnar voru 

yfirvofandi dauðadómur og eyðilegging. Jeremía sagði ekki aðeins frá reiði Guðs gagnvart þjóð sinni 

heldur upplifði hana sjálfur gagnvart þjóðinni. Hann upplifði miklar tilfinningalegar öfgar og annað 

hvort elskaði hann köllun sína eða hataði hana eins og kemur fram í eftirfarandi tilvitnunum:48 

 

                              Orð þín urðu gleði mín. Hjarta mitt fagnaði 

                              því að ég er kenndur við þig, Drottinn Guð hersveitanna. (Jer 15.16) 

 

                              Vei mér, móðir, að þú fæddir mig, mann sem á í málaferlum 

                              og deilum við alla landsmenn. [...] allir formæla mér. (Jer 15.10) 

 

En þrátt fyrir allt þá gat hann ekki yfirgefið köllun sína. Það sem dreif hann áfram í kölluninni var 

elska gagnvart Guði og Ísraelsþjóðinni. Spennan sem Jeremía lifði og hrærðist í var endurspeglun á 

þeirri spennu sem ríkti í hjarta Guðs. Guð elskaði þjóð sína og vegna þess sendi hann þjón sinn 

spámanninn til að ávíta hana og kalla hana til iðrunnar. En þjóðin tók áminningu Jeremía ekki 

alvarlega og hryllingurinn varð óumfljýjanlegur og Guð horfði sorgaraugum á börn sín mæta þessum 

örlögum sínum. 

   Jeremía birtir nokkrar myndir af Guði. Fyrst og fremst birtir hann mynd af hinum elskandi Guði. 

Guði sem elskar þjóð sína og er henni trúfastur.49 

 

                              Með ævarandi elsku hef ég elskað þig, 

                              fyrir því hef ég látið náð mína haldast við þig. (Jer 31.3) 

 

Hann birtir einnig mynd af Guði sem föður: ,,því að ég er faðir Ísraels“(Jer 31.9). En líkt og 

spámaðurinn Hósea þá birtir Jeremía mynd af Guði sem eiginmanni Ísraelsþjóðar. En í þeirri 

myndlíkingu er Guð hinn trúfasti eiginmaður sem gefst ekki upp á konu sinni sem er honum sífellt 

                                                             
47 Sama rit, bls. 145. 
48 Sama rit, bls. 151. 
49 Sama rit, bls. 135. 
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ótrú.50  

 

                              En eins og kona verður ótrú,  

                              þannig urðuð þér, Ísraelsmenn, mér ótrúir, segir Drottinn. (Jer 3.20) 

 

Guð sem er réttlátur hefur lengi sýnt þolinmæði gagnvart konu sinni og spyr hana: ,,hvers vegna ætti 

ég að fyrirgefa þér?“ (Jer 5.7). Guð upplifir sig svikinn og yfirgefinn. Í samtali sínu við Jeremía má 

finna vísun í söguna af samtali Guðs við Abraham áður en hann eyðir Sódómu:  

 

                              Leitið á torgunum hvort nokkur finnist, 

                              hvort þar sé aðeins einn 

                              sem stundar réttlæti og leitar sannleikans, 

                             og þá mun ég fyrirgefa borginni, segir Drottinn. (Jer 5.1)  

 

 Jeremía birtir einnig mjög tilfinningaþrugna mynd af Guði sem er að fæða barn en hún mætir 

morðingjum sínum í miðjum hríðum.51 

 

                              Ég heyri vein eins og frá jóðsjúkri konu, 

                              lík neyðarópum frumbyrju, 

                              það eru hróp dótturinnar Síonar 

                              sem stendur á öndinni. 

                              Hún teygir fram hendurnar: 

                              Vei mér. Það er úti um mig. 

                              Ég fell fyrir hendi morðingja. (Jer 4.31) 

 

Þær myndir sem Jeremía birtir af Guði koma allar á mismunandi tímum í sögu Jeremía og er eðlilegt 

að álykta að spámaðurinn hafi þekkt áheyrendur sína mjög vel og vitað hvernig hann gæti komið 

innihaldi spádóms síns frá sér á áhrifamikinn hátt. 

   Innihald spádóma Jeremía var beint að sérhverjum einstaklingi Ísraelsþjóðarinnar. Líkt og hjá Amosi 

þá var ávítun spámannsins ekki eingöngu beint að atferli þjóðarinnar heldur einnig viðhorfum 

hennar. En þessa tvöföldu áherslu er víða að finna í textum Jeremía.52 

 

                                                             
50 Sama rit, bls. 136. 
51 Sama rit, bls. 153. 
52 Sama rit, bls. 163-164. 
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                              Ég, Drottinn, rannsaka hjartað og prófa nýrun, 

                              geld hverjum manni eftir breytni hans 

                              og ávöxtum verka hans. (Jer 17:10) 

 

Innihald spádóma Jeremía nær hámarki með yfirlýsingu um komu hins nýja sáttmála. Hjörtu 

Ísraelsmanna eru spillt og þjóðin er hætt að hlusta á fyrirmæli Guðs í gegnum spámenn hans svo að 

Guð þarf að prófa nýjar leiðir. 

 

                              Þeir daga koma, segir Drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við    

                             Ísraelsmenn og Júdamenn. Hann verður ekki eins og sáttmálinn sem 

                             ég gerði við feður þeirra [...] Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita  

                             það á hjörtu þeirra. Ég verð Guð þeirra og þeir verða lýður minn. 

                                                                                                                            (Jer 31.31 & 33) 

 

Lengst af einkenndist innihald spádóma Jeremía af komandi hryllingi, drepsóttum, morðum, 

hungursneyð og ánauð en þegar nær dró að falli Jerúsalemborgar þá breyttist áherslan yfir í huggun 

og von um betri tíma. Spádómar hans náðu hámarki þegar hann lýsti yfir hinum komandi nýja 

sáttmála sem fæli ekki aðeins í sér fyrirgefningu syndanna heldur einnig algerri umbreytingu á 

þjóðinni. Á komandi tímum myndi Guð gefa Ísrael ,,eitt hjarta og einn veg“ og gera við þá „eilífan 

sáttmála“ (Jer 32. 39) sem mun aldrei verða brotinn.53 

   Hin guðlega samkennd er mjög áberandi þegar textar Jeremía eru skoðaðir. Það er augljóst að 

Jeremía lifði í stöðugri spennu á milli þess að deila tilfinningum Guðs og taka afstöðu með þeim á 

meðan hann harmar hlutskipti sitt vegna þess að hann ber svo mikla elsku til Ísraelsþjóðarinnar. 

Tilfinningar Guðs sem endurspeglast í orðræðu Jeremía sýna fram á að Guð upplifir sig svikinn af 

þjóð sinni, konu sinni sem hann hefur alltaf verið trúfastur. Guð er reiður þjóðinni fyrir svikin og 

virðist ekki eiga annarra kosta völ heldur en að leyfa komandi hryllingi að eiga sér stað því enginn 

hlustar á viðvörun spámannsins. Jeremía er þjáður, hann hatar köllun sína, því enginn hlustar, hann 

er ofsóttur og hataður. En þrátt fyrir það sýnir hann þolgæði og heldur áfram verki sínu. Hin 

yfirþyrmandi samúð með tilfinningum Guðs og elska fyrir þjóðinni knýr hann áfram í að ávíta þjóð 

sína sem breytist í huggun og von um nýjan sáttmála þegar nær dregur falli Jerúsalem. 

 

                                                             
53 Sama rit, bls. 165. 
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Deutero-Jesaja	

Fall Jerúsalem kom til 587 f.Kr. eftir að síðasti konungur Júda, Sedekía, lýsti yfir andstöðu gegn 

Nebúdkadnessar. En Nebúdkadnessar brást illa við þeim fréttum og fyrirskipaði að Jerúsalem skyldi 

lögð í rúst og að meginþorri þjóðarinnar skyldi tekin höndum og flutt til Babýlón. Það varð raunin, 

musterið, konungshallirnar og borgarmúrarnir voru brenndir og felldir.54 Ísraelsmenn voru í ánauð í 

Babýlón í u.þ.b. 48 ár eða frá 587 - 539. En eftir dauða Nebúdkadnessars 562 fór styrkleiki 

Babýlóníuveldis að hraka og náði Kýrus Persakonungur loks að sigra konung Babýlóníu árið 539.55 

   Ísraelsmenn þurftu að líða miklar þjáningar fyrstu ár útlegðarinnar og sjálfsmynd þjóðarinnar var í 

molum. Jerúsalem var í rúst og þjóðin lifði í stöðugum ótta við ógnvekjandi harðstjóra. Þjóðin 

upplifði sig yfirgefna af Guði vegna óhlýðni sinnar, upplifði mikla sektarkennd og algert vonleysi. Það 

var augljóst að Guði var alveg sama um þjóðina og að hann hafði yfirgefið hana.56 

   Það var á þessum tímum, stuttu eftir dauða Nebúdkadnessar, sem spámaðurinn sem gjarnan er 

kallaður Deutero-Jesaja steig fram á sjónarsviðið og lýsti því yfir að Guð ætlaði að frelsa þjóð sína og 

að Babýlón myndi bíða ósigur gegn Kýrusi Persakonungi. Spádómur Deutero-Jesaja felur í sér 

tímalausan spádóm um endurlausn Guðs og hina eilífu von sem er að finna í hans vilja.57 

   Deutero-Jesaja var kallaður til að hugga Ísraelsþjóðina og kalla þá til að taka stöðu sína á ný því að 

Guð væri ekki búinn að gleyma þeim og enn væri von. Köllunin fólst í því að leysa þjóðina úr vonleysi 

og útskýra merkinguna á bakvið þær þjáningar sem þjóðin hafði mátt þola. Boðskapurinn var 

jákvæður og frelsandi en ekki neikvæður og dæmandi. Spámenn fyrri tíma höfðu gjarnan það 

verkefni að ávíta, dæma og spá fyrir um komandi refsingu en Deutero-Jesaja hafði það verkefni að 

færa fram von um endurlausn og fögnuð, að valdefla hina veiku og þjáðu.58 

   Guðsmyndin sem birtist í textum Deutero-Jesaja er fyrst og fremst mynd af heilögum og elskandi 

Guði. Guð er hryggur og fullur eftirsjár eftir að hafa horft á babýlóníumenn fara illa með þjóð sína og 

getur ekki setið á sér lengur.  

 

                              Ég hef þagað frá öndverðu 

                              verið hljóður og ekki hafst að. 

                              Nú mun ég hljóða eins og kona í barnsnauð, 

                              stynja og standa á öndinni. (Jes 42.14) 

 

                                                             
54 Sama rit, bls. 171 & 175. 
55 Sama rit, bls. 184. 
56 Sama rit, bls. 185 & 187. 
57 Sama rit, bls. 184-185. 
58 Sama rit, bls. 193-194. 
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Deutero-Jesaja birtir kraftmikla mynd af Guði sem konu sem er í hríðum og er að fara eignast barn. 

Myndin er kraftmikil því hún endurspeglar þá miklu neyð sem Guð stendur frammi fyrir, þ.e. að frelsa 

þjóð sína. Sú neyð og þær miklu þjáningar sem Guð er að ganga í gegnum er líkt við þá neyð og 

þjáningar sem kona sem er að fara eignast barn finnur fyrir. Þessari guðsmynd er ætlað að tjá að Guð 

þjáist með þjóð sinni. 

   Deutero-Jesaja birtir einnig mjög róttæka guðsmynd, einmitt þá að Guð sé hinn eini og sanni Guð 

og að engir aðrir Guðir séu til: ,,ég er Guð og enginn annar“(Jes 45.22). Þessi guðsmynd felur ekki 

aðeins í sér að Guð sé hinn eini Guð Ísraelsmanna heldur hinn eini raunverulegi Guð sem allir menn 

tilheyra og munu koma til með að tilbiðja. Þessi guðsmynd sem Deutero-Jesaja birtir hér er einmitt 

sú sem tengist megin innihaldi spádóms hans.59 Megin innihald ritsins fjallar um að Guð ætlar í 

gegnum þjáningar Ísraels að sýna fram á mátt sinn. Þjáningar Ísraels eru í Deutero-Jesaja útskýrðar á 

nýjan hátt. Ekki sem refsing Guðs fyrir syndir þjóðarinnar heldur sem leið Guðs til að sýna fram á 

mátt sinn. Deutero-Jesaja leggur mikla áherslu á heilagleika Guðs, að hans vegir eru æðri en vegir 

mannsins og að þjáningar Ísraels séu fæðingahríðir nýs tímabils í sögu þjóðarinnar. Ísraelsþjóðin er 

nú kölluð til að vera þjónn Guðs, þjóðina sem mun birta dýrð hans. Líkt og spámennirnir höfðu það 

hlutverk að tala Guðs orð til þjóðarinnar þá hefur Ísraelsþjóðin fengið það hlutverk að tala Guðs orð 

til allra þjóða heimsins. Ísraelsþjóðin er kölluð til að vera spámaður Guðs fyrir þjóðirnar.60 

 

                              Grasið visnar, blómin fölna 

                              en orð Guðs vors varir að eilífu. 

                              Stíg upp á hátt fjall, Síon, fagnaðarboði. 

                              Hef upp raust þína kröftulega, Jerúsalem, fagnaðarboði.  

                                                                                                              (Jes 40.8-9) 

 

Spámaðurinn leggur áherslu á að þjáningarnar sem Ísraelsþjóðin mátti þola í útlegðinni voru litlar í 

samanburði við þá miklu dýrð sem var í vændum. Köllun Deutero-Jesaja var ólík köllun Amosar og 

Jeremía. Heilagleiki Guðs og von einkenndu boðskap hans. Ísraelsþjóðin var kölluð til þess að sjá 

þjáningar sínar í nýju ljósi og hvött til að taka stöðu sína á ný því að Guð væri að fara sýna mátt sinn í 

gegnum hana. Guð væri guð allra þjóða og er einn og hann ætlaði að sýna það og sanna með því að 

nota þjón sinn Kýrus, sem ekki þekkti hann til að frelsa þjóð sína úr höndum Babylóníumanna. 

Sjálfsmynd þjóðarinnar hafði brotnað algerlega niður eftir að hafa séð Jerúsalem lagða í rúst og 

musterið brennt. En Deutero-Jesaja kallaði þjóðina til nýrrar sjálfsmyndar, hann kallaði hana til að 

                                                             
59 Sama rit, bls. 196. 
60 Sama rit, bls. 197. 
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vera þjónn Guðs, hinn líðandi þjón sem hafði það hlutverk að opinbera öllum þjóðum um dýrð Guðs. 

Ísraelsþjóðin var orðin spámaður Guðs. 

 
1.3 Hin spámannlega köllun í kristnu samhengi 
 
Walter	Brueggemann	

Walter Brueggemann (f.1933) er einn áhrifamesti guðfræðingur síðari tíma í 

gamlatestamentisfræðum. Hann hefur skrifað ríflega hundrað bækur og greinar og er enn í dag 

vinsæll fyrirlesari. Þekktastur er hann líklega fyrir bók sína The Prophetic Imagination sem gefin var 

út 1978, en sú bók er ein af meginheimildum þessarar ritgerðar. Aðrar bækur sem hafa fengið mikla 

athygli eru m.a. Theology of the Old Testament (1997) og Message of the Psalms (1985). 

   Hann útskrifaðist með doktorspróf í guðfræði úr Union Theological Seminary 1961 og hóf svo að 

kenna og kenndi í Eden Theological Seminary frá 1961-1986 og Columbia Theological Seminary frá 

1986-2003. Brueggemann er einnig vígður prestur í United Church of Christ en þjónusta hans í 

kirkjunni felur að mestu leyti í sér prédikun og biblíufræðslu.61  

   Brueggemann vinnur útfrá aðferðum mælskurýninnar (rhetorical criticism) en sú aðferðafræði 

beinir sjónum sínum að textanum, m.a. innihaldi hans, uppbyggingu, orðum og orðalagi, en leggur 

minni áherslu á höfundinn sjálfan.62 Þessi nálgun er ólík sögurýninni (historical criticism) en 

sögurýnin beinir sjónum sínum að höfundinum og því sögulega samhengi sem hann skrifar textann í. 

Brueggemann vill meina að niðurstöður sögurýninnar hafi birt ófullnægjandi mynd af spámönnunum 

því að áherslan væri ekki á textann sjálfan heldur hið sögulega samhengi höfundarins. Í bók 

Brueggemanns The Prophetic Imagination má vel sjá hvernig áherslan færist frá hinu sögulega 

samhengi til textans. En þrátt fyrir að Brueggemann leggi áherslu á texta spámannana í túlkun sinni 

þá byggir hann einnig á niðurstöðum rannsókna sem sögurýnin hefur þegar birt, en myndin sem 

hann birtir af spámönnunum felur bæði í sér sjónarhorn sögurýninnar og mælskurýninnar.63  

 

Móses	og	hin	spámannlega	vitund	

Samkvæmt Brueggemann þá er Móses upphafsmaður spámannahefðarinnar. Hann vill meina að 

frásagnarmódelið (e. narrative model) sem er að finna í Exodus (2.Mósebók) sé grundvöllur fyrir 

þeim skilningi sem við höfum á hinni spámannlegu köllun. Þetta á bæði við þegar við skoðum 

spámenn Gamla testamentisins og kirkjuna í nútímanum. Brueggemann vill forðast alla 

                                                             
61 ,,Walter Brueggemann Biography“, walterbrueggemann.com, sótt 25 febrúar 2019 af 
https://www.walterbrueggemann.com/about/.  
62 ,,Rhetorical Criticism“, wikipedia.org, sótt 25 febrúar 2019 af 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhetorical_criticism.  
63 Brueggemann, Walter, The Prophetic Imagination: Second Edition, Minneapolis: Fortress Press, 2001, bls. ix-
x. 
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smættarhyggju þegar kemur að því að fjalla um spámennina og hafnar öllum túlkunum á þeim sem 

einstaklingum sem eingöngu spá fyrir um ókomna hluti, völvur eða róttæka aðgerðarsinna. Þrátt fyrir 

að spámennirnir spáðu án efa vissulega fyrir um ókomna hluti og gagnrýndu ráðandi öfl þá voru þeir 

svo miklu meira en það, að mati Brueggemanns.64 

   Tilgáta Brueggemanns í bókinni Prophetic Imagination er þessi: ,,Tilgangur spámannlegrar þjónustu 

er að hlúa að, næra og kalla fram aðra tegund vitundar og viðhorfa heldur en þá sem fyrirfinnst í 

viðtekinni vitund og viðhorfum núverandi menningar.“ Spámannleg þjónusta felur í sér annars vegar 

að gagnrýna og hins vegar að valdefla. Gagnrýnin felst í því að brjóta niður ríkjandi vitund og viðhorf 

sem samræmast ekki vilja Guðs. Valdeflingin felst í því að vekja von um öðruvísi tíma og aðstæður 

sem hefur þær afleiðingar að trúarsamfélagið styrkist.65 

   Hlutverk Móse var að hjálpa Ísraelsþjóðinni að slíta sig frá völdum Faraós. Margir hafa gleymt því 

hve róttæk þessi slit voru en þörfin fyrir nýjan samfélagslegan raunveruleika hjá Ísraelsþjóðinni var 

orðin svo mikil að það hafði í för með sér guðfræðilega orsök. Frelsi þjóðarinnar undan valdi Faraós 

hafði nefnilega tvær hliðar, guðfræðilega og samfélagslega. Móses sýndi fram á að guðir egypta væru 

engir Guðir og þar með sýndi hann fram á að vald Faraós hafði engan guðfræðilegan grundvöll. Þetta 

leiddi til þess að valdastefna Faraós sem einkenndist af kúgun þegna hans missti mátt sinn og viðhorf 

gagnvart réttmæti valds hans breyttust, a.m.k. hjá Ísraelsþjóðinni. Það sem til varð úr Exodus var ekki 

eingöngu ný tegund trúarbragða heldur ný tegund samfélags.66 

   Með Móse varð til ný vitundarvakning. Ný vitund og viðhorf sköpuðust á meðal Ísraelsþjóðarinnar 

sem einkenndust af gagnrýni og valdeflingu. Frásagnarmódelið sem er að finna í Exodus er hannað til 

að sýna fram á hina róttæku gagnrýni og niðurrif egypska keisaraveldisins, en á þeim tíma hafði 

styrkur þess náð hámarki. Hin raunverulega gagnrýni hefst á sorg (e. grief) en Brueggemann gerir 

greinarmun á því að syrgja og að mögla. Samkvæmt Brueggemann einkennist sorg af sálarástandi þar 

sem fólk áttar sig á því að hlutirnir eru ekki eins og þeir eiga að vera. Það harmar núverandi ástand 

og leitar huggunnar hjá Guði í stað þess að mögla gegn Faraó því Faraó hlustar ekki hvort eð er. 

Spámannleg gagnrýni aðstoðar fólk við að syrgja falska vitund og falskt samfélag.67 

   Eftir að Ísraelsþjóðin hafði náð að syrgja og misst trúna á keisaraveldinu þá dregur Móses upp 

mynd af annars konar samfélagsraunveruleika. En það er verkefni spámannsins að gera grein fyrir 

öðrum valmöguleika sem vekur von og í þeirri von er valdeflingin fólgin. Faraó sannfærði þjóð sína og 

þræla um að hann væri réttmætur stjórnandi, valinn af guðunum og að heimurinn væri þess vegna á 

hans valdi. En Móse braut niður þá hugmynd og sagði frá nýjum heimi og sýndi fram á að Guð væri 

                                                             
64 Sama rit, bls. 1-3. 
65 Sama rit, bls. 3. 
66 Sama rit, bls. 5-7. 
67 Sama rit, bls. 12-13. 
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með þjóðinni í liði. Í kjölfarið braust svo út lofgjörð (e. doxology) en í lofgjörð nær valdeflingin 

hámarki. Í lofgjörðinni býr sjálfsmynd (e. identity) hinnar nýju Ísraelsþjóðar þar sem hún syngur um 

nafn hans, frelsunina og mátt hans; ,,Drottinn er konungur um aldur og ævi“ (2Mós 15.18).68 

 

Hin	konunglega	vitund	

Hin spámannlega vitund sem einkenndi mósehefðina, þ.e. tímabilið eftir frelsun Ísraelsþjóðar frá 

Egyptalandi, virðist hafa lifað allt til tíma Salómons í kringum 1000 f.Kr. Sem er langur tími miðað við 

aðrar sögulegar byltingar. En Salómon konungur hvarf hægt og rólega frá mósehefðinni. Ísrael fór að 

blandast heiðnum siðum, vitund mósehefðarinnar hvarf og samfélagið breyttist. Brueggemann fjallar 

um hvernig Salómon breytti samfélagsgerðinni og nefnir þrjú einkennandi atriði. Þessi þrjú atriði 

draga saman það sem hin konunglega vitund felur í sér og er það sem spámennirnir gagnrýndu, en 

þessi þrjú atriði eru: Allsnægtir, kúgandi samfélagsstefna og stöðnuð trúarbrögð.69  

   Þessi þrjú atriði eru þrjár víddir samfélagsins, þ.e. efnahagsleg, pólitísk og trúarleg en þær mynda 

eina heild og byggja hver á annari. Sú fyrsta er efnahagsleg og einkennist af allsnægtarstefnu, ef svo 

má kalla. En á þeim tíma höfðu lífsgæði í Ísrael aldrei verið jafn mikil en það má segja að hin 

spámannlega vitund hafi horfið vegna seddu. Allsnægtirnar náðu þó alls ekki til allra þegna 

þjóðfélagsins heldur einungis konungs og fylgdarliðs hans en stjórnvöldin höfðu þá stefnu að halda 

hungri í algjöru lágmarki. Því ef allir eru „saddir“ og „sáttir“ þá er erfitt að finna forsendur fyrir 

byltingu sem fjallar um frelsi og réttlæti! Í þessu efnahagslega andrúmslofti var náungakærleik skipt 

út fyrir neysluhyggju en í neysluhyggjusamfélagi er lítið um spámannlega vitund.70  

   Hið pólitíska andrúmsloft einkenndist af kúgun þjóðfélagsþegna, sérstaklega lægri stéttanna. 

Efnahagsástand allsnægta varð til vegna þessarar pólitísku stefnu, þ.e.a.s. fólk var látið vinna mikið til 

þess að viðhalda hagsæld ríkisins og að þenja út auðinn, sem þó aðeins konungur og fylgdarlið hans 

nutu góðs af. Þessi stefna skilaði miklum hagnaði en það virtist þó alveg sama hve mikil velsældin 

var, hve styrkur og auður ríkisins varð mikill, það var þó aldrei nóg. Það þurfti alltaf að gera betur.71 

   Trúarlíf þjóðarinnar var staðnað og musterið og þjónar þess þjónuðu í raun hinum efnahagslega og 

pólitíska vilja konungsins fremur en trúarþörf þjóðarinnar. En efnahagsstefnan og hin kúgandi 

pólitíska stefna gátu ekki þrifist án guðfræðilegs samþykkis, líkt og raunin var hjá Faraó. Guð og 

musterið var orðið hluti af hinu pólitíska landslagi og hinn frjálsi aðgangur að Guði sem einkenndi 

móse-hefðina breyttist þannig að aðgengi að Guði væri mögulegt í gegnum konunginn. Guð var ekki 

lengur frjáls, heldur var Guð bundinn konungsveldinu. 

                                                             
68 Sama rit, bls. 14-17. 
69 Sama rit, bls. 21-25. 
70 Sama rit, bls. 26. 
71 Sama rit, bls. 27. 
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   Þessi nýja samfélagsskipan sem Salómon konungur hafði sett á stofn gaf honum fullkomið vald yfir 

öllum sviðum samfélagsins. Hann breytti jafnréttishagfræði í allsnægtarhagfræði, réttlætispólitík í 

kúgandi valdapólitík og breytti trúnni á frjálsum og óháðum Guði yfir í trú um takmarkað aðgengi að 

Guði. Hann skipti út sýn Móse um frelsi fyrir falska mynd af öryggi. Hið nýja stjórnarfyrirkomulag náði 

að kæfa alla gagnrýni annars vegar með valdi og hins vegar með því að skapa andrúmsloft sem er 

ónæmt fyrir gagnrýni, þar með varð hin konunglega vitund alls ráðandi.72 

 

Spámannleg	gagnrýni	og	valdefling	

,,Við erum börn hinnar konunglegu vitundar á einn eða annan hátt en spurningin er hvað getum við 

gert til þess sjá fyrir okkur nýjan tegund samfélags?“73, segir Brueggemann við lesendur sína. 

Spurningin getur ekki verið hvort sú samfélagstegund sé hagkvæm eða efnahagslega raunhæf því þá 

erum við að vinna útfrá forsendum hinnar konunglegu vitundar. Við þurfum fyrst að átta okkur á því 

að vitund okkar og ímyndunarafl er á valdi hinnar konunglegu vitundar áður en við getum farið að 

ímynda okkur nýja samfélagstegund.74 

   Spámennirnir notuðust við ljóðlist og texta til þess að birta mynd af nýjum samfélagslegum 

raunveruleika. Það er hluti hinnar spámannlegu köllunar að birta mynd af öðrum heimi en þeim sem 

konungur býður upp á. Það er einkennandi fyrir konunga eða alræðisríki að skapa andrúmsloft sem 

einkennist af tilfinningadoða og skorti á samkennd. Tilfinningadoðinn er ekki einungis gagnvart 

náunganum heldur einnig gagnvart dauðanum. Líkt og menn, sem fæðast og deyja, fæðast 

heimsveldi og þau deyja. En konungar reyna allt sem þeir geta til að sannfæra þegna sína um að 

heimsveildi þeirra muni ekki deyja heldur verði eilíft. Hin konunglega vitund skapar andrúmsloft 

afneitunar. Ef við vitum ekki af vandamálinu þá verður allt í lagi. Líkt og deyjandi manneskja sem vill 

ekki viðurkenna að hún er með krabbamein þá vill deyjandi þjóðfélag ekki vita af vandamálum 

þess.75 

   Hið spámannlega verkfæri sem spámaðurinn hefur í hendi sér til að brjóta niður þessa afneitun og 

tilfinningadeyfð er tungumál sorgarinnar (e. language of grief). En sorgin felst í því að syrgja hina 

konunglegu vitund, hið falska samfélag. Skýrasta dæmið um spámann sem notaðist við slíkt verkfæri 

var Jeremía. En hans köllun fólst í því að ávarpa hina daufu og þau sem voru í afneitun. Hann varpaði 

ljósi á afneitun samfélagsins og lýsti því yfir að tíð konungsins væri á enda.76 

   Sorgin, sem spámannleg gagnrýni felur í sér tvær hliðar. Annars vegar syrgir spámaðurinn endalok 

                                                             
72 Sama rit, bls 32-36. 
73 Sama rit, bls. 39. 
74 Sama rit, bls. 39. 
75 Sama rit, bls. 40-43. 
76 Sama rit, bls. 46. 
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þjóðar sinnar sem hann elskaði svo mikið og hins vegar syrgir hann því enginn vill hlusta eða sjá það 

sem hann sér bersýnilega. Spámaðurinn veit hvað klukkan slær og hefur góða tilfinningu fyrir því 

hvað sé í vændum en konungurinn vill ekki vita hvað klukkan er og heldur sér í einhvers konar 

tímaleysi. Það er tími fyrir allt, að hlæja og gráta, að gleðjast og syrgja. Júdaríki stóð í þeirri trú að 

það væri eilíft og óhaggandi, en júdamenn vissu ekki hvaða tími væri runninn upp. Jeremía átti í 

erfiðleikum með sorg sína því sorgin var ekki eingöngu hans heldur sorg Guðs fyrir þjóð sinni og þá 

sorg var erfitt að koma í orð. Jeremía líkir Guði við foreldri sem er að syrgja barnið sitt líkt og þegar 

María móðir Jesú horfði upp á son sinn deyja og gat ekkert gert til að stoppa það.77 

   Spámaðurinn reynir að breyta frásagnarmódeli samtíma síns. Jeremía ávarpaði ekki hegðun 

þjóðarinnar eða kallaði hana til iðrunnar heldur reyndi að koma í orð þeim sársauka sem Guð fann 

fyrir, þetta gerði Jeremía til að brjóta niður tilfinningadoða þjóðarinnar. En af hverju er sorgin svona 

öflugt tæki? Við vitum í gegnum okkar eigin reynslu af sársauka og einmannaleika að tárin brjóta 

niður múra sem að reiðin getur ekki. Þegar við horfumst í auga við raunveruleikann hverfur doðinn 

og við finnum fyrir því hvernig okkur raunverulega líður. Angistin er lykill að nýju upphafi sem sættir 

sig við að allir hlutir taka enda. Aðeins sorg leiðir til sannrar gleði og er grunnur að nýrri byrjun.78 

   Sorgin er gagnrýni sem felur í sér fullvissu um að hin ráðandi vitund mun taka enda. En 

spámannlegt samfélag þarf að stunda bæði gagnrýni (sorg) og valdeflingu (von). Valdefling felur í sér 

þjónustu sem hefur það markmið að varpa ljósi á nýja möguleika, nýja vitund sem elur af sér nýja 

tegund samfélags sem einkennist af trúfesti og lífskrafti. Hin konunglega vitund fyllir fólk af 

örvæntingu um að ekki sé hægt að gera eitthvað nýtt. Það er verkefni hins spámannlega 

ímyndunarafls að lifa í loforðum Guðs, treysta á lofðorðin um nýja tíma og vera þátttakandi í þeirri 

pílagrímsför.79 

   Deutero-Jesaja er dæmi um spámann sem hafði það hlutverk að valdefla, að hugga og styrkja þjóð 

með brotna sjálfsmynd. Til að vekja upp nýja von notaði hann tákn. Táknin voru fengin með því að 

minnast verka Guðs í sögu þjóðarinnar, hvernig Guð gaf óbyrjum börn og hvernig hann leysti þjóðina 

úr höndum Egypta. Hann minnti þjóðina á að Guð hefði ekki gleymt þeim og eitthvað nýtt væri í 

vændum. Hann vakti upp vonir og þrár sem höfðu verið þaggaðar niður. Hann minnti þjóðina á hver 

hún væri með því að hjálpa henni að minnast fortíðar sinnar og kallaði hana til að taka stöðu sína á 

ný 80 

   Deutero-Jesaja endurvakti lofgjörð mósehefðarinnar en lofgjörðin var yfirlýsing um hver væri hinn 

raunverulegi konungur. Lofgjörðin leiddi það að verkum að þjóðin sá raunveruleikann í nýju ljósi. 

                                                             
77 Sama rit, bls. 50-52. 
78 Sama rit, bls. 56. 
79 Sama rit, bls. 59. 
80 Sama rit, bls. 62-64. 
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Þannig reyndist lofgjörðin vera ákveðin þáttur í að halda hinni nýju von lifandi, um að núverandi 

ástand væri ekki endirinn heldur væri eitthvað nýtt í vændum.81 

   Það er mikilvægt að sjá Jeremía og Deutero-Jesaja sem tvær hliðar á sama peningi. Jeremía brýtur 

niður tilfinningadoða og afneitun þjóðar sinnar með harmljóðum á meðan Deutero-Jesaja brýtur 

niður örvæntingu og vonleysi með lofgjörð. Harmljóð hafa það í för með sér að konungar falla en 

lofgjörð minnir á hver sé raunverulegur konungur. 

 

Spámaðurinn	Jesús	frá	Nasaret	

Eftir að hafa gert grein fyrir hinni spámannlegu vitund sem kom með Móse, varpað ljósi á hina 

konunglegu vitund og fjallað um hin spámannlegu verkfæri, þ.e. gagnrýni og valdeflingu, þá snýr 

Brueggemann sér að Jesú og hvernig Jesús birtist okkur sem spámaður í Nýja testamentinu. Jesús var 

ekki eingöngu spámaður en líf hans og starf hefur að bera einkenni spámanns. Í kennslu sinni og 

starfi gagnrýndi hann hina konunglega vitund og hina ráðandi menningu síns tíma. Líkt og Jeremía þá 

beitti hann sorginni sem tæki til þess að gagnrýna, en þó ekki eingöngu heldur virkaði samúð hans 

fyrir hinum jaðarsettu hópum samfélagsins einnig sem gagnrýnisrödd. Samúð Jesú og samfélag hans 

með hinum jaðarsettu voru róttæk gagnrýni sem höfðu þau áhrif að viðtekin viðhorf og gildi hinnar 

konunglegu vitundar hrundu til grunna. En það eru einmitt þessir jaðarsettu hópar sem eru 

fyrirferðamiklir í textum guðspjallanna enda var sú gagnrýni og valdefling sem einkenndi þjónustu 

Jesú boðskapur sem slíkir hópar tóku fagnandi á meðan æðri stéttir hötuðu boðskap hans.82 

   Gagnrýnin hefst við fæðingu Jesú, en Heródes konungur reyndi það sem hann gat til að koma í veg 

fyrir að frelsarinn myndi fæðast enda vildi hann halda óbreyttu ástandi. Þeir sem fengu fyrstir 

fréttirnar af fæðingu Jesú voru fjárhirðar, sem voru jaðarsettur hópur manna. Tilkynning um hið 

komandi Guðs ríki, nýjan samfélagslegan raunveruleika gáfu þessum jaðarsettu hópum von.83  

   Jesús var ógn við ríkjandi gildi og viðhorf og voru aðferðir hans byltingakenndar. Hann ógnaði 

guðfræði samfélagsins með því að fyrirgefa syndir manna sem höfðu brotið gegn lögum Guðs og 

samfélagsins. Með því lýsti hann því yfir að fyrirgefningu synda er að finna annars staðar en í gegnum 

þjóna musterisins. Áherslan á annars konar fyrirgefningu er að finna í bæn Drottins sem leggur 

áherslu á að menn skyldu fyrirgefa þeim sem skulda. Hann læknaði fólk á hvíldardegi og vildu menn 

drepa hann fyrir það, því að það gæti stuðlað að viðhorfsbreytingu í samfélaginu sem að ráðamenn 

þjóðarinnar kærðu sig ekki um. Jesús borðaði með fólki sem hafði verið útskúfað úr samfélaginu og 

snerti menn sem voru taldir óhreinir og þar með hafði hann brotið á bak þessa aðgreiningu á milli 

hreinna og óhreinna einstaklinga og sagði alla einstaklinga jafna. Hann átti einnig samfélag við konur, 

                                                             
81 Sama rit, bls. 70-72. 
82 Sama rit, bls. 81-82. 
83 Sama rit, bls. 83. 
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hann læknaði konur, talaði við samverska konu, umgékkst óhreinar konur ásamt því að konur fylgdu 

honum í ferðum hans. Í samfélagi sínu og þjónustu við konur lagði hann áherslu á jöfnuð milli 

kynjanna. Ógnin af Jesú náði svo hámarki þegar hann spáði fyrir um eyðileggingu musterisins84 

   Samúð Jesú gagnvart hinum þjáðu, jaðarsettu hópum sýnir ekki aðeins hjartalag hans heldur virkar 

hún einmitt sem gagnrýni gagnvart hinni konunglegu vitund. Með samúð sinni sýndi hann fram á það 

að hinum þjáðu skulu tekin alvarlega. Þjáninguna má aldrei réttlæta á nokkurn hátt, en það er 

einmitt það sem var raunin í hans samtíma. Þjáning hinna jaðarsettu var réttlætt bæði með 

veraldlegum lögum og hinu gyðinglega lögmáli.85  

   Skortur á samúð er einmitt það sem einkennir hina konunglegu vitund. Konungsveldi þrífast ekki ef 

samúð er í forgrunni heldur nærast þau á andrúmslofti tilfinningadeyfðar. Spámennirnir og Jesús 

varpa ljósi á þjáninguna sem hin ráðandi menning hefur lagt sig alla fram til að þagga niður og hylja 

yfir. Miskunnsami samverjinn og faðirinn í sögunni um týnda soninn eru báðir dæmi um fyrirmyndir 

sem Jesús lagði fram sem gagnrýni gagnvart hinni ráðandi vitund samtíma síns en báðir höfðu þeir 

samúð þegar lögin kröfðust annarrar útkomu.86 

   Að skipta út tilfinningadoða fyrir samúð felur í sér byltingu. Samúðin leitast eftir að fólk finni fyrir 

þjáningu hinna jaðarsettu til að brjóta niður tilfinningadoðann. Ef harmur hinna þjáðu fær rödd þá er 

hinni ráðandi vitund ógnað. Jesús gaf hinum þjáðu rödd, hann grét, fann til með fólki og deildi 

þjáningu og angist þeirra. Það er einmitt þá þegar Jesús hafði með þjónustu sinni sýnt fram á 

óréttmæti laga og viðhorfa samfélagsins og gert þjáningu hinna jaðarsettu sýnilega sem að 

möguleikinn á nýrri tegund samfélags gat átt sér stað. Með gagnrýni sinni sýndi hann fram á að tími 

væri kominn til að syrgja þessa tegund samfélags og leyfa einhverju nýju að fæðast.87 

   Eftir að hin spámannlega gagnrýni, tungumál sorgarinnar, hefur fengið að brjóta niður 

tilfinningadoða hinnar konunglegu vitundar þá þarf hin spámannlega valdefling að koma fram til að 

byggja upp nýja tegund vonar. Í frásögninni af fæðingu Jesú hefst valdeflingin, þegar englarnir sungu 

lofsöng við fæðingu hans, söng gegn ráðandi konungum sem var um leið yfirlýsing um komu hins 

nýja konungs. Þeir sem fá fréttirnar, heyra söng englanna eru hinir jaðarsettu sem jafnframt taka 

fagnandi á móti þessum dásamlegu fréttum. En við fæðingu Jesú fæðist von en vonin fær svo nýtt líf í 

þjónustu Jesú.88 

   Í kennslu Jesú má finna dæmigerð spámannleg einkenni. Í sjötta kafla Lúkasarguðspjalls má sjá að 

hann dæmir hina ráðandi vitund. ,,Vei yður [...] auðmenn, [...] þið sem eruð saddir, [...] þið sem 

                                                             
84 Sama rit, bls. 84-86. 
85 Sama rit, bls. 88. 
86 Sama rit, bls. 90. 
87 Sama rit, bls. 91. 
88 Sama rit, bls 101-105. 
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hlæjið, [...] þið sem menn hæla“ (Lúk 6.24-26). Á sama tíma flytur hann sæluboðorðin ,,sælir eru þér 

fátækir, [...] þér sem hungrar, [...] þér sem grátið, [...] þér þá er menn hata yður“ (Lúk 6.20-22). Hann 

færist frá dómi til vonar, en slík orðræða er dæmigerð spámannlegt einkenni.89  

   Dómurinn, hin spámannlega gagnrýni beinist alltaf að þeim sem lifa og hrærast í hinni konunglegu 

vitund en vonin, spámannlega valdeflingin beinist alltaf að þeim jaðarsettu, þeim sem þjást. Líkt og 

Deutero-Jesaja ávarpaði hina vonlausu í útlegðinni og sagði þeim að Guð væri að gera nýja hluti og 

að þeir ættu að taka stöðu sína á ný þá fyllti Jesús hina vonlausu af von um að nýjir tímar væru 

framundan, Guð ætlaði að gera eitthvað nýtt.90 

   Í upprisunni nær valdeflingin hámarki, því hana er ekki hægt að útskýra á forsendum ríkjandi 

vitundar. Upprisan er tákn Guðs um að nýr veruleiki blasir við okkur, Guð er að gera nýja hluti og það 

sem tilheyrir hinum gamla heimi er að hverfa og nýr veruleiki er að taka við. Upprisan er spámannleg 

valdefling fyrir alla menn sem taka við henni því vonin sem felst í henni er ekki af þessum heimi. Með 

upprisunni hefur Guð lýst því yfir að Jesús er hinn nýji og eini konungur og allir sem vilja taka á móti 

fagnaðarerindi hans verða þjónar í Guðs ríki, lifa samkvæmt nýju siðferði og fá nýtt auðkenni (e. 

identity).91 ,,Hið gamla varð að engu, sjá, nýtt er orðið til“ (2Kor 5.17) 

 

2. Kirkju- og embættisskilningur íslensku þjóðkirkjunnar 
 
Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er hin spámannlega köllun kirkjunnar. Í síðasta kafla var fjallað 

um kenningar tveggja ólíkra fræðimanna um spámennina, hlutverk þeirra og eðli. Það er tilgangur 

minn með þessari ritgerð að varpa ljósi á hvernig hin spámannlega köllun birtist í starfi íslensku 

þjóðkirkjunnar í upphafi 21. aldar. En áður en raunveruleg greining getur hafist er mikilvægt að gera 

grein fyrir kirkju- og embættisskilningi íslensku þjóðkirkjunnar. Það mun ég gera með því að skoða rit 

Einars Sigurbjörnssonar, Embættisgjörð: Guðfræði þjónustunnar í sögu og samtíð en þar er að finna 

ítarlega útlistun á kirkju- og embættisskilngi þjóðkirkjunnar. 

   Áður en hafist er handa við að gera grein fyrir kirkju- og embættisskilningi þjóðkirkjunnar er 

mikilvægt að skoða hinn kristna mannskilning eins og hann birtist í hinni lúthersku hefð. Það mun ég 

gera annars vegar með því að vísa í lokaverkefni mitt til BA-prófs, sem ber heitið: Hver er ég og af 

hverju skiptir það máli?: Um kristinn mannskilning í hinni lúthersku hefð. Hins vegar mun ég skoða 

skilning Einars Sigurbjörnssonar á hinum almenna prestsdóm sem finna má í fyrrnefndri bók hans. 

   Þar sem að þessi ritgerð fjallar um hvernig hin spámannlega köllun birtist í íslensku þjóðkirkjunni þá 

er mikilvægt að huga að samhenginu. Íslenska þjóðkirkjan er evangelísk lúthersk og kirkju- og 

                                                             
89 Sama rit, bls. 109. 
90 Sama rit, bls. 110-111. 
91 Sama rit, bls. 112-113. 
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embættisskilningur hennar er bundinn hinum lútherska mannskilningi órjúfanlegum böndum. Til 

þess að gera grein fyrir spámannlegri köllun þjóðkirkjunnar þá er mikilvægt að skoða mannskilning 

hennar. 

 

Kristinn	mannskilningur	í	hinni	lúthersku	hefð	

Fyrst og fremst þá er maðurinn sköpun Guðs en maðurinn, ólíkt dýrunum, var skapaður í Guðs mynd. 

Það þýðir að hann var skapaður með guðsótta, guðstrausti og kærleika. Hlutverk mannsins er að 

gæta jarðarinnar og því sem á jörðinni er, fjölga sér og eiga í kærleiksríku samfélagi við aðrar 

manneskjur. En maðurinn lifir ekki samkvæmt þessu hlutverki sínu því að hann er syndugur. Syndin 

gerir það að verkum að maðurinn er ófær um að eiga farsælt samband við Guð og menn og að gæta 

jarðarinnar. Hinn frjálsi vilji mannsins er vegna syndarinnar þrælbundinn syndinni og er ófær um að 

gera vilja Guðs. Á þennan hátt er ástand mannsins þannig að hann er í mótsögn við sjálfan sig og þarf 

á endurlausn að halda.92 

   Endurlausnina er aðeins að finna í trúnni en trúnna er aðeins hægt að öðlast fyrir opinberun 

orðsins, þ.e. Guðs orðs, sem er lögmálið og fagnaðarerindið. Lögmálið opinberar fyrir manninum að 

hann þarf á endurlausn að halda og fyrir trú á fagnaðarerindi Guðs í Jesú Kristi er endurlausnina að 

finna. Fyrir þessa trú verður maðurinn réttlættur frammi fyrir Guði. Eftir að maðurinn hefur tekið trú 

breytist líf hans og nú hefur hann öðlast stöðu réttláts syndara (simul iustus et peccator). Það sem 

tekur við í lífi hins réttláta syndara er líf helgunar. En líf helgunar einkennist af því að berjast gegn 

syndinni í okkar eigin lífi og í samfélaginu.93 

   Í ritinu Um frelsi kristins manns fjallar Marteinn Lúther um þennan nýja veruleika mannsins og 

leggur fram undirstöðurnar að hinum lútherska mannskilningi. Þar segir hann manninn annars vegar 

vera ,,frjálsan drottnara allra hluta og engum undirgefinn“ og hins vegar „ánauðugan þræl allra hluta 

og öllum undirgefinn“.94 Maðurinn er frjáls undan sérhverju valdi og verkaréttlætingu en ánauðugur 

vegna löngunnar sinnar til þess að þóknast Guði og þjóna náunganum í kærleika.95 

 

Hinn	almenni	prestsdómur	

Í ritinu Um frelsi kristins manns leggur Lúther fram kenninguna um hinn almenna prestsdóm. En það 

má segja að kirkju- og embættisskilningur lúthersku hefðarinnar byggist að miklu leyti á þeirri 

kenningu. Lúther fjallar um hin gleðilegu skipti og líkir sambandi Krists við hinn trúaða sem samband 

                                                             
92 Benjamín Hrafn Böðvarsson, Hver er ég og af hverju skiptir það máli?: Um kristinn mannskilning í hinni 
lúthersku hefð, Lokaverkefni til BA-prófs í Guðfræði, 2017, bls. 22. 
93 Sama heimild, bls. 22. 
94 Marteinn Lúther, Um frelsi kristins manns, Reykjavík: Heimatrúboðið í Reykjavík, 1967, bls. 11. 
95 Benjamín Hrafn Böðvarsson, Hver er ég og af hverju skiptir það máli?, bls. 22. 



  30 

,,brúðguma og brúðar“.96 Fyrir trúnna verður sál mannsins ein með Kristi og allt það sem mannsins er 

verður Krists og allt sem er Krists verður mannsins. Þannig gerir réttlæti Krists syndir mannsins að 

engu og maðurinn öðlast réttlæti Krists og öðlast frelsi frá sérhverju valdi. Það sem fylgir þessum 

gleðilegu skiptum er prestsdómurinn.97 

   Sérhver skírður einstaklingur er prestur Guðs og eru allir kristnir menn jafnir að prestsdómi. 

Prestsdómurinn felur í sér tvær víddir. Annars vegar gagnvart Guði, en fyrir trúnna hefur maðurinn 

beinan aðgang að Guði og ekki er þörf fyrir meðalgangara, að því leyti er maðurinn frjáls. Hins vegar 

gagnvart mönnum, en manninum ber að þjóna náunganum í kærleika. Öll verk mannsins eiga að 

einkennast af þessari hugsun, því að öll verk mannsins eru frammi fyrir Guði. Lúther leggur aftur á 

móti áherslu á að verkin skuli ekki vinna sér til sáluhjálpar heldur vegna skyldu sinnar sem prestur.98 

   Það er mat Einars Sigurbjörnssonar að ,,Kenningin um prestsdóm trúaðra verður að vera lykilatriði í 

allri umfjöllun um kirkjuna“.99 Prestsdómur er samfélagshugtak og má ekki skilja sem 

einstaklingshyggju. Presturinn er alltaf til í annarra þágu en ekki í þágu sjálfs síns. Kirkjan sem 

samfélag presta merkir samfélag gagnkvæmrar þjónustu þar sem meðlimir kirkjunnar þjóna hver 

öðrum. Hver einasti dagur í lífi sérhvers kristins einstaklings er dagur í þjónustu við Guð. Maðurinn er 

daglega kallaður til að þjóna náunga sínum og samfélagi. Guðsþjónusta sunnudagsins er hins vegar 

sú þjónusta sem einstaklingar sækja til Guðs. Guð mætir í orði sínu og sakramenti og endurnýjar 

prestsdóm þjóna sinna með því að veita fyrirgefningu, frelsi og líf. Prestsdómurinn er því 

samfélagshugtak og kristnir einstaklingar eru kallaðir til samfélags, við Guð og menn.100 

 
2.1 Kirkjuskilningur íslensku þjóðkirkjunnar 
 
Kirkjan	í	vitnisburði	ritningarinnar		

 
                    [...]Þið eruð útvalin kynslóð, konunglegur prestsdómur, heilög þjóð,     

                    eignarlýður, til þess að þið skuluð víðfrægja dáðir hans, sem kallaði  

                    ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljóss. [...] þið [...] eruð nú  

                    orðin ,,Guðs lýður“. (1Pét 2.9-10) 

 

Gríska orðið yfir kirkjuna er ekklesía. Það er annars vegar notað þegar talað er um einhvern tiltekin 

söfnuð (t.d. söfnuð Guðs í Korintu) og hins vegar um söfnuð kristinna manna í heild sinni. Þetta orð 

er sama orð og notað var yfir söfnuð Ísraelsmanna í grísku þýðingu Gamla testamentisins en 

                                                             
96 Marteinn Lúther, Um frelsi kristins manns, bls. 20. 
97 Sama heimild, bls. 11. 
98 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð, bls. 22-23. 
99 Sama rit, bls. 24. 
100 Sama rit, bls. 24-25. 
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söfnuður Ísraelsmanna er Guðs útvalda þjóð. Guð valdi Ísraelsmenn til að vera þjóð sína og kallaði 

hana til að varðveita vitnisburðinn um sig, hinn eina sanna Guð og til að helga sig honum. Með 

upprisu Krists kallaði hann lærisveina sína til að gera alla þjóðir að lærisveinum: 

 

                    Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að  

                    lærisveinum, skírið þá í nafni föður, sonar og heilags anda, og kennið þeim  

                    að halda allt það sem ég hef boðið yður. (Matt 28.18-20) 

 

Með þessum orðum lýsti Jesús því yfir að jörðin er væri hans valdi og hann sendi postulana til að 

safna allar þjóðir undir vald sitt. Lærisveinarnir mynda samfélag sem er grundvallað á skírninni og 

skírnin skapar samfélag þeirra sem vilja læra orð Jesú og lifa í nánu sambandi við Krist. Guð hefur 

kallað alla menn til samfélags við sig en samfélagið grundvallast á skírninni.101 

   Ein þekktasta myndlíking á kirkjunni sem finna má í ritningunni er kirkjan sem líkami Krists. Kristur 

er höfuðið en kirkjan líkaminn sem lýtur vilja höfuðsins. Kirkjan er heilög vegna þess að Kristur er 

heilagur. Þar sem að hann er heilagur kallar hann kirkju sína til að vera heilög. Hann kallar kirkjuna 

með orði sínu, innsiglar hana með skírninni. Hann fæðir hana og endurnýjar köllunar hennar með 

orði sínu og máltíð.  

   ,,Því að eins og líkaminn er einn og hefur marga limi, [...] þannig er og Kristur.“ (1Kor 12.12) Myndin 

af líkama Krists leggur áherslu á fjölbreytta heild. Líkaminn hefur marga ólíka limi, sem starfa á ólíka 

vegu, á sama hátt er fjölbreytni innan kirkjunnar mikil. Með skírninni verður einstaklingur hluti af 

kirkjunni og öðlast prestsdóm en þjónustan getur verið margvísleg. Heilagur andi sér um að gera 

köllun hvers og eins einstaklings greinilega í gegnum orð Guðs og sakramentin. 

 

Kirkjan	í	játningum	hennar	

Vitnisburður ritningarinnar um kirkjuna er dregin saman í eftirfarandi játningum kirkjunnar: 

 

Í Postullegu trúarjátningunni: 

 

                    Ég trúi á heilagan anda,  

                    heilaga almenna kirkju,  

                    samfélag heilagra, 

                    fyrirgefningu syndanna.  

 

                                                             
101 Sama rit, bls. 11-13. 



  32 

 

Í Níkeujátningunni: 

 

                    Og á eina, heilaga, almenna og postullega kirkju. 

                    Ég játa, að ein sé skírn til fyrirgefningar syndanna.  

 

Í Ágsborgarjátningunni: 

 

                    Ein, heilög kirkja mun ávallt vera til, en kirkjan er söfnuður heilagra, þar  

                    sem fagnaðarerindið er kennt hreint og sakramentunum er veitt rétt  

                    þjónusta.  

 

Kirkjan er heilög því að Guð kallar hana. Hún er almenn því að hún tengist öllum þjóðum. Hún er ein 

því að það samfélag sem Guð kallar, hefur aðeins eina köllun og eitt markmið. Hún er postulleg því 

að hún byggist á vitnisburði postulanna og er send til þess að bera Guði vitni meðal sérhverrar 

kynslóðar. Þessi einkenni samræmast boðum skírnarskipunarinnar: ,, Farið því og gerið allar þjóðir að 

lærisveinum, skírið þá í nafni föður, sonar og heilags anda, og kennið þeim að halda allt það sem ég 

hef boðið yður.“ Kirkjan er postulleg, hún er send með boðskap. Hún er almenn, send til allra þjóða. 

Hún er heilög, fyrir skírnina helguð Guði. Hún kennir, en einingu kirkjunnar er að finna í sameiginlegri 

trú, von og kærleik.102 

   Í Ágsborgarjátningunni er lögð áhersla á að kirkjan birtist fyrst og fremst sem 

guðsþjónustusamfélag. Söfnuður heilagra, kemur saman um orð Guðs og sakramenti. Játningin gefur 

til kynna að kirkjan muni ávallt vera til en það felur í sér að Guð mun ávallt eiga sér söfnuð fylgjenda 

sem varðveita vitnisburðinn um Guð. Það að kirkjan birtist sem guðsþjónustusamfélag merkir 

fernt103: 

 

                    Í fyrsta lagi hefur hver söfnuður allt það sem þarf til þess að vera kirkja og  

                    það er trúin og náðarmeðulin. 

                    Í öðru lagi er enginn söfnuður einangraður heldur er hver söfnuður hluti  

                    stórrar fjölskyldu. Söfnuðir á ákveðnu svæði mynda einingarband eða eina  

                    kirkju svo sem íslensku Þjóðkirkjuna. Og þess konar einingarband er í  

                    söfnuðum sínum hluti alheimskirkjunnar sem er dreifð um allan heim. 

                                                             
102 Sama rit, bls. 17. 
103 Sama rit, bls. 17-19. 
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                    Í þriðja lagi er kirkjan meira en vídd í rúmi. Hún á sér líka vídd í tíma. Hún  

                    á sér sögu sem nær allt aftur til postulanna og aftur til Gamla  

                    testamentisins. [...] Sögulega víddin minnir kirkju samtímans á hlutverk  

                    sitt viðvíkjandi varðveislu kristinnar arfleifðar. 

                    Í fjóra lagi á kirkjan sér vídd sem er handan tíma og rúms. Í þeirri vídd nær  

                    hún út fyrir sína sýnilegu limi og út fyrir vídd sinnar sýnilegu sögu og  

                    bendir á uppruna sinn í köllun Guðs.104 

 

Þetta þýðir að kirkjan er meira en samansafn staðbundinna safnaða í heiminum og að heilög, almenn 

kirkja er í hverjum söfnuði og nær jafnframt út yfir alla söfnuði og kirkjudeildir. Kirkjan er ekki 

atburður sem verður við það að fólk komi saman um orð Guðs og sakramenti heldur birtist kirkjan 

þar sem orð Guðs er boðað og sakramentið er haft um hönd. Kirkjan er ekki samtök trúaðs fólks 

heldur söfnuður sem á sér bæði tímalega og eilífa vídd.105 

   Einar Sigurbjörnsson telur mikilvægt að gera grein fyrir tvenns konar eðli kirkjunnar, þ.e. rauneðli 

og tilvistareðli. Þessi mynd sem dreginn er upp af kirkjunni hér að ofan er það sem kalla má rauneðli 

kirkjunnar. Rauneðli kirkjunnar er það eðli hennar sem birtist í köllun Guðs og markmiði. Tilvistareðli 

hennar er sú mynd sem birtist í sögu hennar. En sú mynd af kirkjunni sem birtist okkur í sögu hennar 

virðist oft vera andstæð köllun hennar. Líkt og hinn lútherski mannskilningur gefur til kynna þá er 

maðurinn á sama tíma réttlátur og syndugur. Sá raunveruleiki endurspeglast í sögu kirkjunnar og 

þess vegna þarf kirkjan að vera stöðugt minnt á köllun sína. Kirkjan er því kölluð til sífelldrar 

siðbótar.106 

 

Andlegt	samfélag	&	veraldleg	stofnun	

Kirkjan er samfélag heilagra, kallað af Guði til helgunar og heilagleika. En kirkjan er á sama tíma 

jarðnesk stofnun og til þess að geta starfað samkvæmt heilagri köllun sinni þá þarf hún að hafa 

einhverja veraldlega umgjörð. Líkt og aðrar mannlegar stofnanir þá hefur kirkjan lög og reglur. Í 

vitnisburði ritningarinnar má sjá að meðlimir frumkirkjunnar þróuðu fljótlega með sér umgjörð sem 

gerði það að verkum að hún gat starfað sem ein heild. Sú umgjörð fólst í því að postularnir voru þeir 

sem höfðu túlkunarvaldið, þ.e.a.s. þegar upp komu ágreiningar varðandi kenningu og aga innan 

kirkjunnar þá voru það þeir sem skáru úr um þau mál. Eftir að dagar postulanna voru taldir færðist 

það vald yfir til þeirra sem höfðu verið kosnir til að fara með túlkunarvaldið, en það voru fyrstu 

biskuparnir. En túlkunarlykilinn var og hefur ætíð verið síðan Biblían, hinn skriflegi vitnisburður 

                                                             
104 Sama rit, bls. 19 
105 Sama rit, bls. 20. 
106 Sama rit, bls. 21-22. 
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postulanna og spámannana.107 

   Allt frá árinu 1000 hefur kristni verið játuð á Íslandi. Kirkjan hefur síðan þá gengið í gegnum ýmis 

skeið og tekið miklum breytingum. Allt til ársins 1537, þegar Kristján III Danakonungur innleiddi 

siðbótina hér á landi, þá ríkti rómversk kaþólsk kirkjuskipan.108 Með stjórnarskránni frá 1874 kom 

þjóðkirkjuhugtakið til sögunnar en þá var hinn evangelíska lútherska kirkja orðin stjórnarskráarvarin 

og upp frá því kölluð þjóðkirkja. Hugtakið kemur frá danska orðinu folkekirke sem gamla ríkiskirkjan í 

Danmörku hafði verið nefnd í staðinn og leysti ríkiskirkjuhugtakið af hólmi. Hugtakið felur í sér bæði 

réttarfarslega og pólitíska merkingu en munurinn á ríkiskirkju og þjóðkirkju felst í því að ríkiskirkja 

segir til um eina sameiginlega trúarjátningu allra þegna þjóðfélags á meðan þjóðkirkja segir til um þá 

trúarjátningu sem flestir þegnar játa. Þar með opnaðist trúfélagsskipan landsins og nú var ekki lengur 

um aðeins eina ríkistrú að ræða heldur gat fólk valið hvort það tilheyrði kirkjunni eða ekki.109 

   Í kjölfar þessarar breytingar hófst rúmlega 100 ára tímabil í sögu íslensku þjóðkirkjunnar þar sem 

tengsl þjóðkirkjunnar við ríkið fóru stöðugt minnkandi. Í lögum um stöðu, stjórn og starfshætti 

þjóðkirkjunnar sem tóku gildi 1. janúar 1998 fékk þjóðkirkjan sjálfstæði gagnvart ríkisvaldinu og 

öðlaðist samþykktarvald bæði í innri og ytri málum sínum. Samkvæmt þessum lögum er Íslenska 

þjóðkirkjan skilgreind sem sjálfstætt trúfélag sem ríkisvaldinu ber þó að styðja og vernda. Það felur í 

sér að ríkið styður hana fjárhagslega upp að vissu marki og sér til þess að kirkjan sem stofnun ásamt 

starfsmönnum hennar starfi samkvæmt góðu siðferði og allsherjarreglu.110 

 

Íslenska	þjóðkirkjan	

Íslenska þjóðkirkjan starfar á evangelískum lútherskum grunni en hún byggir kenningu sína á 

Biblíunni og eftirfarandi játningaritum sem hún telur í samræmi við Biblíuna: 

 

          Postullega trúarjátningin 

          Níkeujátningin 

          Aþanasíusarjátningin 

          Ágsborgarjátningin 

          Fræði Lúthers minni111 

 

                                                             
107 Sama rit, bls. 28. 
108 Sama rit, bls. 29-30. 
109 Sama rit, bls. 32-33. 
110 Sama rit, bls. 39 & 42. 
111 Sama rit, bls. 42. 
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Sóknir og söfnuðir eru grunneiningar Þjóðkirkjunnar. Sókn er skilgreind sem ákveðið umdæmi sem 

heyrir til hverri einstakri kirkju og til opinberrar umsýslu, en söfnuðurinn er fólkið sem býr innan 

þeirra sóknarmarka. Kirkjustarf í hverri sókn felur í sér prédikun orðsins, úthlutun sakramentanna, 

sálgæslu, fræðslu og kærleiksþjónustu. Í hverri sókn þarf að vera starfandi prestur sem sinnir 

þjónustu orðsins og útdeilingu sakramentana. Hver sókn er sjálfstæð eining og nýtur tekna af 

sóknargjöldum sem fara í að fjármagna safnaðarstarfið.112 Sóknarnefnd fer með stjórn safnaðarins og 

hún hefur ásamt sóknarpresti forystu í málum safnaðarins, t.d. varðandi ráðningu starfsfólks og 

viðhald kirkju og safnaðarheimilis. Sóknarnefndin er kjörin á aðalsafnaðarfundi og ábyrg gagnvart 

söfnuðinum.113 

   Söfnuðir á tilteknu svæði mynda saman prófastsdæmi. Biskup Íslands skipar einn prest úr því 

prófastsdæmi til að sinna stöðu prófasts en prófastur hefur það hlutverk að hafa tilsjón með 

kirkjulegu starfi prófastsdæmisins. Æðsta ákvörðunarvald í málefnum prófastsdæmisins er 

héraðsfundurinn en hann sitja starfandi prestar í prófastsdæminu.114 

   Biskup Íslands fer með yfirstjórn Þjóðkirkjunnar. Líkt og prófastur sem hefur tilsjón með ákveðnu 

prófastsdæmi hefur biskup Íslands tilsjón með kristnihaldi, kenningu kirkjunnar og öllu starfi 

þjóðkirkjunnar í landinu. Biskup íslands getur skipað nefndir sem skera úr um ágreiningsmál, agamál 

eða mál sem snúa að kenningum kirkjunnar. Auk biskups Íslands eru starfandi tveir vígslubiskupar en 

vígslubiskupar sinna ákveðnum skyldum í umboði biskups Íslands en þeir sitja einnig svokallaða 

biskupsfundi sem hafa þann tilgang að búa um mál er varða kenningu og helgisiði kirkjunnar. Á 

biskupsfundum geta biskuparnir gert tillögur varðandi skipan prestakalla og prófastsdæma til 

kirkjuþings.115 

   Kirkjuþing hefur æðsta vald í málefnum kirkjunnar en það kemur árlega saman en þar eru málefni 

sem varða innri málefni kirkjunnar rædd og ákveðin. Biskup Íslands, vígslubiskupar og kennari úr 

Guðfræði- og trúarbragðadeild Háskóla Íslands eiga sæti á kirkjuþingi, hafa málfrelsi og tillögurétt en 

ekki atkvæðisrétt. Þeir sem hafa atkvæðisrétt á kirkjuþingi er kjörnir fulltrúar annars vegar úr hópi 

vígðra presta og hins vegar úr hópi leikmanna. Úr hópi kjörinnafulltrúa kirkjuþings eru fjórir sem eru 

kosnir í kirkjuráð, þ.e. tveir leikmenn og tveir vígðir prestar en forseti kirkjuráðs er biskup Íslands. 

Kirkjuráð fer með framkvæmd sameiginlegra málefna Þjóðkirkjunnar.116 

   Biskup Íslands boðar árlega til prestastefnu og leikmannastefnu. Prestastefna er fundur biskups 

með prestum biskupsdæmisins þar sem ýmis mál er varða prestastéttina og kirkjuleg málefni eru 

                                                             
112 Sama rit, bls. 42-44. 
113 Sama rit, bls. 44. 
114 Sama rit, bls. 46. 
115 Sama rit, bls. 47-48. 
116 Sama rit, bls. 48. 
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rædd. Prestastefnan getur lagt fram tillögur um mál er varða kenningu kirkjunnar og helgisiði, sem 

eru svo ákveðin af biskupi Íslands eða á kirkjuþingi. Í leikmannastefnu er fjallað um málefni 

leikmanna, hlutverk og störf sókna og sóknarnefnda ofl. En leikmannastefna á að efla þátttöku 

leikmanna í starfi kirkjunnar.117 

   Biskup Íslands boðar einnig árlega til kirkjuþings unga fólksins en þar eru málefni ungs fólks í 

þjóðkirkjunni rædd. ,,Kirkjuþing unga fólksins er vettvangur ungs fólks til að hafa áhrif á starfsemi 

kirkjunnar“118. Fulltrúar kirkjuþings unga fólksins eru alls 29, á aldrinum 14-30 ára og skulu vera úr 

hópi allra prófastsdæma landsins. Ályktanir og samþykktir kirkjuþings unga fólksins eru sendar til 

kirkjuráðs til umfjöllunar og meðferðar.119 

 

Þjóðkirkjuhugtakið	

Þegar talað er um þjóðkirkju er mikilvægt að gera greinarmun á hugtakinu ríkiskirkja annars vegar og 

þjóðkirkju hins vegar. Íslenska þjóðkirkjan er bundin ríkinu á þann hátt að hún nýtur verndar ríkisins 

samkvæmt ákvæðis í stjórnarskránni. Stuðningur ríkisvaldsins stafar fyrst og fremst af því að 

meirihluti þjóðarinnar heyrir til Þjóðkirkjunni. Það er ekki hægt að tala um íslensku þjóðkirkjunna 

sem ríkiskirkju vegna þess að hún hefur öðlast fullt frelsi í innri og ytri málefnum sínum.120 Íslenska 

þjóðkirkjan er þjóðkirkja vegna þess að henni er skylt að veita allri þjóðinni þjónustu, óháð 

trúarskoðun.121 

   Þjóðkirkja á sér ekki aðeins réttarlega og félagslega hlið heldur einnig guðfræðilega hlið. 

Samkvæmt postullegu trúarjátningunni þá er kirkjan sögð almenn og það felur í sér að boðskapur 

hennar skal ná til allra. Þess vegna skal boða fagnaðarerindið öllum. Í íslensku samhengi þá ber 

Þjóðkirkjunni að boða allri þjóðinni fagnaðarerindið og kalla þjóðina til að lifa eftir kristnum gildum. 

Það á sér stað á tvenns konar hátt. Annars vegar í gegnum skipulagða þjónustu kirkjunnar sem birtist 

í þeirri boðun og þjónustu sem kirkjan veitir í sóknum sínum og prestaköllum um allt land. Hins vegar 

birtist boðunin í lífi og starfi hinna almennu þjóðkirkjuþegna, eins og kenningin um hinn almenna 

prestsdóm gefur til kynna. Þeir sem heyra orð Guðs prédikað í söfnuðum landsins og fara svo út í 

daginn eru ljós og salt í umhverfi sínu og móta 

samfélag sitt.122 

 

                                                             
117 Sama rit, bls. 49. 
118 ,,Starfsreglur um kirkjuþing unga fólksins“, www.kirkjuthing.is, 2009, sótt 18. mars af 
http://www2.kirkjuthing.is/gerdir/2009/10.   
119 Sama heimild.   
120 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð, bls. 49-50. 
121 ,,Þjónusta“, www.kirkjan.is, sótt 18. mars af https://kirkjan.is/thjonusta/.   
122 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð, bls. 52. 
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2.2 Embættisskilningur Íslensku þjóðkirkjunnar 
 
Líkt og var áréttað hér að ofan þá er kirkju- og embættisskilningur Þjóðkirkjunnar bundinn hinum 

lútherska mannskilningi sterkum böndum. Embættisskilningurinn breyttist mikið á tímum 

siðbótarinnar en áhersla Lúthers um hinn almenna prestsdóm er líklega sú kenning sem hafði mest 

áhrif á þá breytingu. Samkvæmt Lúther er kenningin um réttlætingu af trú sú kenning sem kirkjan 

stendur og fellur með.123 En báðar kenningar kölluðu á algera endurskoðun á heildarkenningum 

kirkjunnar. Hinn lútherski skilningur á þjónustu kirkjunnar var á tímum siðbótarinnar talinn mjög 

róttækur og hann er það enn í dag. Hann gagnrýnir hefðir sem eru enn við lýði í elstu 

kirkjudeildunum en skilningur þeirra á þjónustu kirkjunnar ganga útfrá því að aðeins fáir útvaldir geti 

sinnt kirkjulegri þjónustu. 

 

Vitnisburður	ritningarinnar	

Það er grundvallaratriði í lútherskri guðfræði að kenningar skuli byggjast á orðum ritningarinnar, á 

túlkun sem samræmist játningum kirkjunnar. Þegar við skoðum ritningunna þá sjáum við að þar eru 

litlar vísbendingar að finna um hvernig þjónustu kirkjunnar skuli háttað. Í Gamla testamentinu voru 

menn smurðir til þjónustu. Það voru spámenn, prestar og konungar, allir sinntu þeir ákveðnum 

hlutverkum í samfélaginu. Á tímum Jesú voru engir spámenn starfandi, en Ísraelsmenn biðu eftir 

Messíasi. Það voru heldir engir konungar starfandi, allt veraldlegt vald var í höndum Rómarkeisara. 

Það voru aðeins prestar sem störfuðu í musterinu.124 

   Í Nýja testamentinu er gengið út frá því að Jesús sé Messías, hinn smurði Kristur, smurður til 

þjónustu spámanns, prests og konungs. Kirkjan er lýður hans. Eftir dauða hans og upprisu taka 

postularnir tólf við keflinu. Jesús gaf engar leiðbeiningar um það hvernig skipulagi lærisveina hans 

skyldi háttað svo smátt saman festist ákveðið skipulag í sessi.125 

   Bréf Páls postula eru elstu heimildirnar varðandi skipulag safnaðanna og virðist það ólíkt á milli 

safnaða. Páll talar um mismunandi náðargáfur og kemur fram með hina frægu myndlíkingu um 

kirkjuna sem líkama Krists. Líkaminn er einn en limirnir hafa ólík hlutverk. Heilagur andi útdeilir 

hverjum og einum náðargáfu til þess sem gagnlegt er, sumir fá spádómsgáfu, aðrir kenna, hvetja, 

gefa fátækum, veita forstöðu o.s.frv. Í Efesusbréfinu talar Páll t.d. um postula, spámenn, trúboða, 

hirði og kennara. Allar þjónusturnar eru jafn mikilvægar og hafa þann eina tilgang að uppbyggja 

söfnuðinn og stuðla að því að hann vaxi í átt til höfuðs síns.126 

   Leiðtogar frumkirkjunnar voru postularnir. Í Nýja testamentinu annars vegar talað um postulana 

                                                             
123 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúther, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2000, bls. 405. 
124 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð, bls. 61. 
125 Samar it, bls. 61. 
126 Sama rit, bls. 62-65. 
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tólf sem Jesús valdi sjálfur og hins vegar annars konar postula t.d. Páll og Barnabas. Postuli er 

samkvæmt Páli sérstök náðargáfa en það virðist sem að postuli sé sá sem stofnaði söfnuð og bar svo 

ábyrgð á honum, líkt og Páll stofnaði söfnuðinn í Korintu og var svo í stöðugu sambandi við öldunga 

þess safnaðar og skrifaði þeim bréf um hvernig málum skyldi háttað í söfnuðinum.127 

   Hlutverk spámanna, þeirra sem andinn gaf spádómsgáfu, túlkuðu atburði samtíma síns, fluttu orð 

til uppörvunar safnaðana og gátu sagt fyrir um óorðna hluti. Páll vill meina að spádómsgáfan sé 

eftirsótt náðargáfa. Þó er víða varað við falsspámönnum í Nýja testamentinu. Kennarar og hirðar 

hafa það hlutverk að fræða um trúnna. Það er líklegt að þjónusta kennara hafa runnið saman við 

þjónustu hirða. En hlutverk hirða var að leiðbeina, annast og gæta safnaðarins. Aðrar náðargáfur 

voru m.a. tungutal og útlegging, kraftaverk, miskunnarverk, stjórnun, gefa fátækum, sinna sjúkum og 

vinna með skipulag.128 

   Í yngri ritum Nýja testamentisins virðist skipulag kirkjunnar vera komið í fastari skorður. Postularnir 

gegndu leiðtogahlutverki, kenndu og stjórnuðu. Postularnir sendu menn í trúboðsferðir, Pétur sendi 

Pál og Barnabas til að boða heiðingjum fagnaðarerindið. Jakob bróðir Jesú leiddi söfnuðinn í 

Jerúsalem. Postularnir báðust fyrir og lögðu hendur yfir þá sem fengu sérstaka þjónustu meðal 

safnaðarins.129 

   Bæn og handayfirlagning sem á sér stað þegar þjónar kirkjunnar eru vígðir á rætur sínar að rekja til 

þess þegar postularnir lögðu hendur yfir ,,hina sjö þjóna orðsins“(Post 6.1-6) en þeir voru aðgreindir 

og  vígðir til að sinna ,,þjónustu orðsins“, sem fól í sér að sinna prédikun og vitnisburði. Hinir sjö eru 

fyrirmyndir þjónustu djákna á okkar tímum.130 

   Við hlið postulana störfuðu öldungar. Páll skipaði öldunga í hverjum söfnuði. Öldungar áttu að vera 

hirðar og gæta hjarðar Guðs. Í Hirðisbréfunum svokölluðu, þ.e. fyrsta og öðru Tímóteusarbréf og 

Títusarbréfi er fjallað ítarlega um bæði öldunga og biskupa. Það er talið að um sömu þjónustu sé 

ræða en að biskupar séu leiðtogar í hópi öldunga. Prestsembættið á rætur sínar að rekja til þessarar 

þjónustu öldunga. Það er ekki mikið sagt um hvað felst í þeirri þjónustu en í Hirðisbréfunum er lögð 

mikil áhersla á að öldungar og biskupar skuli vera til fyrirmyndar og lifa óaðfinnanlegu lífi í 

trúmennsku.131 

   Í ritum frá tímum fornkirkjunnar, þ.e. Fyrra Klemensbréfi og Ignatíusbréfunum má sjá hvernig 

skipulag á þjónustu kirkjunnar hafði þróast frá tímum frumkirkjunnar. Söfnuðum var stýrt af einum 

biskupi en í hverjum söfnuði voru starfandi nokkrir öldungar og djáknar. Biskupinn hafði hlutverk 

                                                             
127 Sama rit, bls. 65. 
128 Sama rit, bls. 67-69. 
129 Sama rit, bls. 71. 
130 Sama rit, bls. 72. 
131 Sama rit, bls. 73.74 
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hirðis og leiddi söfnuðina. Öldungar voru hirðar og kennarar en djáknarnir sinntu kærleiksþjónustu 

(díakóníu). Smátt og smátt þróaðist embættisskilningur fornkirkjunnar í þann sem var ríkjandi í 

miðaldarkirkjunni, þ.e. að prestar og biskupar ættu sérstaka hlutdeild í prestsdómi Krists, sem aðrir 

meðlimir kirkjunnar höfðu ekki.132 

 

Lútherskur	skilningur	á	þjónustu	kirkjunnar	

Lúther lagði áherslu á prestsdóm allra kristinna manna. Hann gerði aftur á móti greinarmun á 

prestsdómi og prestsembættinu. Lúther hafnaði embættisskilningi rómverks kaþólsku kirkjunnar sem 

hélt því fram að prestsvíglsan gæfi mönnum sérstaka hlutdeild í prestsdómi Krists og þess vegna 

tilheyrðu prestar andlegri stétt og voru taldir milligöngumenn á milli Guðs og manna. Lúther hafnaði 

reyndar einnig annarri kenningu sem var andstæð hinum rómversk kaþólska skilningi en það var 

kenning vingltrúarmanna sem gekk út á það að hinn almenni prestsdómur afmáði þörfina fyrir vígð 

embætti.133 

   Lúther lagði áherslu á að orð Guðs og sakramenti væru þau tæki sem Guð notar til þess að miðla 

náð sinni, þ.e.a.s. til að skapa og viðhalda trú. Til að kirkjan starfi rétt þarf að prédika fagnaðarerindið 

og útdeila sakramentunum. Um embætti kirkjunnar segir í fimmtu grein Ágsborgarjátningarinnar: 

,,Til þess að vér öðlumst þessa trú, er stofnað embætti til að kenna fagnaðarerindið og úthluta 

sakramentunum, því að fyrir orðið og sakramentin [...] er gefinn heilagur andi, sem kemur til leiðar 

trúnni“134  

En samkvæmt kirkjuskilningi þjóðkirkjunnar þá er kirkjan söfnuður þeirra sem koma saman þar sem 

fagnaðarerindið er prédikað hreint og ómengað og sakramentunum er veitt rétt þjónusta. Um 

kirkjuna segir í sjöundu grein Ágsborgarjátningarinnar: [...]Ein, heilög kirkja mun ávallt vera til, en 

kirkjan er söfnuður heilagra, þar sem fagnaðarerindið er kennt hreint og sakramentunum er veitt rétt 

þjónusta“135 

   Þjónusta orðsins er kirkjunni nauðsynleg en þjónustan birtist í prédikun fagnaðarerindisins. Prestar 

eru þeir sem eru þjónar orðsins. Þegar talað er um prest í lúthersku samhengi þá er orðið notað í 

merkingunni hirðir, þjónn eða öldungur. Það er semsagt gerður skýr greinarmunur á prestsdómi og 

prestsembætti. Það eru allir jafnir að prestsdómi en gegna mismunandi þjónustustörfum. Vígður 

prestur er aðgreindur til sérstakrar þjónustu innan kirkjunnar sem er þjónusta orðsins og útdeiling 

sakramentana. Kristnir einstaklingar eru þess vegna allir prestar en ekki allir eru þjónar orðsins, 

                                                             
132 Sama rit, bls. 75. 
133 Sama rit, bls. 77-78. 
134 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 1991, bls.183. 
135 Sama rit, bls. 188-189. 
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safnaðarhirðirinn.136 

   Munur biskups og prests er fyrst og fremst stjórnunarlegs eðlis. Miðaldarkirkjan hélt því fram að 

biskupar hefðu veraldleg völd og væru æðri veraldlegum stjórnvöldum. Það var hins vegar áhersla 

siðbótarmanna að með íhlutun sinni í veraldleg völd væri kirkjan komin út fyrir valdasvið sitt. Það 

þýðir samt ekki að þjónar kirkjunnar megi ekki gegna störfum í samfélaginu en það er einmitt áhersla 

siðbótarmanna að þjónar kirkjunnar megi gegna almennum skyldum, giftast, ala upp börn o.s.frv. en 

þeir gera það sem almennir borgarar en ekki sem prestar.137 

 

Köllun	og	vígsla	

Guð kallar alla kristna einstaklinga til að þjóna sér daglega en allt líf þeirra er sífelld guðsþjónusta. 

Það felur m.a. í sér að einstaklingum ber að sinna störfum sínum af trúmennsku og heiðarleika. Það 

er heilagur andi sem kallar menn til að þjóna Guði daglega. Líkt og að trúin er verk heilags anda þá er 

það einnig verk hans þegar hann kallar einstaklinga til þjónustu innan kirkjunnar, líkama Krists til 

uppbyggingar. Þegar einstaklingur finnur fyrir löngun til að þjóna í kirkjunni þá er um innri köllun að 

ræða. Innri köllun er sú sannfæring að Guð hefur falið einstaklingi ákveðið hlutverk, í þessu samhengi 

er það að sinna þjónustu orðsins innan kirkjunnar.138 

   Samkvæmt 5. grein Ágsborgarjátningarinnar þá er prestsembættið söfnuðum lífsnauðsynlegt en 

þeir sem mega gegna þeirri köllun verða að uppfylla ákveðin skilyrði, en það er samkvæmt 14. grein 

Ágsborgarjátningarinnar er það að vera ,,réttilega kallaðir“. Þessi ,,rétta köllun“ kallast öðru nafni 

„ytri köllun“ og merkir þann hátt sem hafður er um skipan þjónustunnar í kirkjunni. Þjónustan felur í 

sér prédikun og útdeilingu sakramentanna í ákveðnum söfnuði og miðast þjónustan við þarfir hvers 

og eins safnaðar. Söfnuður sem vantar prest kallar eftir honum, en skipan nýs prests er í höndum 

biskups Íslands. Í Þjóðkirkjunni gilda sérstök lög um skipan nýs prests en prestsefni þurfa einnig að 

uppfylla viss ytri skilyrði.139 

   Þegar prestur hefur verið skipaður í embætti er hann vígður inn í embættið. Vígslan merkir 

aðgreiningu en við vígsluna er einstaklingur aðgreindur til ákveðinnar þjónustu en er á sama tíma 

ákall til heilags anda að efla vígsluþega til þjónustu sinnar. Vígslan fer fram með bæn og 

handaryfirlagningu sem er tákn um aðgreininguna og ákallið. Fordæmi handayfirlagningarinnar er að 

finna víða í ritningunni m.a. þegar Móse smurði Jósúa, Samúel smurði Davíð og þegar postularnir 

lögðu hendur yfir ,,hina sjö“ (Post 6). Vígslan felur í sér gjöf. Hinn vígði þiggur umboð þjónustunnar. 

Vígslan er gjöf Guðs sem hægt er að vanrækja eða rækta. Verkfærin til að rækta náðargjöfina eru orð 

                                                             
136 Sama rit, bls. 79-80. 
137 Sama rit, bls. 81-83. 
138 Sama rit, bls. 85-86. 
139 Sama rit, bls. 87. 
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Guðs og bænin. Vígslan er gjöf en líka það að einstaklingur gefur sig kirkjunni til þjónustu, hann gefst 

söfnuðinum.140 

 

Kærleiksþjónustan	

Gríska orðið diaconia er þýtt sem kærleiksþjónusta og á við alla þjónustu kirkjunnar. 

Kærleiksþjónustuna í víðum skilningi má flokka í tvenns konar skipulagðar þjónustur, annars vegar 

þjónustu orðsins og hins vegar kærleiksþjónustu. Kærleiksþjónustan í þröngum skilningi er sú 

þjónusta sem djáknar eru vígðir til að gegna. Þjónusta djákna er nýleg á Íslandi og felur í sér tvennt. 

Annars vegar líknarþjónustu og hins vegar fræðsluþjónustu. Líkt og þjónusta orðsins er nauðsynleg til 

uppbyggingar safnaðarins þá er kærleiksþjónustan nauðsynleg til áminningar fyrir söfnuðinn. Allir 

kristnir menn eru kallaðir til að þjóna náunga sínum og samfélagið í kærleika og kærleiksþjónustan 

fær hlutstæða mynd innan kirkjunnar. Þjónusta djákna eru hluti af því að vekja söfnuðina til vitundar 

um félagslegar skyldur sínur gagnvart þeim þurfandi.141 

   Þjóðfélagið verður sífellt flóknara sem þýðir að þörfin fyrir fjölbreyttari kirkjulega þjónustu eykst. 

Söfnuðunir hafa þá köllun að koma til móts við þá þörf sem velferðakerfi samfélagsins geta ekki 

mætt. Þetta kallar eftir ákveðinni meðvitund um félagslegar skyldur kristinna einstaklinga. Fyrirmynd 

þessarar þjónustu er að finna í vígslu ,,hinna sjö“ sem hefur verið fjallað um hér að ofan. En þjónusta 

djáknana sem nefndir eru í Nýja testamentinu fólst líklega í líknar- og hjálparstörfum en einnig í 

fræðslustörfum.142 

   Hinn lútherski skilningur á embætti djákna er ólíkt því sem þekktist í miðaldarkirkjunni. Lúther 

hafnaði vígslustiganum, en hann gekk út á það að til væru sjö vígsluþrep sem allir prestar þurftu að 

ganga í gegnum áður en þeir gátu vígst sem prestar. Djáknavígslan var sjötta í röðinni en með þeirri 

sjöundu vígðust menn sem prestar og höfðu þá eignast hlutdeild í prestsdómi Krists. Samkvæmt 

Lúther er djáknaþjónustan sjálfstætt embætti og gegnir störfum á sviði líknar – og uppeldismála. Sú 

þjónusta var nauðsynleg til að sinna bágstöddum og fræða þá sem ekki gátu sótt messur. Á þeim 

tíma voru þó klaustrin sem sinntu líknarþjónustu.143 

   Á 18. og 19. öld spratt upp ný tegund kirkjulegrar þjónustu meðal mótmælendakirkna í þýskalandi 

sem átti eftir að mæta nýjum þörfum í breyttu samfélagi, en þetta var á tímum iðnbyltingarinnar. 

Þessi hreyfing kallast díakóníuhreyfingin. Þar störfuðu djáknar af báðum kynjum innan 

hreyfingarinnar en í hreyfingunni fólst umfangsmikið starf meðal munaðarleysingja og á sviði 

hjúkrunnar. Hreyfingin var fyrst og fremst líknarhreyfing og reisti sjúkrahús og stofnaði líknarfélög. 

                                                             
140 Sama rit, bls. 88-90. 
141 Sama rit, bls. 103-104. 
142 Sama rit, bls. 105. 
143 Sama rit, bls. 106. 
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Áhrif hreyfingarinnar náði til Íslands en hér spruttu upp líknarfélög af þessari fyrirmynd.144 

   Í Þjóðkirkjunni sinna djáknar sérstakri kirkjulegri þjónustu innan safnaðar eða á stofnunum. 

Þjónusta þeirra er kærleiksþjónusta. Djáknar þjóna ætíð í samstarfi við viðkomandi prest eða presta. 

Þeir sinna ekki prestsverkum, þ.e. að jarða, skíra, ferma eða gefa saman. Djáknar eru áminning um 

köllun kirkjunnar til að vera þjónn og mæta þörfum hina þurfandi. Djáknar eru vígðir til þjónustu 

sinnar líkt og prestar og þurfa að uppfylla innri og ytri skilyrði líkt og prestar. Vígslan fer fram á 

svipaðan hátt með handaryfirlagningu biskups. 145 

 

Prestsþjónustan	

Í skýrslu Alkirkjuráðsins sem samþykkt var í Lima í Perú árið 1982, Skírn, máltíð Drottins og þjónusta, 

sem oft er nefnd Limaskýrslan, segir um þjónustu presta: 

 

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

                    einstakra safnaða. Þeir prédika og kenna trúna, annast sálgæslu og bera  

                    ábyrgð á safnaðaraga í þeim tilgangi, að heimurinn trúi og allir þeir sem  

                    kirkjunni heyra til megi endurnýjast, styrkjast og verða hæfir til þjónustu.  

                    Þá bera prestarnir sérstaka ábyrgð á að undirbúa menn til lífs í trú og  

                    þjónustu.146 

 

Þegar prestar eru vígðir þá eru þeir vígðir inn í ákveðin söfnuð. Það er bannað að ,,vígja út í bláinn“, 

þ.e.a.s. að vígja fólk án þess að það tengist ákveðnum starfsvettvangi eða söfnuði. Embættið er ofar 

persónunni og meira en bara starf, það felur í sér kröfu um að vígsluþegi skuli sinna þjónustu sinni af 

kostgæfni. Starfsvettvangur presta er ákveðinn söfnuður sem starfar innan ákveðinnar sóknar. 

Prestur þjónar innan ákveðins prestakalls en innan þess geta verið ein eða fleiri sóknir. Nokkrir 

prestar geta starfað í sama prestakalli ef þörf er á en þá er einn af þeim sem starfar sem 

sóknarprestur og ber ábyrgð á því prestakalli. Einnig geta verið starfandi héraðsprestar innan 

prófastsdæmana og stundum þarf að ráða sérþjónustupresta til að sinna almennri prestsþjónustu 

þar sem fólk dvelur og getur ekki notið hennar í sókn sinni, t.d. vegna dvalar á sjúkrahúsi. Allir prestar 

eru þó jafnir að prestlegri stöðu þótt starfsvettvangur þeirra sé ólíkur. Þjónusta presta felur ávallt í 

sér að prédika Guðs orð og úthluta sakramentunum.147 

   Vígsluheiti prestsins kveður á um skyldur prestsins í þjónustu sinni en presturinn lofar að sinna 

                                                             
144 Sama rit, bls. 107-108. 
145 Sama rit, bls. 110-111. 
146 Skírn, máltíð drottins og þjónusta, þýð. Einar Sigurbjörnsson, Reykjavík: Kirkjuráð, 1984, bls. 48. 
147 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð, bls. 115-117. 
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þeim eftir sinni bestu getu. Fyrst og fremst er það skylda prestins að prédika orð Guðs hreint og 

ómengað eins og það er að finna í hinum spámannlegu og postullegu ritum. Það þýðir að prestur 

skuli boða: 

 

                     Guð föður sem skapara allra hluta sem allir menn eru skyldugir að þjóna í   

                     lífi sínu.  

                     Guðs son, Jesú Krist, sem hinn eina frelsara og endurlausnara  

                     allra manna og  

                     Guð, heilagan anda sem hjálpara og huggara til öruggrar  

                     trúar, lifandi vonar og brennandi kærleika.148 

 

Úthlutun sakramentanna er einnig boðun fagnaðarerindisins þar sem sakramentin eru hluti hins ytra 

orðs. Þjónusta orðsins felur þannig ávallt í sér annars vegar prédikun orðsins og hins vegar útdeilingu 

sakramentanna. Þetta er frumskylda prestsins. 

   Aðrar skyldur prestsins sem er að finna í vígsluheitinu eru uppfræðsla æskulýðsins, sálgæsla og 

áframhaldandi ástundun á guðfræði. Með uppfræðslu æskulýðsins er átt við barnastarf, 

fermingarfræðslu og æskulýðsstarf en sú fræðsla afleiðing þeirrar ábyrgðar sem skírnin leggur á 

kristinn söfnuð. Fræðslan á þó ekki einungis við börn og unglinga heldur einnig fullorðna 

safnaðarmeðlimi en prestinum ber að uppfræða allan söfnuð sinn.149 

   Sálgæslan felur í sér að leiðbeina, hvetja og styrkja með ástúð og alvöru, einslega og opinberlega. 

Sálgæslan er stundum kölluð einsleg prédikun. Presturinn þarf að sýna kærleika í samskiptum við fólk 

og meta það eins og það er. Sálgæslan er mismunandi eftir því hverjir eiga í hlut, nálgun prestins í 

sálgæslu fer eftir samhengi. Nálgunin er ólík eftir því hvort presturinn mæti fólki í gleði eða sorg og 

þarf því að hafa innsæi og áhuga á kjörum fólks. Sálgæslan felur nefnilega í sér að vaka yfir sálarheill 

fólks en það getur falið í sér að taka þátt í lífi sóknarbarna sinni bæði í ytra og innra tilliti. Það merkir í 

ytra tilliti að lifa meðal trúsystkina sinna, deila kjörum með þeim og vera vakandi fyrir þeim sem eru 

þurfandi og hjálpa þeim og styðja. Að vaka yfir sálarheill fólks í innra tilliti felur í sér köllun prestsins 

til að biðja fyrir söfnuði sínum og leggja málefni hans og einstaklinga frammi fyrir Guð. Með því að 

taka þátt í lífi trúsystkina sinna, styðja þau, hjálpa þeim, biðja fyrir þeim og fjölskyldum þeirra sýnir 

presturinn góða fyrirmynd sem hann fær frá Kristi.150 

 

                                                             
148 Sama rit, bls. 118. 
149 Sama rit, bls. 119. 
150 Sama rit, bls. 120-121. 
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Hlutverk	biskups	

Um embætti biskups segir Einar Sigurbjörnsson: 

 

                    Biskup gegnir fyrst og fremst þjónustu orðsins í kirkjunni og hefur auk  

                    þess víðtækari hirðisskyldu en presturinn. Presturinn er hirðir eins  

                    safnaðar. Biskupinn er hirðir þeirra mörgu safnaða sem heyra undir  

                    biskupsdæmi hans. Bæði prestur og biskup gegna sömu þjónustu  

                    orðsins.151 

 

Biskupar eru vígðir til aukinnar ábyrgðar eða hirðisþjónustu en umboð hans til prestsþjónustu er enn 

í gildi, þ.e.a.s. frumskylda biskups er enn þjónusta orðsins en nú ber hann ábyrgð á stærri hóp, þ.e. 

mörgum söfnuðum. Hirðisþjónustan felst í að verka kenninguna og leiða kirkjuna í 

vitnisburðarhlutverki hennar. Hluti þeirrar þjónustu felst í því að vígja presta. Biskup vígir presta, 

leiðbeinir þeim, uppörvar og veitir aðstoð. Biskup er semsagt hirðir hirðanna. Honum ber að 

leiðbeina prestum og söfnuðum þeirra. Vígsluheit biskups kveður á um skyldur biskupsins sem er að 

leiða kirkjuna, verja hana gegn villu og styrkja hana í þeirri trú sem hún hefur þegið. Hann á að 

styrkja hina veiku og leiðrétta þá sem villast af leið. 

 

3. Þátttaka Íslensku þjóðkirkjunnar í spámannlegu starfi 
 
Í þessum hluta verður fjallað um spámannlegt starf Þjóðkirkjunnar í nútíma samhengi. Í köflunum hér 

á undan hefur verið fjallað um eðli og hlutverk spámanna Gamla testamentisins og hvernig það eðli 

og hlutverk er enn til staðar í köllun kirkjunnar í dag. Þá hefur einnig verið varpað ljósi á kirkju- og 

embættisskilning íslensku þjóðkirkjunnar. En hvernig hefur hin spámannlega köllun kirkjunnar birst í 

störfum þjóðkirkjunnar í nútímanum? Getum við bent á eitthvað spámannlegt starf sem þjóðkirkjan 

hefur innt af hendi á síðastliðnum árum eða áratugum eða hefur þjóðkirkjan vanrækt þessa köllun 

sína? 

   Þessi hluti skiptist í fjóra kafla en hver kafli fjallar um ákveðna afstöðu sem þjóðkirkjan hefur tekið í 

umdeildum málum síðustu ára og áratuga. Í slíkum ákvörðunartökum, þ.e. þegar þjóðkirkjan tekur 

skýra afstöðu til tiltekinna mála þá hefur venjan verið sú að einhvers konar framkvæmd fylgi 

afstöðunni. Í köflunum mun ég þess vegna fjalla annars vegar um afstöðuna sem þjóðkirkjan hefur 

tekið til tiltekina mála og hins vegar um hvernig hún hefur fylgt þeirri afstöðu eftir með einhvers 

konar framkvæmd.  

 

                                                             
151 Sama rit, bls. 123. 
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3.1 Vígsla kvenna 
 
Það er óhætt að segja að það sé fátt jafn umdeilt málefni innan veggja kirkjunnar og réttur kvenna til 

prestsvígslu. Þegar ég tala um kirkjuna í þessu samhengi þá á ég við kirkjuna í sínu víðasta samhengi, 

þ.e.a.s. kirkjuna í heild sinni, þá kirkju sem er talað um í postullegu trúarjátningunni, hina heilögu og 

almennu kirkju. Eins og staðan er í dag þá er enn stór hluti kirkjunnar sem neitar að vígja konur til 

prestsþjónustu. Þær kirkjudeildir eru m.a. Rómversk kaþólska kirkjan, Gríska- og Rússneska 

rétttrúnaðarkirkjan og suður-baptistar (e. southern baptists) svo dæmi séu tekin. Í ljósi þessa má má 

færa rök fyrir því að hin evangelíska lútherska þjóðkirkja hafi tekið mjög róttækt skref þegar hún hóf 

að vígja konur til prestsþjónustu. 

   Andstæðingar vígslu kvenna réttlæta afstöðu sína annars vegar með því að vísa í ritningarvers úr 

Biblíunni og hins vegar með því að vísa í vitnisburð kirkjulegra hefða. Á tveimur stöðum í Biblíunni er 

að finna vers sem virðist banna konum að prédika. Annað er úr fyrra Korintubréfi þar sem Páll segir 

að ,,konur skuli þegja á safnaðarsamkomum“(1Kor 14.33) og hitt er úr fyrra Tímóteusarbréfi en þar 

segir að konur skuli læra í kyrrþey og að ,,ég leyfi ekki konu að kenna eða taka sér vald yfir 

manninum“(1Tím 2.11-12). Þessar biblíulegu forsendur standa á mjög veikum grunni vegna þess að 

það er auðvelt að hrekja þær. Það eru aftur á móti hefðarrökin sem virðast vera sterkari en þau segja 

til um að samkvæmt vitnisburði kirkjulegar hefðar hafa konur aldrei gegnt því hlutverki að sinna 

þjónustu orðsins og útdeilingu sakramentana. Þessi hefð hefur verið frá tímum fornkirkjunnar og 

ætti þess vegna ekki að breyta út af henni.152  

 

Forsendur	fyrir	vígslu	kvenna	

Forsendur Þjóðkirkjunnar fyrir vígslu kvenna standa á traustum grunni. Þessi grunnur byggist annars 

vegar á vitnisburði Ritningarinnar og hins vegar á kenningu Lúthers um hinn almenna prestsdóm. Hér 

að neðan eru tveir ritningarstaðir sem þjóðkirkjan byggir á afstöðu sína fyrir vígslu kvenna og eru þeir 

sömu og Lúther byggði á kenningu sína um hinn almenna prestsdóm, en þessir ritningarstaðir er 

eftirfarandi: 

 

                    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. Ef þið eruð í samfélagi við Krist þá eruð þér  

                    niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið. (Gal 3.26-29) 

 

                                                             
152 Sama rit, bls. 128-129 & 132-133.  
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                    En þið eruð ,,útvalin kynslóð, konunglegur prestsdómur, heilög þjóð 

                    eignarlýður, til þess að þið skuluð víðfrægja dáðir hans,“ sem kallaði 

                    ykkur frá myrkinu til síns undursamlega ljóss. Þið sem áður voruð ekki  

                    lýður eruð nú orðin ,,Guðs lýður“. Þið sem ,,ekki nutuð miskunnar“ hafið  

                    nú ,,miskunn hlotið“. (1Pét 2.9-10) 

 

Rökin gegn vígslu kvenna eru hæpin en þau eru byggð á óvandaðri túlkun á ritningaversunum úr 

fyrra Korintubréfi og fyrra Tímóteusarbréfi. Þegar versin eru skoðuð samkvæmt aðferðum nútíma 

ritskýringar má færa rök fyrir því að báðir textar fjalla um tímabundnar aðstæður í söfnuðum sem 

Páll skrifaði til en á ekki við um hvernig almennu skipulagu kristna söfnuða skuli háttað.153  Nýlegar 

rannsóknir í Nýja testamentisfræðum benda á að líklegt er að Páll sé ekki höfundur fyrra 

Tímóteusarbréfs og þar með hægt efast um kennivald þess.154 Það er hins vegar hægt að færa sterk 

rök fyrir því að versin hér að ofan, úr Galatabréfinu og fyrsta Pétursbréfi séu ritningartextar sem fjalla 

um hinn kristna mannskilning, þ.e. stöðu einstaklinga eftir að þeir taka skírn. Þannig má færa rök 

fyrir því að ef að allir eru jafnir vegna skírnarinnar, að allir séu ,,eitt í Kristi“, þá hlýtur kenning 

Lúthers um hinn almenna prestsdóm að vera sönn. Þannig leiðir það af sér að sá sem samþykkir 

kenninguna um hinn almenna prestsdóm samþykkir um leið forsendurnar fyrir því að konur hafi 

sama rétt til að vígjast til prestsþjónustu og karlmenn. 

 

Konurnar	í	siðbótinni	

Í bókinni Kvennabarátta og kristin trú sem ritstýrt var af Arnfríði Guðmundsdóttur og Kristínu 

Ástgeirsdóttur er að finna grein sem kallast ,,Lúther og konurnar“ en hún er eftir Arnfríði 

Guðmundsdóttir. Greinin fjallar m.a. um konurnar í siðbótinni. Konurnar sem hefur lítið verið talað 

um en störfuðu þétt við hlið siðbótarmannanna. Konurnar sem fjallað er um í greininni eru Katarína 

frá Bóra, eiginkona Lúthers, Katarína Zell, Argula von Grumbach og Elizabeth Cruciger. Mikil 

vitundarvakning skapaðist í kjölfar útgáfu á ritum Lúthers, sérstaklega riti hans Um frelsi kristins 

manns, þar sem hann lagði grunninn að kenningunni um hinn almenna prestsdóm. Í krafti þessarar 

vitundarvakningar var konum gert kleift að taka virkan þátt í útbreiðslu siðbótarinnar. Þessar konur 

sem nefndar hér að ofan höfðu mikil áhrif á samfélagið í kringum sig, þær boðuðu fagnaðarerindið í 

                                                             
153 Sama rit, bls. 133. 
154 Christopher W. Skinner, ,,Review of Luke Timothy Johnsons, The First and Second Letters to Timothy, 
www.academia.edu, 2005,  sótt 24. apríl 2019 af 
https://www.academia.edu/7834120/Review_of_Luke_Timothy_Johnson_The_First_and_Second_Letters_to_
Timothy_AB_35A_Garden_City_Doubleday_2001_. 
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orðum og verki, prédikuðu, skrifuðu og sömdu sálma.155 

   Þrátt fyrir að Lúther legði áherslu á prestsdóm allra kristinna manna þá var hann þó ekki sjálfur 

tilbúinn til að vígja konur til prestsþjónustu. Arnfríður Guðmundsdóttir dregur þessa mótsögn sem 

var falin í þessu viðhorfi Lúthers saman í eftirfarandi textabroti: 

 

                     

                    Frelsið sem siðbótin boðaði, frá stigskiptum valdastrúktur kirkjunnar til  

                    aukinnar virðingar fyrir hinum almenna safnaðarmeðlim, átti, þegar allt 

                    kom til alls, ekki að öllu leyti við um bæði kynin. [...] Þátttaka kvenna í  

                    almennum prestsdómi fólst til að byrja með fyrst og fremst í lestri  

                    Biblíunnar og frelsi til að taka virkan þátt í guðsþjónustunni, að  

                    meðtöldum almennum safnaðarsöng.156 

 

Staða kvenna í kirkjunni breyttist mikið með siðbótinni en þó vildu forystumenn siðbótarinnar, sem 

voru allir karlmenn, halda í gömul gildi sem voru í mótsögn við boðskap sinn. Það er ljóst að mikil 

viðhorfsbreyting átti sér stað með hinni nýju kenningu en það leið langur tími þangað til konur fengu 

prestsvígslu. 

 

Prestsvígsla	kvenna	á	Íslandi	

Sagan sýnir okkur hvað viðhorfsbreytingar geta tekið langan tíma. Í þessu samhengi erum við að 

einbeita okkur að prestsvígslu kvenna. Árið 1886 voru lög sett á Íslandi sem gáfu konum þann rétt til 

að ganga í Presta- og Læknaskólann og taka þar próf. Þær höfðu þó ekki fengið rétt til að gegna 

embættum tengdu náminu. Árið 1909 var frumvarp lagt fram til Alþingis sem sagði til um rétt kvenna 

til embættisgengis. Mörgum þótti varhugavert að veita konum réttindi til að gegna prestsþjónustu og 

var málið sett í nefnd. Nefndin komst að því að ekkert í kenningu evangelískrar lútherskrar kirkju 

mælti gegn því að konur gætu gegnt prestsþjónustu. Lögin voru samþykkt árið 1911.157 

   Þrátt fyrir að lögin hefðu nú verið samþykkt þá leið langur tími þangað til kona vígðist til 

prestsþjónustu. Um þetta segir Arnfríður Guðmundsdóttir: ,,Þó að lagalegur réttur væri fyrir hendi 

leið langur tími þar til íslensk kona hlaut prestsvígslu innan hinnar íslensku evangelísk-lúthersku 

kirkju“. Lögin voru samþykkt árið 1911, fyrsta konan sem lauk embættisprófi var Geirþrúður Hildur 

Bernhöft, árið 1945. Hún vígðist aldrei til prestsþjónustu. Árið 1962 lauk önnur konan embættisprófi, 

                                                             
155 Arnfríður Guðmundsdóttir, ,,Lúther og konurnar“, Kvennabarátta og kristin trú, ritstj. Arnfríður 
Guðmundsdóttir og Kristín Ástgeirsdóttir, Reykjavík: JPV útgáfa, 2009, bls. 15-16 & 34-40. 
156 Sama rit, bls. 33. 
157 Sama rit, bls. 44-45. 
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en það var Auður Eir Vilhjálmsdóttir en hún var fyrst íslenskra kvenna til að vígjast til prestsþjónustu í 

Þjóðkirkjunni árið 1974.158 

   Nú var ísinn brotinn en þó var enn langt í land. ,,Þó að prestsvígsla kvenna væri í höfn þýddi það 

ekki að konum væri alls staðar tekið opnum örmum. [...] Ef fullkomið jafnrétti hefði verið raunin 

innan íslensku þjóðkirkjunnar á liðnum áratugum hefði ekki verið ástæða til að semja 

jafnréttisáætlun kirkjunnar í lok tuttugustu aldarinnar“. Í jafnréttisáætluninni er vísað í 3. Kafla 

Galatabréfsins, sem fjallað var um hér að ofan, en versið gefur til kynna að enginn greinarmunur 

skuli gera á skírðum fólki, heldur eru þau öll, eitt í Kristi.159 

   Niðurstaða Arnfríðar í greininni er skýr en hún fjallar um hvernig kenningar siðbótarmannanna 

byggðu grunninn að prestsvígslu kvenna, þrátt fyrir að forystumenn siðbótarinnar hefðu ekki 

viðurkennt vígslu kvenna á þeim tíma. En Arnfríður segir í lok greinarinnar: 

 

                    Það er niðurstaða mín að þegar til lengri tíma er litið sé það hugmyndin  

                    sem býr að baki kenningunni um hinn almenna prestsdóm sem hefur haft  

                    jákvæðustu áhrifin á líf kvenna af þeim guðfræðilegu álitamálum sem sett  

                    voru á oddinn í siðbótinni á 16.öld. Í krafti kenningarinnar um hinn  

                    almenna prestsdóm rufu konurnar þögnina og hófu að tala, skrifa og   

                    semja sálma. [...] Ég tel einnig að það megi færa sterk rök fyrir því að  

                    kenningin [...] hafi undirbúið jarðveginn fyrir prestsvígslu kvenna innan  

                    lútherskra kirkna.160 

 

Fyrsti	kvenbiskupinn	og	jafnréttistefna	Þjóðkirkjunnar	

Árið 2012 var ,,brotið blað í íslenskri kirkjusögu, en einnig í réttindabaráttu íslenskra kvenna“ segir 

Arnfríður Guðmundsdóttir í grein sinni ,,Frú biskup“, en þa var fyrsta íslenska konan vígð í embætti 

biskups Íslands.161 Arnfríður segir jafnframt:  

 

                    [...]vígsla konu í embætti biskups Íslands er ekki bara sögulegur atburður í 

                    íslensku samhengi heldur einnig í hinu alþjóðlega kirknasamfélagi þar sem 

                    konur eru enn sem komið er fáar í hópi biskupsvígðra. Í stórum  

                    kirkjudeildum er konum meinað um aðgang að allri vígðri þjónustu, en í  

                                                             
158 Sama rit, bls. 46.  
159 Sama rit, bls. 48. 
160 Sama rit, bls. 48. 
161 Arnfríður Guðmundsdóttir, ,,Frú biskup“, www.jafnretti.is, 2012, sótt 8.apríl 2019 af 
https://www.jafnretti.is/is/um-jafnrettisstofu/greinar/fru-biskup.  
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                    öðrum er enn deilt hart um það hvort veita skuli konum aðgang að  

                    biskupsþjónustunni, þó konur séu nú þegar vígðar til prestsþjónustu.  

                    [...]Þjónusta kirkjunnar hefur breyst mikið á síðustu áratugum, meðal  

                    annars með tilkomu kvenna í prestastétt. Tæpum fjörutíu árum eftir að 

                    fyrsta konan var vígð til prestsþjónustu eru fáir sem efast um hæfni  

                    kvenna til að sinna prestsstarfinu162 

 

Frá því að lögin voru sett sem heimiluðu konum að gegna prestsþjónustu árið 1911, tók það rúmlega 

60 ár þangað til að fyrsta konan hlaut prestsvígslu. Það liðu önnur tæplega 40 ár þangað til fyrsta 

konan, frú Agnes M. Sigurðardóttir, var vígð í embætti biskups. Fljótlega eftir vígslu frú Agnesar til 

biskups var Solveig Lára Guðmundsdóttir vígð til embættis vígslubiskups.163 Á þessu hundrað ára 

tímabili hefur margt breyst, viðhorfin gagnvart konum sem gegna prestsþjónustu eru almennt 

jákvæð og það þykir ekkert eðlilegra í dag en að konur gegna þeirri þjónustu. Annar tveggja 

vígslubiskupa Íslands er kona og biskup Íslands er kona. En þessi staða í kirkjunni í dag er alls ekkert 

sjálfsögð. Að baki þessari stöðu býr gríðarmikil vinna áhrifamikilla kvenna sem hafa barist lengi fyrir 

jöfnum rétti kvenna og breyttum viðhorfum samfélagsins. 

   Jafnréttisbarátta kvenna er ekki eingöngu pólitísk hreyfing heldur spámannleg rödd út í samfélagið. 

Það sem hófst sem jafnréttisbarátta kvenna fyrir jöfnuði á vinnumarkaði hefur skilað sér í breyttum 

viðhorfum í samfélaginu, þ.m.t. í kirkjunni. Feminískir guðfræðingar, leikmenn, djáknar, prestar og 

biskup Íslands eru hluti af þessari spámannlegu rödd sem berst fyrir jöfnuði. Birtingamynd þessarar 

spámannlegu raddar endurspeglast í hinum ýmsu stefnum kirkjunnar og boðun hennar. 

Jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar er dæmi um slíka stefnu en jafnréttisstefnan ,,tekur mið af 

jafnréttislögum á Íslandi“ og byggist á tvöfalda kærleiksboðorðinu, gullnu reglunni og kenningunni 

um hinn almenna prestsdóm.164 

 
3.2 Afstaða Þjóðkirkjunnar í málefnum samkynhneigðra 
 
Á síðustu árum og áratugum hafa aldrei skapast jafn miklar deilur innan veggja kirkjunnar og 

deilurnar sem sköpuðust um hjónabönd samkynhneigðra. Aðdragandi umræðunnar hér á landi á sér 

langan aðdragana en umræðan um hjónaband samkynhneigðra hefst ekki fyrr en snemma á tíunda 

áratug 20. aldar. Árið 1989 voru lög staðfest í Danmörku sem heimiluðu staðfesta samvist 

                                                             
162 Sama heimild,  
163 ,,Solveig Lára vígð sem vígslubiskup“, www.mbl.is, 2012, sótt 9.apríl 2019 af 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/08/12/solveig_lara_vigd_sem_vigslubiskup/.  
164 Jafnréttisstefna Þjóðkirkjunnar, 2009. 
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samkynhneigðra. Í kjölfarið fylgdu hin Norðurlöndin á eftir.165 Þegar umræðan um staðfesta samvist 

samkynhneigðra hófst hér á landi var hart tekist á um guðfræðilegt- og siðferðilegt réttmæti slíkra 

samvista innan kirkjunnar og menn skipuðu sér í fylkingar. 

 

Aðdragandi	umræðunnar	og	samhengi	

Í þingsályktunartillögu sem samþykkt var á Alþingi þann 19. maí 1992 var þáverandi ríkistjórn falið 

það verkefni ,,að kanna stöðu samkynhneigðs fólks á Íslandi.“166 En það var verkefni hennar að 

,,kanna lagalega, menningarlega og félagslega stöðu þess og gera tillögur um úrbætur og 

nauðsynlegar aðgerðir til þess að misrétti gagnvart samkynhneigðu fólki hverfi hér á landi“.167 

Nefndin sem þáverandi forsætisráðherra, Davíð Oddson, skipaði lagði til ,,að samkynhneigt fólk geti 

staðfest sambúð sína formlega hjá yfirvöldum og því fylgi réttindi og skyldur líkt og í hjónabandi með 

nokkrum undartekningum“.168 Að tillögu nefndarinnar var mótað lagafrumvarp um staðfesta samvist 

og samvist fólks af sama kyni og það lagt fram á Alþingi. Lögin voru svo samþykkt og tóku gildi þann 

27. júní 1996.169 ,,Staðfest samvist var jafngild hjónabandi gagnkynhneigðra með þeim 

undantekningum að ættleiðingar og tæknifrjóvganir voru ekki heimilar“.170 Þá var einungis 

borgaralegum vígslumönnum heimilt að staðfesta slíka samvist en ekki kirkjulegum.171  

 

Guðfræðileg	glíma	tveggja	fylkinga	

,,Stundum birta opinberir aðilar hina almennu náð Guðs fyrr og betur en kirkjan og ég tel að svo hafi 

verið í þessu tilviki.“172 Þetta sagði Ólafur Oddi Jónsson í aðsendri grein til Morgunblaðsins árið 1998 

og gagnrýndi umræðuna sem átti sér stað innan kirkjunnar varðandi mál samkynhneigðra en 

umræðan einkenndist af mikilli vanþekkingu og fordómum varðandi mál samkynhneigðra. Það sem 

umræðan snérist um í grófum dráttum var það hvort kirkjan vildi viðurkenna samvist 

                                                             
165 ,,Réttindi samkynhneigðra“, www.humanrights.is, sótt 12. apríl 2019 af 
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/rettarstada-tengd-
kynhneigd-og-kynvitund. 
166 ,,Þingsályktun um skipun nefndar til að kanna stöðu samkynhneigðs fólks“, www.althingi.is, sótt 12. apríl 
2019 af https://www.althingi.is/altext/115/s/1050.html. 
167 Sama heimild.  
168 ,,Nefndarálit Samkynhneigt fólk geti staðfest sambúð“, www.mbl.is, 10. nóv 1994 sótt 12. apríl 2019 af 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/162967/. 
169 ,,Lög um staðfesta samvist“, www.althingi.is, sótt 12. apríl 2019 af 
https://www.althingi.is/lagas/138a/1996087.html.  
170 ,,Réttindi samkynhneigðra“, www.humanrights.is, sótt 12. apríl 2019 af 
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/rettarstada-tengd-
kynhneigd-og-kynvitund.  
171 Sama heimild. 
172 Ólafur Oddi Jónsson, ,,Tutu erkibiskup tjáir sig um samkynhneigð og Heimsráð kirkna“, Morgunblaðið: 
1.ágúst 1998. 
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samkynhneigðra sem hjónaband. Um þetta var tekist á um m.a. í fjölmiðlum, á prestastefnu og á 

kirkjuþingi. Menn skiptu sér í fylkingar og baráttan átti sér stað á guðfræðilegum vettvangi, þ.e.a.s. 

menn beittu fyrir sér hinum ýmsu biblíutúlkunum til að réttlæta afstöðu sína. 

   Hörðustu andstæðingar gegn hjónabandi samkynhneigðra beittu fyrir sér ritningartextum sem enn 

eru notaðir af ýmsum hópum kristinna manna til að réttlæta slíka afstöðu. Þessi ritningarvers eru 

m.a.: ,,Þú mátt ekki liggja með karlmanni eins og legið er með konu, það er viðurstyggð“ (3Mós 

18.22); ,,Hafið þér eigi heyrt að skaparinn gerði þau frá upphafi karl og konu og sagði: Fyrir því skal 

maður yfirgefa föður og móður og búa með konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður.“ (Matt 

19.4-6). Fleiri þekktir textar eru notaðir til að réttlæta þess andstöðu gegn hjónaböndum 

samkynhneigðra t.d. textar Páls postula í 1. kafla Rómverjabréfsins og 1. kafla Fyrra Tímóteusarbréfs. 

Sumir þessara andstæðinga vilja réttlæta afstöðu sína með því að segja að Biblían banni ekki 

samkynhneigðum að búa saman, eða lifa í kærleiksríku sambandi. Það sem Biblían banni hins vegar 

sé kynlíf samkynhneigðra og á þeim forsendum skuli ekki viðurkenna samvist samkynhneigðra sem 

hjónaband.173 

   Þeir sem töluðu fyrir afstöðunni með hjónaböndum samkynhneigðra gagnrýndu slíkar biblíulegar 

forsendur og líktu þessarri réttindabaráttu samkynhneigðra við réttindabaráttu kvenna: ,,Biblíulegur 

kristindómur, hefur því miður átt sinn þátt í að gera konur óvirkar og sinnulausar um stöður sínar“.174 

Þetta segir Ólafur Oddur Jónsson í aðsendri grein til Morgunblaðsins árið 1999, þar sem hann bendir 

á að biblíutextar séu enn notaðir til að réttlæta mismunun gagnvart konun og samkynhneigðum. 

 

Úrvinnsla	málsins	á	prestastefnu	og	kirkjuþingi	

Í júlí 1996, mánuði eftir að lögin um staðfesta samvist tóku gildi, skipaði kirkjuráð nefnd um 

samkynhneigð og kirkju. Nefndinni var falið það verkefni að fjalla ,,meðal annars um guðfræðileg, 

siðferðileg og lagalega rök og álitamál er varða stöðu samkynhneigðra“.175 Nefndin skilaði frá sér 

greinargerð sem var annars vegar lögð fyrir kirkjuþing 1996 og hins vegar prestastefnu 1997. Í 

greinagerðinni var m.a. fjallað almennt um siðfræði kynlífs, um samkynhneigð og kirkjuna, aðgerðir 

kirkna um þessi málefni á Norðurlöndunum og lagðar fram tillögur.176 

   Á prestastefnu 1997 var ákveðnu samkomulagi verið náð varðandi málefni samkynhneigðra. 

Prestastefnan hvatti til þess að haldið yrði áfram fræðsluátaki á vegum íslensku þjóðkirkjunnar innan 

                                                             
173 Guðmundur Örn Ragnarsson, ,,Kristilegt siðgæði og kynvilla“, Morgunblaðið, 17. desember 1994. & Ragnar 
Fjalar Lárusson, ,,Kirkjan og samkynhneigð“, Morgunblaðið, 14. september 1999. & Ragnar Gunnarsson & Sr. 
Guðmundur Karl Brynjarsson. ,,Samkynhneigð, snúið mál!“, Bjarmi 90.árg: 1996, bls. 8 & 9. 
174 Ólafur Oddur Jónsson, ,,Tjáum kærleikann sem réttlæti“, Morgunblaðið, 21. september 1999.  
175 ,,Staðfest samvist og blessun“, www.kirkjan.is, sótt 15. apríl 2019 af 
http://old.kirkjan.is/samkynhneigdogkirkja/vigsla-og-blessun/.  
  
176 Sama heimild. 
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safnaða og leikmannahreyfinga um málefni samkynhneigðra ,,til að eyða fordómum, 

ranghugmyndum og fælni og til að efla skilning á samkynhneigð“. Prestastefnan hvatti einnig til þess 

að helgisiðanefnd myndi kynna sér þá vinnu sem fór fram í systurkirkjunum á Norðurlöndunum og að 

nefndin skyldi vinna að drögum að fyrirbæn og blessun á staðfestri samvist samkynhneigðra. Einnig 

var mikil áhersla lögð á að virða og varðveita einingu kirkjunnar. „Eining kirkjunnar er ekki einhæfni 

heldur samstaða í fjölbreytni“.177 Í tillögum nefndarinnar um samkynhneigð og kirkju var einnig lögð 

fram tillaga um að kanna skyldi hvort að forsendur væri fyrir því að samkynhneigð pör gætu hlotið 

vígslu. Á prestastefnu 1998 hafði helgisiðanefnd kannað stöðu mála í systurkirkjunum og fengið þá 

niðurstöðu að prestar gætu annast blessun samkynhneigðra para sem hluta af sálgæslu sinni en að 

ekki reyndust vera forsendur fyrir því að kalla eftir opinberu ritúali, þ.e. hjónavígsluformi.178 Árið 

1999 samdi biskup Íslands form fyrir fyrirbæn og blessun yfir staðfesta samvist fyrir þá presta sem 

óskuðu eftir því.179 

   Árið 2005 beindi nefnd á vegum forsætisráðherra eftirfarandi tilmælum til Þjóðkirkjunnar: 

,,Nefndin hvetur þjóðkirkjunna til þess að breyta afstöðu sinni gagnvart hjónaböndum 

samkynhneigðra þannig að samkynhneigðir geti fengið kirkjulega vígslu eins og gagnkynhneigð 

pör“.180 Ástæðan fyrir þessum tilmælum var að Alþingi og ríkistjórn var á þessum tíma að undirbúa 

breytingar á hjúskaparlöggjöfinni sem m.a. myndi skilgreina hjónaband eða hjúskap sem kynhlutlaust 

og þeim trúfélögum sem myndu samþykkja þessa breytingu yrði veittur vígsluréttur í tengslum við 

hjónaband samkynhneigðra.181  

   Á prestastefnu 2007 var hart tekist á varðandi tilmæli nefndar forsætisráðherra, um að kirkjan 

breytti afstöðu sinni gagnvart hjónaböndum samkynhneigðra. Allmargir prestar lögðu fram tillögu 

um að prestar sem það kysu fengju að vera vígslumenn staðfestrar samvistar. Þeirri tillögu var svo 

beint til kenningarnefndar sem lagði fram tillögu til kirkjuþings 2007. Á kirkjuþinginu var tillagan 

samþykkt að ef lögum um staðfesta samvist yrði breytt þá fengju þeir prestar sem vildu heimild til að 

staðfesta samvist samkynhneigðra. Þó stóð þjóðkirkjan enn við þann skilning að hjónaband væri 

sáttmáli karls og konu.182 

                                                             
177 ,,Samkomulag náðist um málefni samkynhneigðra“, Morgunblaðið, 27. júní 1997 sótt 15. apríl af 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/339559/. 
178 ,,Staðfest samvist og blessun“, www.kirkjan.is, sótt 15. apríl 2019 af 
http://old.kirkjan.is/samkynhneigdogkirkja/vigsla-og-blessun/.  
179 ,,Þingsályktun um ályktun kenningarnefndar ,,Þjóðkirkjan og staðfest samvist“.“, www.kirkjuthing.is, 2006, 
sótt 15. apríl 2019 af http://www2.kirkjuthing.is/gerdir/2006/22 
180 Sama heimild. 
181 Sama heimild. 
182,,Tillaga til þingsályktunar um Þjóðkirkjuna og staðfesta samvist“, www.kirkjuthing.is, 2007, sótt 15. apríl 
2019 af http://www2.kirkjuthing.is/mal/2007/8. & (,,Þjóðkirkjan og hjónabandið”: Erindi til kenningarnefndar 
dags. 28.feb.2007, ásamt tillögu til Prestastefnu 2007”. Sem finna má í fylgiskjölum 8.mál 2007 fskj. C. – 
Kenningarnefnd – staðfest samvist – ýmis skjöl.)  
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   Þann 11. júní 2010 voru samþykkt ein hjúskaparlög á Alþingi sem þýddi að sömu lög giltu fyrir 

gangkynhneigða og samkynhneigða sem láta gefa sig saman í hjónaband.183 Áður en lögin voru 

samþykkt hafði málið verið til umræðu á prestastefnu 2010 þar sem engin afstaða var tekin í málinu 

heldur því vísað til kenningarnefndar. Kenningarnefndin fól helgisiðanefnd að gera tillögur að ritúali á 

grundvelli þess að lögin yrðu samþykkt. Helgisiðanefndinni var falið ,,að leggja fram nokkur form til 

notkunnar þar til málið fengi formlega umjöllun á kirkjuþingi“.184  Á kirkjuþingi 2010 voru breytingar 

gerðar á samþykktum um innri málefni Þjóðkirkjunnar þar sem fjallað er um skilgreiningu á 

hjónabandinu. Breytingin var eftirfarandi: 

 

                  [...]Hjónavígsla, hjónaband orðist svo: Kirkjuleg hjónavígsla er helgiathöfn  

                  þar sem tveir einstaklingar, karl og kona, eða tveir karlar eða tvær konur,  

                  heita hvor öðrum ævitryggðum, að eiga, njóta og þiggja saman önn sem  

                  yndi lífsins, gleði og sorgir.185 

 

Í kjölfar þess að lögin um ein hjúskaparlög voru samþykkt þá fór kirkjan strax í þá vinnu að útbúa nýtt 

hjónavígsluform þar sem m.a. orðalagi var breytt til þess að það hentaði fyrir hjónavígslu 

gagnkynhneigðra sem samkynhneigðra. Rétt um þremur vikum eftir að lögin voru samþykkt var nýju 

formi dreift á alla presta sem heimilt var að nota fyrir öll pör sem óskuðu eftir hjónavígslu.186 

 

Stórt	skref	í	rétta	átt	

Þetta erfiða skref sem þjóðkirkjan tók varðandi afstöðu sína til samkynhneigðra er líklega ein stærsta 

hindrunin sem kirkjan hefur yfirstigið hingað til í baráttu sinni fyrir réttlæti og jafnrétti. Í riti sínu Trú, 

kynhneigð & náungi minn sem Ólafur Oddur Jónsson gaf út fyrir prestastefnuna 1997 sagði hann að 

m.a.: ,,Maðurinn er réttlættur ekki aðeins niður að mitti heldur niður fyrir mitti. [...] Maðurinn allur 

[...] er réttlættur í Jesú Kristi“.187 Í ritinu segir hann einnig að málefni samkynhneigðra snúist um 

mannréttindi og að þjóðkirkjan þurfi að standa undir nafni sem þjóðkirkja því að ef kirkjan kemst að 

þeirri niðurstöðu að maðurinn sé ekki réttlættur niður fyrir mitti þá sé hún hætt að vera ábyrg 

                                                             
183 ,,Ein hjúskaparlög fyrir alla“, www.visir.is, 2010, sótt 15. apríl 2019 af 
https://www.visir.is/g/2010367989645.  
184 Árni Svanur Daníelsson, ,,Ný hjúskaparlög afgreidd á Alþingi“, www.kirkjan.is, 2010, sótt 15. apríl 2019 af 
http://old.kirkjan.is/2010/06/ny-hjuskaparlog-afgreidd-a-althingi/. 
185 ,,Þingsályktun um staðfestingu á breytingu á ,,Samþykktum um innri málefni þjóðkirkjunnar““, Gerðir 
kirkjuþings 2010, www.kirkjuthing.is, 2010, sótt 15. apríl 2019 af 
http://www2.kirkjuthing.is/files/GER%C3%90IR%20KIRKJU%C3%9EINGS%202010.pdf.  
186 Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir, ,,Nýtt hjónavígsluform tilbúið fyrir helgi“, www.kirkjan.is, sótt 15. apríl 
2019 af http://old.kirkjan.is/2010/06/nytt-hjonavigsluform-tilbuid-fyrir-helgi/.  
187 Ólafur Oddur Jónsson, Trú, kynhneigð & náungi minn, Akureyri: Synodus , 1997, bls. 38. 
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gagnvart samfélaginu í heild sinni og sé ekki lengur þjóðkirkja. Með því að samþykkja ekki að 

maðurinn sé ,,allur“ réttlættur í Kristi þá sé kirkjan í þversögn við ,,innganginn, tilgang og eðli hins 

kristfræðilega kirkjuskilnings: ,,Hér er enginn Gyðingur né grískur, þræll né frjáls maður, karl né kona. 

Þér eruð allir eitt í Kristi Jesú.“ (Gal 3:28)“.188  

 
3.3 Jafnréttisstefna Þjóðkirkjunnar og afstaða hennar í #metoo umræðunni 
 
Jafnréttisáætlun	kirkjunnar	

Nú eru rétt rúmlega 20 ár frá því að jafnréttisáætlun Þjóðkirkjunnar tók gildi og var hún mikilvægt 

skref í átt til aukins kynjafnréttis í kirkjunni.189 Undanfari hennar á rætur sínar að rekja til 

réttindabaráttu kvenna á heimsvísu. Árið 1975 var haldin fyrsta kvennaráðstefna Sameinuðu 

þjóðanna og skorað var á þjóðir heimsins að setja lög til að tryggja jafnrétti kvenna og karla. Sama ár 

vöktu konur á Íslandi heimsathygli þegar þær lögðu niður störf og héldu stórfund á Lækjartorgi 

24.október. Fyrstu jafnréttislögin voru svo samþykkt á Alþingi 18.maí 1976 en lögin ,,áttu að stuðla 

að jafnrétti og jafnri stöðu kvenna og karla“.190 Í lögunum var kveðið á um launajafnrétti kynjanna og 

jafna möguleika á starfsframa. Hefja skyldi jafnréttisfræðslu í skólum og banna niðrandi auglýsingar. 

Þá var kveðið á um stofnun Jafnréttisráðs.191 Síðan þá hafa lögin verið endurskoðuð og þeim breytt 

fjórum sinnum eftir að þau voru sett, þ.e. 1985, 1991, 2000 og 2008.192 Þróun jafnréttislaga og 

útfærsla þeirra á Íslandi hefur verið fyrirmynd fyrir þróun jafnréttismála innan kirkjunnar. 

   Í aðsendri grein til Morgunblaðsins 27. febrúar 1997 segir þáverandi Biskup Íslands Ólafur Skúlason 

að hann ætli að ,,setja á fót sérstaka nefnd [...] sem hafi það verkefni að leita leiða til þess að styrkja 

stöðu kvenna innan kirkjunnar“.193 Í greininni er hann að bregðast við gagnrýnni sem stjórn 

kirkjunnar hafði fengið varðandi lítið hlutfall kvenna í stjórn kirkjunnar, í þessu tilfelli stjórn 

kristnihátíðarnefndar, en í þeirri nefnd sátu engar konur. Þegar greinin er lesin er augljóst að kirkjan 

er undir miklum þrýstingi frá bæði jafnréttissinnum í samfélaginu, Alkirkjuráðinu og Lúterska 

heimssambandinu um að rétta stöðu kvenna í kirkjunni. Biskup nefnir m.a. þá áherslu sem 

Alkirkjuráðið og Lúterska heimssambandið lagði á að stjórn kirkjunnar skuli skipuð að jafnaði 40% 

karlmanna, 40% kvenna og 20% af æskulýðsfólki. Í greininni viðurkennir hann að næstum engar 

                                                             
188 Sama rit, bls. 65. 
189 Arnfríður Guðmundsdóttir, ,,Hvar eru vígðu konurnar?”, www.tru.is, 2007, sótt 16. apríl 2019 af 
http://tru.is/pistlar/2007/04/hvar-eru-vigdu-konurnar/. 
190 Kristin Ástgeirsdóttir, ,,Jafnréttislög í 40 ár”, www.jafnretti.is, 2016, sótt 16. apríl af 
https://www.jafnretti.is/is/um-jafnrettisstofu/greinar/jafnrettislog-i-40-ar.  
191 Sama heimild. 
192 ,,Eldri lög um jafnrétti kynja“, www.jafnretti.is, sótt 16. apríl 2019 af 
https://www.jafnretti.is/is/moya/page/eldri-jafnrettislog. 
193 Ólafur Skúlason, ,,Konur og kirkjan“, Morgunblaðið, 1997, sótt 16. apríl 2019 af 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/317258/.  
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konur hafa setið í yfirstjórn kirkjunnar, hann nefnir þrjár konur sem sitja á kirkjuþingi og einhverjar 

sem sitja í sóknarnefndum kirkjunnar en engar konur í kirkjuráði eða í röðum biskupa. Í lok 

greinarinnar áréttar hann að kirkjan þurfi að gera betur í þessum málum.194 

   Á prestastefnu 1998 voru kynntar áætlanir um mótun Jafnréttisáætlunar og var þeim áformum 

fagnað og hvatt til þess að ,,gengið verði frá endanlegri gerð hennar sem fyrst“.195 Á prestastefnunni 

var einnig lögð áhersla á mikilvægi fræðsluátaks innan kirkjunnar í jafnréttismálum. 

Jafnréttisáætlunin var svo lögð fram og samþykkt á kirkjuþingi sama ár. Í jafnréttisáætlun kirkjunnar 

kemur m.a. fram að: 

 

                    Jafnréttisáætlun kirkjunnar er ætlað að marka leiðir í átt til þess að  

                    þjóðkirkjan verðir stofnun og samfélag sem geti með sanni mælt af  

                    reynslu: ,,Guð fer ekki í manngreinarálit.“ „Hér er enginn Gyðingur né  

                    grískur, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þér eruð öll eitt í Kristi Jesú“  

                    Og þetta á ekki að vera orðin ein, heldur raunveruleiki, viðurkenning  

                    manngildis og jafnréttis allra jarðar barna, og lifandi viðmiðun sem  

                    áminni, ákæri, leiðbeini og leiðrétti kirkjunar þegar hún fer afvega.196 

 

Ennfremur segir: 

 

                   Jafnréttisáætlun kirkjunnar tekur mið af gildandi jafnréttislögum á Íslandi,  

                   og stefnumörkum stofnana og stjórnvalda landsins og kirkjulegra  

                   alþjóðasamtaka sem þjóðkirkjan á aðild að, Heimsráðs kirkna og Lútherska  

                   heimssambandins. Þessar stofnanir hafa hvatt aðildakirkjur sínar að vinna  

                   að jafnrétti og því að styrkja hlut kvenna í starfi og stjórnun kirkjunnar.197 

 

Jafnréttisáætlunin lagði áherslu á eftirtalin málefni: 

 

1. Að rétta hlut kvenna innan kirkjunnar 

2. Að jafna aðild kynjanna að nefndum og ráðum og yfirstjórn kirkjunnar 

3. Að stuðla að jöfnun launa og aðstöðu kvenna og karla innan kirkjunnar 

                                                             
194 Sama heimild. 
195 ,,Ályktun á prestastefnu um jafnréttismál kirkjunnar“, Morgunblaðið, 26. júní 1998, sótt 16. apríl 2019 af 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/405403/. 
196 ,,Tillaga til þingsályktunar um jafnréttisláætlun kirkjunnar“, www.kirkjuthing.is, 1998, sótt 16. apríl 2019 af 
http://www2.kirkjuthing.is/gerdir/1998/21. 
197 Sama heimild. 
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4. Að vinna að fræðslu um jafnrétti 

5. Að vinna að endurskoðun málfars í kirkjulegri boðun og starfi198 

 

Þá var einnig stofnuð sérstök jafnréttisnefnd en hennar hlutverk var: 

 

1. Að vera ráðgefandi fyrir biskup og kirkjuráð varðandi jafnrétti kvenna og karla 

2. Að bera ábyrgð á framgangi Jafnréttisáætlunnar fyrir hönd biskups og kirkuráðs 

3. Að veita sóknarnefndum og stjórnum stofnana kirkjunnar ráðgjöf 

4. Að fylgjast með framkvæmd jafnréttisstefnu kirkjunnar og gera tillögur um 

endurskoðun hennar 

5. Að hafa frumkvæði á sviði jafnréttismála og stuðla að umræðum og fræðslu um 

jafnréttismál. 

6. Að skera úr ef ágreiningur er um túlkun eða framkvæmd jafnréttisáætlunnar [...] 

7. Ef einstaklingur eða hópur telur sér mismunað með tilliti til jafnréttis skal 

jafnréttisnefnd veita viðkomandi aðstoð og ráðgjöf við að leita réttar síns. Það á m.a. 

við um kærur til Kærunefndar jafnréttismála.199 

 

Þróun	jafnréttismála	í	kirkjunni	

Eftir að jafnréttisáætlun tók gildi í upphafi árs 1999 þá hóf fyrsta jafnréttisnefnd kirkjunnar störf en 

eins og kemur fram hér að ofan þá hafði hún m.a. það hlutverk að bera ábyrgð á framgangi 

jafnréttisáætlunarinnar. Í greinum sínum á tru.is segir Arnfríður Guðmundsdóttir, formaður 

jafnréttisnefndarinnar, frá því hvernig jafnréttismálin þróuðust í kirkjunni eftir að jafnréttisáætlunin 

tók gildi. Hún segir frá því að þegar jafnréttisnefndin fór að starfa hafi hún sett á oddinn að vinna að 

fjölgun kvenna á kirkjuþingi og til að ná því markmiði setti hún af stað mikið kynningarstarf í 

prófastsdæmunum. ,,Árangurinn lét ekki á sér standa, en konum fjölgaði úr 1 fulltrúa í 6 [...] í 

kirkjuþingskosningunum vorið 2002“, segir Arnfríður í grein sinni: ,,Hvar eru vígðu konurnar?“ 

(2007).200 Í hópi þessara 6 fulltrúa kvenna sem voru á kirkjuþingi voru þrjár úr hópi vígðra og þrjár úr 

hópi óvígðra. Í kirkjuþingskosningum 2009 voru konur orðnar helmingur af fjölda kjörninna fulltrúa 

úr hópi óvígðra en vígðar konur voru aðeins þrjár af níu úr hópi vígðra eða 25%. ,,Þetta er vissulega 

fjarri settu marki jafnréttisáætlunnar kirkjunnar, þar sem miðað er við að hlutfall karla eða kvenna 

fari ekki undir 40% í nefndum eða ráðum kirkjunnar“, segir Arnfríður í grein sinni: ,,Vantraust á 

                                                             
198 Sama heimild. 
199 Sama heimild. 
200 Arnfríður Guðmundsdóttir, ,,Hvar eru vígðu konurnar?”, www.tru.is, 2007, sótt 16. apríl 2019 af 
http://tru.is/pistlar/2007/04/hvar-eru-vigdu-konurnar/. 
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vígðar konur?“ (2010).201  

   Þegar tölfræði síðustu tveggja kirkjuþingskosninga eru skoðaðar er víst að þróunin stefnir í rétta 

átt. Á kirkjuþingi 2014 sátu 29 fulltrúar. Þar af voru 19 karlar (65%) og 10 konur (35%). Í hópi 

leikmanna voru 11 karlar (65%) og 6 konur (35%), í hópri vígðra voru 8 karlar (67%) og 4 konur 

(33%).202 Í síðustu kosningum sem fóru fram vorið 2018 voru kjörnir 29 fulltrúar og sitja til 2022. Í 

þeim hópi eru 16 konur (55%) og 13 karlar (45%). Í hópi lekmanna eru 9 konur (52%) og 8 karlar 

(48%), í hópi vígðra eru 6 konur (55%) og 5 karlar (45%), að auki er einn fulltrúi unga fólksins sem er 

kona.203 Samkvæmt þessum tölum þá virðist sem að markmiðinu sem sett var á jafnréttisáætluninni 

um kynjahlutföll í yfirstjórn kirkjunnar sé náð og er nú mikilvægt að viðhalda þessari góðu þróun. 

 

Jafnréttisstefna	kirkjunnar	

Árið 2009 var jafnréttisstefna Þjóðkirkjunnar samþykkt á kirkjuþingi. Jafnréttisstefnan byggir að 

miklu leyti á sömu gildum og þeim sem er að finna í jafnréttisáætlun kirkjunnar sem tók gildi í 

ársbyrjun 1999. Helsti munurinn á þessum tveimur hugtökum, jafnréttisáætlun og jafnréttisstefnu, 

er líklega sá að jafnréttisstefnan felur bæði í sér stefnu og markmið kirkjunnar í garð jafnréttismála 

en einnig jafnréttisáætlunina eða framkvæmdaráætlunina. Það má því segja sem svo að 

jafnréttisstefnan feli meira í sér heldur en jafnréttisáætlunin. 

 

   Í inngangi jafnréttisstefnunnar segir: 

 

                    Jafnréttisstefna kirkjunnar á að stuðla að jafnrétti eins og rétt og skylt er í  

                    samræmi við líf og boðskap Jesú Krists. Tvöfalda kærleiksboðorðið, Gullna  

                    reglan og Litla biblían eru orð fagnaðarerindisins sem innihalda  

                    undirstöðuatriði kristins boðskapar og fela í sér jafnréttishugsjón.  

                     

                    Kirkjan byggir á þeim grunni sem lagður er af hinum upprisna frelsara.   

                    Skírn inn í það samfélag gerir engan greinarmun á konun og körlum.  

                    Kirkjan gegnir þess vegna mikilvægu hlutverki í miðlun þess boðskapar.  

                    Því er jafnréttisstefna viðurkenning manngildis og jafnréttis allra  

                    jarðarbarna.  

                                                             
201 Arnfríður Guðmundsdóttir, ,,Vantraust á vígðar konur?”, www.tru.is, 2010, sótt 16. apríl 2019 af 
http://tru.is/pistlar/2010/12/vantraust-a-vigdar-konur/. 
202 ,,Kjör til kirkjuþings – úrslit kosninga”, www.kirkjan.is, 2014, sótt 16. apríl 2019 af 
http://old.kirkjan.is/2014/05/kjor-til-kirkjuthings-urslit-kosninga/. 
203 ,,Kirkjuþingsfulltrúar“, www.kirkjan.is, 2018, sótt 16. apríl 2019 af 
https://kirkjan.is/kirkjan/kirkjuthing/kirkjuthingsfulltruar/. 
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                    Jafnréttisstefna kirkjunnar tekur mið af gildandi jafnréttislögum á Íslandi  

                    nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Þar er meðal  

                    annars lögð áhersla á að kynsamþætting sé fest í sessi sem mikilvæg leið   

                    til að koma á jafnrétti. Kirkjan mun byggja á því í starfi sínu. 

 

                    Jafnframt er tekið mið af því að þjóðkirkjan er aðili að Alkirkjuráðinu,  

                    Kirknaráði Evrópu og Lútherska heimssabandinu. Samtökin hafa hvatt  

                    kirkjur sínar til að jafna hlutföll kynjanna í nefndum og ráðum þannig að  

                    þar sitji að minnsta kosti 40% konur og að minnsta kosti 40% karlar. 

 

                    Jafnréttisstefna kirkjunnar tekur annars vegar til stjórnkerfis kirkjunnar og  

                    starfsmanna hennar og hins vegar til starfsemi og þjónustu sem kirkjan  

                    veitir.204 

 

Markmið jafnréttisstefnunnar eru: ,,Að stuðla að jafnri stöðu og jöfnum rétti kvenna og karla í 

þjóðkirkjunni og jöfnum möguleikum kynjanna til starfa, áhrifa og þjónustu.“205 En markmiðin eru: 

 

1. Að skapa forsendur fyrir konur og karla í kirkjunni til að njóta þess jafnréttis sem 

tryggt er í lögum. 

2. Að festa kynjasamþættingu í sessi á öllum sviðum kirkjulegs starfs og innan 

stjórnsýslu kirkjunnar. 

3. Að auðvelda leikum og lærðum að móta og skapa aðstæður sem gera jafnréttismál 

að viðfangsefni allra innan kirkjunnar. 

4. Að bæta stöðu eða auka möguleika kvenna eða karla í því skyni að koma á jafnri 

stöðu kynjanna á ákveðnu sviði þar sem á annað kynið hallar. 

5. Að stuðla að jafnri stöðu kvenna og karla í stjórnunar- og áhrifastöðum. 

6. Að tryggja framkvæmd þessara markmiða með framkvæmdaráætlun.206 

 

                                                             
204 Jafnréttisstefna þjóðkirkjunnar, www.kirkjan.is, 2014, sótt 16. apríl 2019 af 
https://kirkjan.is/library/Files/Stefnur/jafnrettisstefna.pdf. 
205 Sama heimild. 
206 Sama heimild. 
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Hlutverk jafnréttisnefndar kirkjunnar hefur tekið nokkrum breytingum frá því hlutverk hennar var 

skilgreint með tilkomu jafnréttisáætlunarinnar en markmiðin hefur fækkað úr sex í fjögur en hlutverk 

jafnréttisnefndar samkvæmt jafnréttisstefnunni er: 

 

1. Að vera ráðgefandi fyrir biskup Íslands og kirkjuráð í málefnum er varða jafnrétti 

kynjanna. 

2. Að hafa frumkvæði að fræðslu og aðgerðum, til að tryggja jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla innan kirkjunnar. 

3. Að fylgjast með framkvæmd jafnréttisstefnunnar fyrir hönd biskups og kirkjuráðs og 

gera tillögu til kirkjuráðs um endurskoðun framkvæmdaráætlunarinnar til þriggja 

ára í senn, skv. 2.mgr. 18.gr. laga nr. 10/2008. 

4. Jafnréttisnefnd starfar í samstarfi við jafnréttisfulltrúa kirkjunnar. Biskup Íslands 

skipar jafnréttisfulltrúann og setur honum erindisbréf að fegnum tillögum frá 

jafnréttisnefnd.207 

 

Jafnréttisstefna kirkjunnar er í stuttu máli ákveðin stefna sem þjóðkirkjan hefur ákveðið að taka og á 

hún við um allt starf og allt starfsfólk hennar. Stefnan er mjög skýr og er í sífelldri mótun. Verkefni 

hennar eru vel skilgreind, þau eru framkvæmd á kerfisbundinn hátt og eru einnig í sífelldri 

endurskoðun. Biskup Íslands ber ábyrgð á stefnunni en allir þeir sem tilheyra kirkjunni bera ábyrgð á 

því að henni sé framfylgt.208 Það er ljóst að jafnréttisstefnan er mikilvæg afstaða sem kirkjan hefur 

tekið gagnvart jafnréttismálum því það er staðreynd að það ríki enn mikill ójöfnuður víða, bæði hér á 

landi og erlendis. Jafnréttisstefnan er því mikilvægt tæki sem að kirkjan hefur til þess að stuðla að 

jöfnuði innan kirkjunnar og byggir hún á traustum grunni, orðum fagnaðarerindisins. 

 

Afstaða	kirkjunnar	í	#metoo	umræðunni	

Þann 15. janúar 2018 skrifuðu konur í préstastétt á Íslandi undir yfirlýsingu og sögðu frá kynbundnu 

ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir í starfi sínu af hendi karlmanna innan kirkjunnar. 65 kvenprestar 

skrifuðu undir yfirlýsinguna og 64 frásagnir af kyndbundnu ofbeldi fylgdu með. Yfirlýsingin er svo 

hljóðandi: 

 

                                                             
207 Sama heimild. 
208 Sama heimild. 
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                    Konur í prestastétt búa, líkt og aðrar konur, við kynbundið ofbeldi, áreiti  

                    og mismunun á vinnustöðum sínum. Gerendur eru yfirmenn,  

                    samstarfsfólk, sjálfboðaliðar og þau sem nýta sér þjónustu kirkjunnar. 

 

                    Allar konur eiga rétt á að starfa í öruggu umhverfi, vera lausar við  

                    kynbundið ofbeldi, áreiti og mismunun af öllu tagi í sínum störfum.  

                    Frásagnir prestvígðra kvenna sem starfa í þjóðkirkjunni sýna svart á hvítu  

                    að breytinga er þörf. 

 

                    þjóðkirkjan hefur líkt og mörg önnur félagasamtök og stofnanir markað  

                    stefnu og búið til úrræði í þessum málum en sögur kvenna í kirkjunni sýna  

                    að mikið verk er óunnið þar sem annars staðar í samfélaginu. 

 

                    Við undirritaðar skorum á biskup Íslands, kirkjuráð, kirkjuþing, presta og  

                    sóknarnefndir að beita sér fyrir siðbót hvað varðar vinnuumhverfi kvenna,  

                    prestvígðra og annarra, í kirkjunni.209 

 

Metoo umræðan hófst 15. október 2017 þegar bandaríska leikkonan Alyssa Milano setti inn 

stöðufærslu á Twitter aðganginn sinn þar sem hún hvatti konur sem höfðu orðið fyrir kynbundnu 

ofbeldi til að setja inn stöðufærslu með myllumerkinu #metoo. Hún birti þessa stöðufærslu í kjölfar 

fjölda ásakana á hendur kvikmyndaframleiðandanum Harvey Weinstein, sem var sakaður um ítrekuð 

kynferðisbrot gegn starfsmönnum sínum í kvikmyndabransanum. Milano vildi gefa konum sem höfðu 

lent í kynbundnu ofbeldi vettvang til að segja frá því án þess að þurfa að fara út í smáatriði.210 Metoo 

hugtakið var þó fengið frá Tarana Burke, stofnanda Me Too hreyfingarinnar sem var stofnuð 2006 í 

Bandaríkjunum og hafði það markmið að fletta ofan af kynbundnu ofbeldi.211 Umræðan fékk 

heimsathygli og í kjölfarið sögðu milljónir kvenna frá reynslu sinni af kynbundnu ofbeldi þar á meðal 

konur á Íslandi. 

   Meðal þeirra kvenna á Íslandi sem sögðu frá reynslu sinni af kynbundnu ofbeldi var hópur kvenkyns 

innflytjenda.212 Toshiki Toma fjallar um kynbundið ofbeldi í grein sinni Upplifun kvenna og 

                                                             
209 ,,#METOO“, www.kirkjan.is, 2018, sótt 16. apríl 2019 af https://kirkjan.is/frettir/frett/2018/01/15/METOO/. 
210 ,,Alyssa Milano“, www.wikipedia.org, sótt 16. apríl 2019 af https://en.wikipedia.org/wiki/Alyssa_Milano. 
211 ,,Tarana Burke“, www.wikipedia.org, sótt 16. apríl 2019 af https://en.wikipedia.org/wiki/Tarana_Burke. 
212 Þórður Snær Júlíusson, ,,#Metoo: Konur af erlendum uppruna stíga fram“, www.kjarninn.is, 2018, sótt 16. 
apríl 2019 af https://kjarninn.is/skyring/2018-01-24-metoo-konur-af-erlendum-uppruna-stiga-fram/. 
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innflytjenda í kjölfar yfirlýsingar kvenpresta Þjóðkirkjunnar. Hann segir frásagnir kvenprestanna geta 

skipst í fjórar tegundir: 

 

1. Áreiti sem felur í sér líkamlega snertingu eins og að strjúka rass eða reyna að kyssa 

viðkomandi. 

2. Andlegt ofbeldi sem gefur konu tilefni til að óttast líkamlegt ofbeldi eins og 

nauðgun. 

3. Andlegt ofbeldi eins og niðrandi orðaval eða fyrirlitningu en hættan á líkamlegu 

ofbeldi er ekki fyrir hendi. 

4. Kerfisbundin mismunun eins og sú staðreynd að kvenprestar eru færri en 

karlprestar í sóknarprestsembættum.213 

 

Í greininni setur Toshiki Toma fram sína túlkun á þessum fjórum tegundum kynbundins ofbeldis og 

leggur áherslu á mikilvægi þess að taka á þessum vanda. Hann segir fyrstu tvær tegundirnar flokkist 

undir framkomu ,,sem er bersýnilega meðvituð og ekki hægt að biðjast afsökunar á“. Varðandi þriðju 

tegundina þá segir hann slíka framkomu geta verið ómeðvitaða, að menn geti ,,verið haldnir 

kvenfyrirlitningu án þess að gera sér grein fyrir því“.214 Hann fjallar ekki nánar um fjórðu tegundina í 

þessu samhengi. 

   Þar næst fjallar Toshiki um almennt um upplifanir innflytjenda en hann segir upplifanir þeirra mjög 

líkar sögum kvenprestanna, ,,án tillits til kynjanna“. Í þessu samhengi er hann ekki einungis að tala 

um reynslu kvenkyns innflytjenda af kynbundnu ofbeldi heldur einnig reynslu innflytjenda af annars 

konar ofbeldi. Varðandi fyrstu tegundina segir hann ,,ef til vill kemur gróft ofbeldi í staðinn fyrir 

kynferðislega snertingu [...] þegar um innflytjendur er að ræða“. Um flokk tvö og þrjú er andlegt 

ofbeldi gagnvart kvenprestunum svipað og andlegt ofbeldi sem innflytjendur verða fyrir reglulega. 

Varðandi fjórðu tegundina í samhengi innflytjendana þá upplifa innflytjendur oft erfiðleika við að 

sækja um atvinnu eða leiguhúsnæði. í niðurlagi greinar sinnar segir Toshiki:  

 

                    Af reynslu minni langar mig að fullyrða eitt: Gerendur ofbeldis eða  

                    mismununar telja sig ekki vera að gera neitt rangt. Þeim er sama og þeir  

                    gleyma fljótt, en þolendur aldrei. Því er afar nauðsynlegt og mikilvægt að  

                    þolendur ofbeldis og mismununar stígi fram og tali skýrt um slíka  

                                                             
213 Toshiki Toma, ,,Upplifun kvenna og innflytjenda“, www.tru.is, 2018, sótt 16. apríl 2019 af 
http://tru.is/pistlar/2018/01/upplifun-kvenna-og-innflytjenda/. 
214 Sama heimild. 
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                    upplifun. Það er skylda okkar í þjóðfélaginu að hlusta á þolendur áður en  

                    við byrjum að segja þeim eitthvað.“215 

 

   Þegar reynslusögur kvenprestanna eru lesnar, ásamt reynslusögum þeirra sem sögðu frá reynslu 

sinni af kyndbundu ofbeldi þá er ljóst að kynbundið ofbeldi er staðreynd. Kynbundið ofbeldi á sér 

stað alls staðar í heiminum, þar með talið hér á Íslandi. Metoo-umræðan skapaði vettvang fyrir 

konur til að segja frá reynslu sinni, að fá viðurkenningu fyrir því að brotið hafði verið á þeim og 

staðfestingu á því að kynbundið ofbeldi er á allan hátt óréttlátt. En metoo-umræðan varpaði einnig 

ljósi á stöðu innflytjenda á Íslandi. Innflytjendur á Íslandi verða ekki einungis fyrir kynbundnu ofbeldi 

heldur einnig andlegu ofbeldi og það er einnig óréttlæti sem þarf að útrýma. Í páskapredikun sinni í 

Dómkirkjunni á páskadag 2018 fjallaði biskup Íslands um stöðu kvenna á Íslandi og erlendis og af 

frásögnum þeirra af misrétti og ofbeldi.216 Hún minnti á konurnar í guðspjöllunum sem voru fyrstu 

boðberar kristinnar trúar og að það ætti að vera leiðarstef kvenna í baráttu fyrir jafnrétti en hún 

sagði jafnframt:  

 

                    Þó að staða kvenna hér á landi sé betri en í mörgum öðrum löndum er þó  

                    nokkuð í land með að fullu jafnrétti sé náð. Það er jafnrétti í orði en enn  

                    ekki á borði. Það er eitt af verkefnum okkar að vinna að fullu jafnrétti  

                    kynjanna og fólks almennt. Það er í anda hins upprisna Jesú sem boðaði í  

                    orði og verki jafnan rétt allra manna til lífs.217 

 

3.4 Afstaða kirkjunnar í umhverfismálum 
 
Staðan	í	dag	

Aðgerðir í umhverfismálum eru brýnasta verkefni allra þjóða heimsins í dag. Baráttan við 

loftslagsbreytingar af mannavöldum er mikilvægasta verkefni sem alþjóðasamfélagið hefur þurft að 

vinna saman að. Helsta orsök loftslagsbreytinganna er mikil aukning á styrk koltvíoxíðs (CO2) í 

lofthjúpi jarðar. Á heimasíðu Stjórnaráðs Íslands segir m.a. um loftslagsmálin: 

 

                    Aukning koltvíoxíðs stafar af bruna jarðefnaeldsneytis (þ.m.t. kola,  

                    jarðgass og olíu) sem er mest notaði orkugjafi mannkyns. Meðan losun  

                                                             
215 Sama heimild. 
216 ,,Jafnrétti í orði en ekki á borði“, www.ruv.is, 2018, sótt 16. apríl 2019 af http://www.ruv.is/frett/jafnretti-i-
ordi-en-ekki-a-bordi-0. 
217 Agnes M. Sigurðardóttir, ,,Þær voru sendar með tíðindin“, 2018, www.tru.is, sótt 16. apríl 2019 af 
http://tru.is/postilla/2018/4/%C3%BE%C3%A6r-voru-sendar-me%C3%B0-ti%C3%B0indin. 
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                    gróðurhúsalofttegunda er ekki takmörkuð með einhverjum hætti mun  

                    magn þeirra í lofthjúpnum halda áfram að aukast. Helstu áhrif  

                    loftslagsbreytinga eru m.a. breytingar á hitastigi jarðar, öfgar í veðurfari,  

                    bráðnun jökla, þurrkar og hækkun sjávarborðs. Jafnframt verða  

                    breytingar í höfum þar sem hafstraumar breytast og jafnframt sýrustig og  

                    selta sem hafa mikil áhrif á búsvæði þeirra lífvera sem lifa í sjónum.218  

 

Það er nokkuð ljóst að staðan er grafalvarleg og alþjóðasamfélagið vinnur að lausnum til að koma í 

veg fyrir of mikla hlýnun jarðar. Í bók sinni Guð og gróðurhúsaáhrif: Kristin siðfræði á tímum 

loftslagsbreytinga fjallar Sólveig Anna Bóasdóttir um stöðu mála í loftslagsmálum en í inngangi 

bókarinnar segir hún að vísindamenn hafi lengi vitað af áhrifum gróðurhúslofttegunda á lofthjúpinn 

og fyrsta tilraunin alþjóðasamfélagsins til takast á við vandann hafi verið í Ríó 1992, á ráðstefnu um 

þróun og umhverfi. Þá var gerður rammasamningur sem fulltrúar 154 ríkja undirrituðu og Ísland var 

eitt af þeim. Samningurinn fól þó ekki í sér neitt bindandi markmið.219  

   Í Kyoto-bókuninni sem var samþykkt 1997 og tók gildi árið 2005 var gerð krafa um að aðildaríkin 

154 sem skrifuðu undir Río samningin skyldu draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um a.m.k. 5% á 

fyrsta skuldbindingatímabili bókunarinnar 2008-2012.220 Þar sem að Kyoto-bókunin nær einungis til 

ársins 2020 þá var ljóst að þörf var fyrir frekari samninga í loftslagsmálum.221 Í desember 2015 var 

hið svokallaða Parísarsamkomulag samþykkt en um það segir Sólveig Anna: 

 

                    Parísarsamkomulagið [...] er samkomulag 195 þjóða um að vinna saman  

                    að því að halda hnattrænni hlýnun jarðar af mannvöldum innan tveggja  

                    gráða (2°C). Áður en samningurinn var undirritaður lögðu þjóðir heims  

                    fram svokölluð aðgerðarloforð [...] þar sem þær áætluðu hve mikið þær  

                    gætu mögulega dregið úr losun fram til ársins 2030. Þessi loforð voru  

                    frjáls, í þeirri merkingu að hver þjóð fékk ráðrúm til að nálgast verkefnið  

                    með sínum hætti. Ekki skyldi koma til refsinga þótt loforð einstakra ríkja  

                    yrðu ekki efnd eins og til stóð.222 

 

                                                             
218 ,,Loftslagsmál“, www.stjornarradid.is, sótt 17. apríl 2019 af https://www.stjornarradid.is/verkefni/umhverfi-
og-natturuvernd/loftslagsmal/. 
219 Sólveig Anna Bóasdóttir, Guð og gróðurhúsaáhrif: Kristin siðfræði á tímum loftslagsbreytinga, Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, 2017, bls. 8. 
220 Sama rit, bls. 8. 
221 ,,Skuldbindingar“, www.ust.is, sótt 17. apríl 2019 af 
https://www.ust.is/einstaklingar/loftslagsbreytingar/skuldbindingar/. 
222 Sólveig Anna Bóasdóttir, Guð og gróðurhúsaáhrif, bls. 13. 
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Markmið íslendinga er að draga úr losun gróðurhúslofttegunda um 40% miðað við árið 1990. 

Markmiðinu er ætlað að ná í samstarfi við aðildaríki Evróppusambandsins og Noreg. Sólveig Anna 

skrifar um þetta markmið: 

 

                    Endandlegar skuldbindingar Íslands eiga að ákvarðast af samningi þessara  

                    þriggja aðila. Áætlun íslendinga er byggð á sextán verkefnum sem  

                    sameiginlega miða að því að draga úr losun, auka bindingu kolefnis úr  

                    andrúmslofti, styðja alþjóðleg loftslagsverkefni og efla getu stjórnvalda til  

                    að takast á við strangari skuldbindingar í loftslagsmálum. Áhersla er lögð á  

                    samvinnu stjórnvalda og atvinnulífs um að draga úr losun í tilteknum  

                    greinum og ýta undir nýsköpun og loftslagsvænar lausnir 223  

 

Það er nokkuð ljóst að staðan er alvarleg. Það er ljóst að það þarf sameiginlegt átak allra þjóða til 

þess að sporna við frekari hlýnun en frekari hlýnun getur valdið alvarlegum afleiðingum fyrir milljónir 

ef ekki milljarðir manna. Það er einnig ljóst að íslenska ríkið, Alþingi og ríkisstjórn landsins er að 

bregðast við. Með undirritun Parísarsamkomulagsins og aðgerðum innanlands með það að markmiði 

að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 40% á næstu 11 árum sýna stjórnvöld skýran vilja til 

þess að leggja sitt af mörkum. En hvar stendur þjóðkirkjan í þessum málum? Hefur kirkjan tekið 

einhverja afstöðu í loftslagsmálum? Ef svo er hvernig ætlar hún að leggja sitt af mörkum til að sporna 

við frekari umhverfisspjöllum? 

	

Umhverfisstefna	kirkjunnar	

Á kirkjuþingi 2009 var eftirfarandi umhverfisstefna og áætlun um umhverfisstarf í söfnuðum og 

stofnunum þjóðkirkjunnar staðfest og kirkjuráði falið að fylgja eftir framkvæmd hennar: 

 

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

                    viðheldur lífinu, elur og nærir. Lífið er heilagt og hefur eigið gildi. Guð  

                    felur manninum að vera ráðsmaður sköpunarverksins og um leið er hann  

                    hluti þess. Þeirri köllun er honum ætlað að sinna af umhyggju og virðingu  

                    fyrir því lífi sem lifir og grær. Lotning fyrir höfundi sköpunarverksins leiðir  

                    til ábyrgðar gagnvart því lífi og náttúru sem hann skapar. Frammi fyrir  

                    hinu sístæða sköpunarverki erum við hvött til að vera samverkamenn  

                    Guðs í að skapa betra líf og réttlátari heim. 

                                                             
223 Sama rit, bls. 13-14. 
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                    Lifnaðarhættir mannkyns á síðustu öldum hafa valdið röskun á náttúru  

                    jarðar. Þessar breytingar kalla á, að við endurskoðum þá lifnaðarhætti og  

                    gildismat, vinnum gegn ofneyslu og sóun og greiðum veg ráðdeildar og  

                    virðingar. 

 

                    Íslenska þjóðkirkjan er aðili að stefnumótun Alkirkjuráðsins og Lúterska  

                    heimssambandsins er lýtur að umhyggju fyrir náttúrunni. Í því felst  

                    hvatning til þess að söfnuðir og stofnanir kirkjunnar leggi sitt af mörkun í  

                    mótun samfélags og lífshátta sem stuðla að hófsamari og að réttlátari  

                    skiptingu jarðargæða, að vinna gegn fátækt og neyð. Í samræmi við það  

                    vill þjóðkirkjan leggja sitt af mörkum með því að: 

 

1. Boða hógværð og látleysi í lífsstíl og neyslu 

2. Uppörva einstaklinga og samfélag í því að auðsýna ábyrgð í umgegni sinni um 

jarðargæði 

3. Vinna gegn sóun og ofneyslu 

4. Leggja sig fram um að hlynna að lífi og náttúru 

5. Stuðla að sjálfbærri nýtingu jarðargæða, nýtni, orkusparnaði og endurvinnslu. 

 

                    Til að framfylgja þessari stefnu mun Biskupsstofa leita samstarfs við  

                    presta og söfnuði, stofnanir og félagasamtök um eftirfarandi verkefni: 

 

- Útgáfa glöggra og einfaldra leiðbeininga um orkunotkun, sorpflokkun, endurvinnslu, 

o.þ.h. á vettvangi sókna og stofnanna kirkjunnar 

- Útgáfa ,,Ljósaskrefsins“ – handbókar kirkjunnar fyrir umhverfisstarf 

- Umhverfisfræðsla í söfnuðum og kirkjumiðstöðvum 

- Þátttaka í almennu umhverfisstarfi í samfélaginu – umhverfisdagatal 

- Að nýta ,,Fair trade“ vörur þar sem þess er kostur 

- Halda úti vefsvæði með upplýsingum, hjálparefni um umhverfismál og tenglum við 

erlendar samstarfssofnanir.224 

 

                                                             
224 ,,Staðfesting á umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar og umhverfisstarf í söfnuðum“, www.kirkjuthing.is, 2009, 
sótt 17. apríl 2019 af http://www2.kirkjuthing.is/gerdir/2009/9. 
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Í umhverfisstefnunni er hinn guðfræðilegi grundvöllur mjög skýr. Það er lögð sterk áhersla á 

sköpunarstefið, að lífið allt og tilveran sé sköpunarverk Guðs og að lífið sé heilagt og hefur eigið gildi. 

Þá er einnig lögð sterk áhersla á að mannkynið sé „ráðsmaður sköpunarverksins“ (1Mós 1.26, 28), en 

um leið hluti þess. Mannkyninu ber að sinna þeirri köllun af umhyggju og virðingu. Lotning fyrir Guði 

leiðir til ábyrgðar gagnvart náttúrinni. Það er einnig tekið fram að lifnaðarhættir mannkyns á síðustu 

öldum hafi valdið röskun á náttúru jarðar og þær breytingar kalla á endurskoðun þeirra 

lifnaðarhátta. Svo er einnig talað um aðild þjóðkirkjunnar að Alkirkjuráðinu og Lútherska 

heimssambandinu sem hvetur aðildakirkjur þess að leggja sitt af mörkum í mótun samfélags og 

lífshátta sem stuðla að hófsamari og réttlátari skiptingu. En hvað gerðist eftir að þessi 

umhverfisstefna tók gildi? Hvað breyttist innan kirkjunnar? Hvernig gekk kirkjunni að fylgja eftir 

þessari aðgerðaráætlun sem getið er til um í umhverfisstefnunni? 

 

Gagnrýni	kirkjuþings	unga	fólksins	á	aðgerðarleysi	kirkjunnar	í	umhverfismálum	

Svo virðist sem lítið hafi gerst í þessum málum innan kirkjunnar næstu árin en engar tillögur sem 

varðar umhverfismál er að finna í gerðum kirkjuþings fram til ársins 2017. Eini hópurinn innan 

kirkjunnar sem lét sig málið varða var kirkjuþing unga fólksins en á hverju einasta ári frá 2012-2016 

minnti kirkjuþing unga fólksins kirkuþing á umhverfisstefnuna og hvatti kirkjuna til að fara eftir þeirri 

stefnu sem hún hafði sett sér. Í gerðum kirkjuþings á árunum 2012-2016 má finna áminningar 

kirkjuþings unga fólksins en áminningarnar eu eftirfarandi: 

 

- Frá 2012: Kirkjuþing unga fólksins vill minna á samþykkt um umhverfisstefnu 

þjóðkirkjunnar sem samþykkt var á kirkjuþingi 2009. ,,Virðum sköpunarverkið og 

tökum græn skref til framtíðar“.225 

- Frá 2013: Kirkjuþing unga fólksins ályktar að ekki sé nóg að setja fram 

umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar og bjóða kirkjum upp á það að fara eftir henni eða 

ekki, það þurfi að skylda kirkjur landsins til að fara eftir stefnunni, svo að eitthvað 

verði að gert. [...] Árið 2009 var samþykkt umhverfisstefna þjóðkirkjunnar á 

kirkjuþingi og áætlað var umhverfisstarf í söfnuðum og stofnunum kirkjunnar. Í þeim 

málum sem þjóðkirkjan sagðist ætla að leggja sitt af mörkum viljum við sjá að þeim 

verði í raun framfylgt og skilyrði uppfyllt.226 

                                                             
225 Gerðir kirkjuþings, 2012, bls. 34, sótt 17. apríl 2019 af https://kirkjan.is/library/Files/KirkjuThing/Gerdir-
kirkjuThings/Ger%C3%B0ir-kirkju%C3%BEings-2012.pdf. 
226 Gerðir kirkjuþings, 2013, bls. 34, sótt 17. apríl 2019 af https://kirkjan.is/library/Files/KirkjuThing/Gerdir-
kirkjuThings/Ger%C3%B0ir-kirkju%C3%BEings-2013.pdf. 
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- Frá 2014: Kirkjuþing unga fólksins skorar á kirkjuna að beita sér og vera sýnileg í 

umhverfismálum. Við skorum á kirkjuna að láta rödd sína heyrast og vera samkvæm 

umhverfisstefnu sinni í stórum málum sem hafa áhrif á stöðu og ímynd þjóðarinnar 

og taki systurkirkjur sínar á Norðurlöndum sér til fyrirmyndar. Kirkjur í Noregi eru t.d. 

með græn kirkjunet. Umhverfismál eru heita málið í nútímanum og við viljum sjá 

þjóðkirkjuna sem leiðandi afl í stefnumótum um umhverfismál.227 

- Frá 2016: Kirkjuþingi unga fólksins er umhugað um náttúruna og var þingið í ár m.a. 

pappírslaust sem spor í átt að grænni kirkju. Á hverju ári hafa umhverfismál legið 

fyrir þinginu. Kirkjuþing unga fólksins fagnar því að á biskupsstofu sé starfandi nefnd 

sem vinnur eftir Ljósaskrefinu og umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar, en skorar um leið 

á þjóðkirkjuna í heild að fylgja í þau fótspor og vera leiðandi afl í samfélaginu í 

umhverfisvernd.228 

- Frá 2017: Kirkjuþing unga fólksins ályktaði að bætt yrði við umhverfisstefnu 

þjóðkirkjunnar að einnota plastmálum verði útrýmt úr safnaðarstarfi kirkjunnar fyrir 

2020. Þingið hvatti umhverfisnefnd Biskupsstofu að brýna fyrir söfnuðum kirkjunnar 

að hætta notkun einnota plastmála þegar í stað og draga einnig úr notkun annarra 

einnota umbúða. [...] Þjóðkirkjan skal standa í stafni þeirrar hugarfarsbreytingar sem 

þarf vegna notkun plasts og áhrif þess á umhverfið. Kirkjuþing unga fólksins lætur sig 

umhverfið varða og þess má geta að þingið í ár var pappírslaust annað árið í röð og 

hafa umhverfismál legið fyrir þinginu á hverju ári.229 

 

Umhverfisstefna	kirkjunnar	endurskoðuð	

Á kirkjuþingi 2017 var umhverfisstefnan endurskoðuð, endurorðuð og ný aðgerðaráætlun í 

umhverfismálum kynnt. Það má álykta að tvennt hafi haft áhrif á að umhverfisstefnan var 

endurskoðuð. Annars vegar þátttaka Íslands í Parísarsamkomulaginu og hins vegar 

umhverfisráðstefna á vegum Alkirkjuráðsins sem haldin var í Digraneskirkju 11-13. október 2017.230 Á 

ráðstefnunni um réttlátan frið við jörðina var samþykkt ályktun sem þátttakendur hennar skrifuðu 

undir í Þingvallakirkju, en ályktunin er svo hljóðandi: 

                                                             
227 Gerðir kirkjuþings, 2014, bls. 29, sótt 17. apríl 2019 af https://kirkjan.is/library/Files/KirkjuThing/Gerdir-
kirkjuThings/Ger%C3%B0ir-kirkju%C3%BEings-2014lr.pdf. 
228 Gerðir kirkjuþings, 2016, bls. 18, sótt 17. apríl 2019 af https://kirkjan.is/library/Files/KirkjuThing/Gerdir-
kirkjuThings/Ger%C3%B0ir-kirkju%C3%BEings-2016.pdf. 
229 Gerðir kirkjuþings, 2017, bls. 33, sótt 17. apríl 2019 af https://kirkjan.is/library/Files/KirkjuThing/Gerdir-
kirkjuThings/Ger%C3%B0ir%20kirkju%C3%BEings%202017%20-%20Copy%20(1).pdf. 
230 ,,Ráðstefna Alkirkjuráðsins um umhverfismál haldin á Íslandi“, www.kirkjan.is, 2017 sótt 17. apríl 2019 af 
https://kirkjan.is/frettir/frett/2017/09/01/Alkirkjur%C3%A1%C3%B0/. 
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                    Við hvetjum kirkjur til að notast við þeirra eigið tungutak, hið ósvikna  

                    biblíumál, og hefðir til að efla vitund, hvetja til aðgerða og búa að  

                    sjálfbærni í kirkju og samfélagi. Við hvetjum til þess að kirkjur beiti sér  

                    með virkum hætti í að boða eflingu og skipulagningu sjálfbærri breytni á  

                    öllum stigum, allt frá hinu staðbundna samhengi safnaðarins og allt að  

                    landsvísu. Og við fögnum því þegar kirkjur og kirkjulegar stofnanir ákveða  

                    að beina fjármunum sínum frá iðnaði sem er umhverfislega ósjálfbær.   

                    Kirkjurnar þjóna sem fulltrúar fyrir gríðarlegan fjölda fólks og samfélaga. Í  

                    því ljósi búum við yfir miklum möguleikum í krafti tengslanets okkar á milli  

                    sem og sambanda við félaga okkar sem tilheyra öðrum trúarbrögðum. Við  

                    ættum að beita öllum tiltækum leiðum, samskiptamætti okkar þar með  

                    töldum, bæði heima fyrir og á alþjóðavettvangi, til að virkja þessa  

                    möguleika.231 

 

Innihald nýju umhverfisstefnunnar felur í sér megininntak hinnar gömlu, þ.e.a.s. hinn guðfræðilegi 

grundvöllur er sá sami. En samhengið hefur þó örlítið breyst. Hin endurskoðaða umhverfisstefna er 

greinilega mótuð af samhengi loftslagsbreytinganna og þeirri vá sem ógnar lífríki og vistkerfi jarðar. 

Fjallað er um það hvernig ,,vísindin hafa fært sönnur á að mannkynið stendur frammi fyrir loftslagsvá 

sem ógnar lífríki og vistkerfum jarðar og teflir hlutskipti komandi kynslóða í tvísýnu“.232 Einnig er 

fjallað um það hvernig fátækt fólk á jaðarsvæðum, frumbyggjar á pólsvæðum og íbúar strandbyggða 

glíma nú þegar við afleiðingar loftslagsbreytinga. 

   Aðgerðaráætlun kirkjunnar er byggð á einkennisorðum hennar sem eru: ,,biðjandi, boðandi og 

þjónandi“: 

 

- Við biðjum fyrir því að allir sem á Íslandi búa vakni til vitundar um nauðsyn þess að 

umbreyta lífsháttum þannig að markmið í loftslagsmálum og náttúruvernd náist. 

- Við boðum lífsmáta sem dregur úr losun gróðurhúslofttegunda, sóun orku og matar 

og notkun skaðlegra umbúða. 

- Við þjónum náttúrunni sem allra best öllum í hag, meðal annars með endurheimt 

votlendis, skógrækt, landgræðslu og vistvænni starfsemi söfnuða kirkjunnar.233 

 

                                                             
231 Gerðir kirkjuþings, 2017, bls. 25-26. 
232 ,,Umhverfisstefna“, www.kirkjan.is, 2017, sótt 17. apríl 2019 af https://kirkjan.is/kirkjan/graen-
kirkja/umhverfistefna/. 
233 Sama heimild. 
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Meðal þeirra atriða sem kirkjan ætlar að beita sér fyrir í aðgerðaráætlun umhverfismála 2018-2020: 

 

- Kirkjan stundi siðfræn viðskipti með áherslu á hag frumframleiðenda og 

umhverfisvottaðar vörur. 

- Staðið verði fyrir námskeiðum um umhverfismál t.d. vistmenningu, innkaup á vörum 

og sorpflokkun. 

- Tímabil sköpunarverksins, sem efnt var til í fyrsta sinn sl. haust, verði fest í sessi í 

september ár hvert, með viðburðum, helgihaldi og fræðslu um umhverfismál, t.d. 

umhverfisdögum í kirkjum og uppskerumessum. 

- Sérstök áhersla verði lögð á umhverfisfræðslu í barna- og æskulýðsstarfi kirkjunnar, 

svo og í fermingastarfi. 

- Í samræmi við ályktun frá kirkjuþingi unga fólksins [...] um að einnota plastmálum 

verði útrýmt úr safnaðarstarfi kirkjunnar, verður notkun einnota plastmála hætt 

þegar í stað. Notkun annarra einnota áhalda, borðbúnaðar og umbúða í 

safnaðarstarfi kirkjunnar verði hætt fyrir árslok 2018. 

- Undirbúinn verði farvegur fyrir stærri söfnuði til þess að fá vottun á sjálfbærri 

starfsemi sinni hjá umhverfisstofnun.234 

-  

Það er ljóst að alþjóðasamfélagið stendur frammi fyrir mikilli umhverfisvá og ekki verður hægt að 

koma í veg fyrir of mikla hlýnun jarðar án samstillts átaks. Parísarsáttmálinn er alþjóðasáttmáli sem 

flest lönd í heiminum eiga aðild að og munu leggja sitt af mörkum til þess að ná markmiðum hans. Í 

þeim hópi er Ísland en ríkistjórnin er þegar farin af stað með átak til að minnka losun 

gróðurhúslofttegunda. Íslenska þjóðkirkjan hefur tekið afgerandi afstöðu til umhverfismála og með 

endurskoðaðri umhverfisstefnu sinni hefur hún sett sér markmið og hrint í framkvæmd 

aðgerðaráætlun. En þá verða gjörðir að fylgja orðum. Innan þjóðkirkjunnar eru margar stofnanir og 

söfnuðir og allir þurfa að leggja sitt af mörkum til að markmiðum umhverfisstefnunnar verði náð. Til 

verksins þarf fyrst og fremst gagngera hugarfarsbreytingu og hins vegar framkvæmdarvilja því 

réttlæti Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda þarf að vera bæði í orði og á borði.  

 

 

 
 

                                                             
234 Gerðir kirkjuþings, 2017, bls. 79, sótt 17. apríl 2019 af https://kirkjan.is/library/Files/KirkjuThing/Gerdir-
kirkjuThings/Ger%C3%B0ir%20kirkju%C3%BEings%202017%20-%20Copy%20(1).pdf. 
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4   Niðurstöður 
 
 
Íslenska þjóðkirkjan hefur spámannlega köllun. Hin spámannlega köllun felur í sér að beina augum 

sínum að samfélaginu en hneigja eyra sitt að Guði. Mannlegt samfélag er í stöðugri þróun og tekur 

sífelldum breytingum. Af þeim sökum er mikilvægt að gæta samhengis þegar kemur að því að 

skilgreina hver hin spámannlega köllun kirkjunnar sé því að köllunin breytist í takti við breytingar 

samfélagsins. Þegar spámannarit Gamla testamentisins eru rannsökuð þá er ljóst að spámennirnir 

störfuðu í ólíku sögulegu samhengi. Þeir voru kallaðir til að flytja ólíkan boðskap á ólíkum tímum en 

þrátt fyrir það áttu þeir margt sameiginlegt. Það sem er sameiginlegt með þeim er m.a. það sem 

einkennir eðli þeirra og hlutverk sem spámenn. 

   Það að íslenska þjóðkirkjan hafi spámannlega köllun þýðir ekki að hún sé spámaður heldur frekar 

að hún deili sömu köllun og spámennirnir. Það er mikilvægt að gera greinarmun á embætti 

spámannsins og spámannlegri köllun. Spámenn Gamla testamentisins voru smurðir til 

spámannlegrar þjónustu því að þeir höfðu sýnt fram á að þeir höfðu spámannlega köllun. Á þann 

hátt höfðu spámennirnir ákveðið kennivald í samfélagi sínu vegna þess að þeir gegndu embætti 

spámanns. Í dag er slíkt embætti ekki til innan kirkjunnar og því ekki hægt að tala um að einhver eða 

eitthvað sé spámaður í hefðbundnum skilningi heldur frekar að einhver eða eitthvað hafi 

spámannlega köllun. 

   Í rannsóknum guðfræðingana Abraham J. Heschel og Walter Brueggemann á spámönnum Gamla 

testamentisins má finna vísbendingar um það hvað hin spámannlega köllun felur í sér. Þeir nálgast 

spámannatextana með ólíkum hætti og áherslur þeirra eru ólíkar. Heschel leggur áherslu á hina 

guðlegu samkennd (e. divine pathos) og segir hana vera það sem allir spámennirnir verði fyrir. Öll 

tilvera spámannanna litast af hin guðlegu samkennd sem heltekur hjarta þeirra og huga. 

Brueggemann leggur áherslu á að hin spámannlega þjónusta feli í sér að gagnrýna og valdefla. Hin 

spámannlega þjónusta felur í sér annars vegar að gagnrýna hina ríkjandi samfélagsvitund (hina 

konunglegu vitund) og hins vegar efla meðvitund um nýja tegund samfélagsvitundar (hina 

spámannlega vitund). En hver eru helstu einkenni spámannanna og hvernig eiga þau við hina 

spámannlegu köllun þjóðkirkjunnar? 

   Fyrst og fremst voru spámennirnir menn af holdi og blóði. Þeir voru ekki tilfinningalausar málpípur 

Guðs. Þeir voru ekki völvur sem á einhvern dularfullan hátt gátu spáð fyrir um ókomna hluti. Það er 

algert lykilatriði að átta sig á því að sérkenni spámannanna var ekki fyrirfram gefin vitneskja um 

komandi tíma heldur innsýn inn í hjarta Guðs á hverjum tíma fyrir sig. Spámennirnir voru næmir fyrir 

illsku en hið minnsta óréttlæti þótti þeim óviðunandi. Guðsmynd þeirra birti mynd af Guði sem lætur 

málefni og þjáningu mannkyns sig varða. Orðræða þeirra var skýr og áköf og kallaði á viðbrögð þeirra 
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sem hlustuðu. Þeir lögðu áherslu á að hin mestu gæði voru fólgin í réttlæti og kærleika. Spámennirnir 

voru myndbrjótar en þeir leituðust við að brjóta niður alla hjáguðadýrkun sem gat birst í ótal 

myndum eins og musterisdýrkun, efnishyggju og þjóðernishyggju. Spámennirnir lögðu áherslu á 

ábyrgð sérhvers einstaklings og sögðu að þrátt fyrir að fáir væra sekir bæru allir ábyrgð. Þrátt fyrir að 

spámennirnir voru gjarnan harðorðir og dæmandi þá lá alltaf á bakvið orðræðu þeirra kærleikur og 

samúð fyrir mannkyninu.  

   Í upphafi ritgerðarinnar varpaði ég fram eftirfarandi rannsóknarspurningunni: Hver er hin 

spámannlega köllun kirkjunnar, hvernig birtist hún í kirkju- og embættisskilningi íslensku 

þjóðkirkjunnar og hvernig stendur þjóðkirkjan sig í að sinna þessari köllun sinni? Þessi 

rannsóknarspurning er þríþætt en hún spyr í fyrsta lagi hver sé hin spámannlega köllun kirkjunnar í 

sínu víðasta samhengi, í öðru lagi spyr hún hvernig sú köllun birtist í kirkju- og embættisskilningi 

íslensku þjóðkirkjunnar og í þriðja lagi hvernig þjóðkirkjunni tekst til að sinna þessari köllun sinni. 

   Fyrst og fremst er kirkjan, í sínu víðasta samhengi, hin heilaga almenna kirkja, kölluð til 

spámannlegrar þjónustu inn í ákveðið samhengi. Þar sem að kirkjan er dreifð út um allan heim og 

starfar í gegnum ólíkar kirkjudeildir þá fer eðli þjónustunnar eftir samhengi á hverju svæði fyrir sig. 

Til dæmis er líklegt að eðli hinnar spámannlegu þjónustu evangelísk-lúthersku kirkjunnar í Kenýa er 

frábrugðinn hinni spámannlegu þjónustu íslensku þjóðkirkjunnar. Af þeim sökum er mikilvægt að 

kirkjurnar þekki sitt samhengi og viti hvernig þjónustunni skuli háttað á hverjum tíma fyrir sig. Í 

rannsóknum á spámönnunum kemur bersýnilega í ljós að allir störfuðu þeir í ólíku samhengi og var 

boðun þeirra og þjónusta í takti við hvert samhengi fyrir sig. 

   Hin spámannlega þjónusta kirkjunnar felur í sér að gagnrýna og valdefla. Gagnrýnin felur í sér að 

brjóta niður ríkjandi vitund og viðhorf sem samræmast ekki vilja Guðs. Valdeflingin felst í því að vekja 

fólk til meðvitundar um nýja vitund og viðhorf sem felur í sér von um öðruvísi tíma og aðstæður. Eins 

og Brueggemann sýndi fram á í bók sinni The Prophetic Imagination þá fólst hin spámannlega 

þjónusta Móse og Jesú Krists í því að annars vegar brjóta niður ríkjandi viðhorf og venjur 

samfélagsins sem samræmdust ekki vilja Guðs og hins vegar að byggja upp nýja tegund viðhorfa og 

venja sem vakti von um nýja tíma. Þetta gerðu þeir með því að beita frásagnarmódeli (e. narrative 

model) hinnar spámannlegu vitundar gegn frásagnarmódeli ríkjandi samfélagsvitundar. En 

frásagnarmódel Móse og Jesú einkenndist af tungumáli sorgarinnar (e. language of grief) og lofgjörð 

(e. doxology). Tungumál sorgarinnar felur í sér að brjóta niður afneitun og tilfinningadeyfð Guðs 

barna gagnvart óréttlætinu í samfélaginu sem hin ríkjandi vitund hefur alið hjá þegnum sínum. 

Sorgin er gagnrýni sem felur í sér fullvissu um að hin ráðandi vitund mun taka enda og von er um 

nýja tegund vitundar og samfélags. Tungumál lofgjörðarinnar er tækið sem heldur þessari von lifandi. 

Voninni um að ríkjandi vitund sé hverfandi og að eitthvað nýtt sé í vændum, að Guð sé að fara gera 
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eitthvað nýtt. 

   Efnivið hinnar spámannlegu þjónustu er að finna í textum guðspjallana. Líf og starf Jesú, 

krossfestingin og upprisan er sá efniviður sem kirkjan hefur til þess að sinna sinni spámannlegu 

þjónustu. Hin spámannlega gagnrýni og valdefling Jesú birtist bæði í orði og á borði. Í orði gagnrýndi 

hann ríkjandi vitund og viðhorf m.a. með því að ógna guðfræði samfélagsins og með því að lýsa því 

yfir að fyrirgefningu Guðs væri að finna utan musterisins. Í sæluboðunum boðar hann hinum 

jaðarsettu von um bjarta framtíð en á sama tíma gagnrýnir hann hina ríku, sáttu og söddu. Á borði 

gagnrýndi hann ríkjandi samfélagsskipan með því að sýna samúð gagnvart hinum jaðarsettu í 

samfélaginu. Í samfélagi sínu við hina jaðarsettu braut hann á bak aftur aðgreiningu á milli ólíkra 

stétta og lagði áherslu á jöfnuð. Í orði birtist hin spámannlega valdefling Jesú m.a. í prédikunum hans 

um Guðs ríki, í sæluboðunum, en nær hámarki í upprisunni. Í upprisunni birtist hin spámannlega 

valdefling Jesú okkur á borði. En upprisan er tákn Guðs um að nýr veruleiki blasir við.  

   Íslenska þjóðkirkjan er hluti hinnar heilögu almennu kirkju, líkama Krists hér á jörð og er kölluð til 

spámannlegrar þjónustu en hvernig birtist hin spámannlega köllun hennar í kirkju- og 

embættisskilningi hennar?  

   Köllun hennar birtist í kirkju- og embættisskilningi hennar á tvo vegu, þ.e. í boðun hennar og 

þjónustu, m.ö.o. í orði og á borði. Kirkjan er kölluð til að boða orð Guðs, þ.e. lögmál og 

fagnaðarerindi og boðunin fer fram annars vegar í skipulagðri þjónustu kirkjunnar og hins vegar í lífi 

og starfi hinna almennu þjóðkirkjuþegna. Boðunin á sér ýmsar birtingamyndir og getur átt sér stað á 

ólíka vegu. Boðunin á sér stað m.a. í prédikun orðsins þjóna, í barna- og æskulýðsstarfi, í 

fermingarfræðslu og í afstöðu kirkjunnar í samfélagslegum málum. Þar sem að íslenska þjóðkirkjan er 

þjóðkirkja þá ber henni að boða þjóðinni allri orð Guðs. Kirkan er einnig kölluð til þess að þjóna og 

þjónustan er í samræmi við boðun hennar. Þjónustan á sér einnig ýmsar birtingarmyndir og birtist 

annar vegar í hinni skipulögðu þjónustu þjóðkirkjunnar, m.a. í messunni, í kærleiksþjónustunni og í 

sálgæslunni og hins vegar í lífi hinna almennu þjóðkirkjuþegna. En hvernig tekst þjóðkirkjunni til að 

sinna köllun sinni? Er boðun hennar í samræmi við orð Guðs? Er þjónustan í samræmi við boðunina? 

Sinnir þjóðkirkjan köllun sinni í orði og á borði? 

   Í ritgerðinni fjallaði ég um þátttöku þjóðkirkjunnar í spámannlegu starfi þar sem ég nefndi fjögur 

dæmi um afstöður sem þjóðkirkjan hefur tekið til samfélagslegra mála síðastliðin ár og áratugi. Þessi 

fjögur dæmi eru: Afstaða þjóðkirkjunnar til vígslu kvenna, afstaða í málefnum samkynhneigðra, 

jafnréttisstefna þjóðkirkjunnar og afstaða hennar í metoo-umræðunni og afstaða kirkjunnar í 

umhverfismálum. Það er ljóst að þessar afstöður sem þjóðkirkjan hefur tekið hafi verið mjög 

mikilvægar sem munu stuðla að auknu jafnrétti innan kirkjunnar og umhverfisvænni starfsemi 

hennar og lífsháttum meðlima hennar. Eitt verður þó að taka fram í þessu sambandi en það er sú 
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staðreynd að þessar afstöður og stefnur voru ekki frumkvæði þjóðkirkjunnar heldur viðbragð hennar 

við lagabreytingum og siðferðilegum álitamálum sem hafa átt sér stað í íslensku samfélagi síðastliðin 

ár og áratugi. Staðreyndin er sú að þjóðkirkjan hefur verið eftirá í þessum efnum og sagan kennir 

okkur að viðhorfsbreytingar taka oft óþarflega langan tíma innan kirkjunnar. Það tók kirkjuna 

rúmlega 60 ár að vígja fyrstu konuna frá því að lögin sem heimiluðu konun að vígjast tóku gildi. Það 

tók önnur 40 ár þangað til fyrsti kvenbiskupinn var vígður. Það tók kirkjuna tæplega 15 ár að 

viðurkenna að hjónaband samkynhneigðra væri jafngilt hjónabandi gagnkynhneigðra. Kirkjan á enn 

þó nokkuð í land þar til að fullkomnu jafnrétti verði náð innan kirkjunnar og tíminn á enn eftir að 

leiða í ljós hvernig kirkjunni tekst að framfylgja umhverfisstefnu sinni. 

   Hvernig tekst þjóðkirkjunni til að sinna hinni spámannlegu köllun sinni? Sinnir hún spámannlegri 

þjónustu, þ.e. gagnrýni og valdeflingu? Sjáum við dæmi þess að þjóðkirkjan sé næm fyrir illsku sem 

setur réttlæti og kærleika á oddinn? Stundar hún skýra og ákafa orðræðu sem kallar á viðbrögð? 

Minnir hún söfnuð sinn fáir séu sekir en að allir séu ábyrgir? Er kirkjan að hlusta eftir rödd Guðs? 

   ,,Þið hlustið ekki“235, sagði Greta Thunberg, 16 ára aðgerðarsinni frá Svíþjóð, í ræðu sinni frammi 

fyrir breska þinginu 23. apríl síðastliðinn. ,,Þið viljið ekki skilja lausninar við þessu hættuástandi“.236 Í 

upphafi ritgerðarinnar benti ég á ákveðinn hugrenningartengsl á milli ræðu Thunberg og orða 

Jeremía spámanns: ,,hver hlustar þegar ég vara við? [...] þeir vilja ekki hlusta.“ (Jer 6.10) Greta 

Thunberg og Jeremía spámaður eiga það sameiginlegt að hafa fengið spámannlega köllun. Þó að hið 

sögulega samhengi þeirra sé ólíkt þá er boðskapurinn hinn sami. Samfélagið stendur frammi fyrir 

mikilli eyðileggingu, þau reyna að vara fólk við, en enginn virðist hlusta.  

   Greta Thunberg er dæmi um einstakling sem hefur fengið spámannlega köllun. Hún spáir fyrir um 

komandi eyðileggingu og prédikar iðrun og hún framkvæmir í samræmi við boðskap sinn. Boðskapur 

hennar er bæði í orði og á borði. Hún hefur haldið ræður út um allan heim, frammi fyrir 

vísindamönnum, stjórnmálamönnum og þjóðarleiðtogum og prédikar boðskap sinn óhrædd. Hún 

minnir óneitanlega á Davíð konung, þegar hann stóð frammi fyrir risanum Golíat áður en felldi hann. 

Thunberg hefur reynst jafnöldrum sínum mikil fyrirmynd en hreyfingin sem hún hrinnti af stað, 

skólaverkfall fyrir loftslagið (s. skolstrejk för klimatet), hefur breiðst út um allan heim og hafa 

fjölmörg skólabörn tekið þátt í að fylgja fordæmi hennar. Það kemur í raun og veru ekkert á óvart að 

hún hafi verið tilnefnd til friðarverðlauna Nóbels. 

   Greta Thunberg er einstaklingur sem þjóðkirkjan ætti að taka sér til fyrirmyndar. Þjóðkirkjan hefur 

spámannlega köllun en hin spámannlega köllun felur í sér að beina augum sínum að samfélaginu en 

                                                             
235 ,,You did not act in time: Greta Thunberg´s full speech to Mps“, The Guardian, 2019, sótt 30. apríl 2019 af 
https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/23/greta-thunberg-full-speech-to-mps-you-did-not-
act-in-time. 
236 Sama heimild. 
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hneigja eyrum sínum að Guði. Spámannleg gáfa felur ekki í sér eiginleikann til að spá fyrir um 

ókomna hluti heldur innsýn inn í hjarta Guðs. Spámennirnir fengu köllun, drífandi þörf til þess að 

boða réttlæti og kærleika, samkvæmt vilja Guðs, til að koma í veg fyrir slæmar afleiðingar sem 

Ísraelsþjóðin átti í vændum. Er þjóðkirkjan að beina augum sínum að samfélaginu og hneigja eyrum 

sínum að Guði. Er þjóðkirkjan að hlusta á hvað Guð hefur að segja?  

   Umhverfis- og jafnréttismálin eru stóru málin í dag og þrátt fyrir að jafnréttismálin eru komin 

lengra á veg hér á Íslandi en víða annars staðar og íslendingar finna ekki jafn mikið fyrir áhrifum 

loftslagsbreytingana þá er mikið verk fyrir höndum. Hin spámannlega köllun þjóðkirkjunar í dag er að 

sýna fordæmi í umhverfis- og jafnréttismálum. Hin spámannlega rödd kirkjunnar þarf að vera sýnileg 

bæði í boðun kirkjunnar og þjónustu. Biskupar, prestar og djáknar eiga að standa fremstu víglínu í 

báráttunni gegn ójafnrétti og aðgerðarleysi í umhverfismálum. Kirkjan í heild sinni, líkami Krists, þarf 

að fylgja fordæmi frelsara síns, þ.e. að lifa samkvæmt boðun sinni, að praktisera það sem hún 

prédikar, að ástunda réttlæti og kærleika í orði og á borði. 
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