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Ágrip  

 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða þá reynslu að eiga trú, missa hana og öðlast á ný. 

Ætlunin var að skoða hvaða áhrifavaldar væru á bak við það að missa trú og öðlast hana aftur. 

Einnig var hún gerð til þess að sjá hvernig einstaklingurinn mæti mun á lífsgæðum sínum við 

að eiga trú og vera án hennar. Til að skoða þessa tilteknu reynslu var notast við narratífu sem 

rannsóknaraðferð. Í narratífunni er fólgin reynslusaga manneskju af viðfangsefninu og fellur 

hún undir hatt eigindlegra rannsóknaraðferða. Tekið var eitt rannsóknarviðtal og verpist 

ritgerðin í stærstum dráttum í kringum það sem þar kom fram, líkt og að stofnanabundin 

trúarbrögð voru sögumanneskjunni ekki hugleikin, heldur persónubundin trú. Í frásögninni 

kom í ljós að trú sögumanneskjunnar hafi farið í gegnum tvenn vaxtarskeið og í bæði skiptin 

fyrir tilstuðlan viss hópastarfs. Niðurstöður leiddu í ljós að trúin hefur gríðarlega mikið vægi 

fyrir sögumanneskju. Hún gefur lífi hennar ákveðna merkingu og á það sérstaklega við um 

erfiðleikatíma og upplifði sögumanneskja mikla vanlíðan á tímabili trúleysis.  

 
Lykilhugtök: Narratífa, persónubundin trú, trúarleg bjargráð, trúarþróun 
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Abstract 

 

The aim of this research was to examine the experience of having faith, losing, faith and 

regaining it. The purpose of this is to examine the factors which contribute to individuals 

experiencing doubts and then regaining their faith. A further aim of the research was to 

examine the estimated changes experienced by the individual in relation to quality of the life 

of those with and without faith. To examine this specific experience a narrative research 

method was used. This method of research produces qualitative data. The research consists of 

a personal account, which is the basis for this paper.  

The narrator does not subscribe to a particular religion but has found her own personal 

meaning of faith. She identifies that faith gives her and her life an additional depth of 

meaning at times of adversity. The narrative explores the participants spiritual growth and 

personal development of faith, both personally and within a group. The conclusions indicate 

that faith has an immense impact upon the life of the participant and did she experience a 

phase of dysphoria during the time the she lost her faith.  
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er skrifuð sem 12 ETCS eininga lokaverkefni í nútímafræði við hug- og 

félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri. Ritgerðin var unnin undir traustri leiðsögn Ólafar 

Maríu Brynjarsdóttur og kann ég henni hjartans þakkir fyrir leiðsögnina og ekki síður 

hvatninguna á meðan á vinnslu verksins stóð. Ég hefði ekki getað hugsað mér betri 

leiðbeinanda. 

 

Ég er þakklát Háskólanum á Akureyri að samþykkja mig inn í námið á undanþágu, þar sem ég 

hafði ekki stúdentspróf til að bera. Það er dýrmætt fyrir konu að fá að setjast á námsbekk á 

fullorðinsaldri og vinna að hugðarmálum sínum. Ég get með sanni sagt að námið hefur gert 

mig að betri manneskju, með aukna færni í að takast á við þau verkefni sem nútíminn, með 

öllum sínum flækjum, kann að færa.  

 

Sérstakar þakkir færi ég sögumanneskju minni henni Kristrúnu. Án frásagnar hennar hefði 

þessi ritgerð aldrei orðið það sem hún er. Ég þakka henni traustið, ég þakka henni að vera sú 

sem hún er og þakka henni vonina sem lífsviðhorf hennar veitir.  

 

Ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæðina á köflum, en mest þakka ég 

fjölskyldumeðlimum að skapa með mér hversdag sem er af þeim toga að gera lífið bæði 

skemmtilegt og innihaldsríkt. Ég þakka skólasystur minni Matthildi fyrir frábæra samfylgd. 

Ég þakka Bryndísi yfirlesturinn á ritgerðinni og öllum vinum mínum sem hafa verið á 

kantinum til skrafs og ráðagerða.  
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1. Inngangur 

Að eiga trú á æðri mátt hefur fylgt manninum frá örófi alda. Hún hefur leikið stórt hlutverk í 

samfélagslegu tilliti, en ekki er minna hlutverk hennar í einkalífi manneskjunnar. Þegar raunir 

þjaka leitar fólk á náðir æðri máttarvalda, líkt og sjá má á skemmtilegan hátt í ljóði Tómasar 

Guðmundssonar, Fjallganga. Er fjallgöngukappinn hefur komist í hann krappann á göngu 

sinni upp fjallið er að finna nokkuð lýsandi setningu fyrir bjargir hans í trúnni: ráma allt í 

einu í drottinn (Tómas Guðmundsson, 1989). Í þessari ritgerð má sjá hvernig trúin veitir 

huggun í raunum og lesa um það djúpstæða gildi fyrir þá sem halla sér að henni. Í vísindalega 

sinnaðri veröld nútímans getur fólki reynst erfitt að réttlæta fyrir sjálfum sér og öðrum að 

hallast að trú og í raun má segja að vísindin hafi tekið við sem trúarbrögð nútímans (Hunt, 

2002). Það er þó alls ekki allt fræðafólk á því að vísindi og trúarbrögð þurfi að vera í mótsögn 

hvort við annað. Trúarbrögðin hafa gefið fólki eitthvað sem vísindin hafa ekki gert. Það má 

því spyrja hvað yrði um von og trú, auk hættunnar og fegurðarinnar sem fylgir því að stökkva 

út í óvissuna, ef trúin væri smættuð niður í einfalda röksemdarfærslu (Barden og Baruchello, 

2018)? 

 
Hin evangelíska lúterska kirkja er þjóðkirkja á Íslandi. Flestir í dag hafa þó frjálst val í 

trúmálum og geta þeir aðhyllst það sem þeir vilja. Í 63. og 64. gr. ríkjandi stjórnarskrár á 

Íslandi (nr. 33/1944) er mælt fyrir um trúfrelsi. Þar segir að allir eigi rétt á því að stofna 

trúfélög og iðka trú trú sína í samræmi við sannfæringu hvers og eins og er öllum heimilt að 

standa utan trúfélaga. Það má eiga einn guð innan strangs trúarkerfis. Það má eiga marga 

guði. Það má iðka persónubundna trú – og það það má trúa á ekki neitt. En trú er eitt og 

trúarbrögð annað. Samkvæmt Íslenskri nútímamálsorðabók er hið fyrrnefnda: tilbeiðsla, 

átrúnaður og hið síðarnefnda: trú á tiltekinn guð eða guði, guðsdýrkun samkvæmt ákveðnu 

hugmyndakerfi (Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir, 2019). Trúarbrögð eru 

stofnanabundin mynstur gilda, trúar, tákna, hegðunar og reynslu sem eru miðuð að andlegum 

hagsmunum, deilt með samfélagi og dreift yfir tímann í gegnum hefðir (Xu, 2016). 

Trúarbrögðin út frá félagslegri virkni þeirra er hluti af umfjöllunarefni ritgerðarinnar en lítið 

verður horft til hefðbundinna trúarbragða eins og kristindóms. Trúfélög sem slík eru ekki til 

umfjöllunar heldur verður litið til þeirra breytinga sem átt hafa sér stað, hvernig fólk hefur 

snúið sér frá hinum hefðbundnu stofnanavæddu trúarbrögðum og leitað meira í samþættingu á 

trúarkerfum og persónubundna trú sem fellur betur að heimsmynd þess. Til þess telst andlegur 

göfgi (e. spirituality) sem er alþjóðlegur og djúpstæður mannlegur eiginleiki sem felur í sér 



  
 

9 

leit að merkingu, tilgang, dyggðir, velsæld og dýpkun á samböndum hvort heldur sem það er 

við okkur sjálf, aðra eða veruleikann, hvernig sem við skiljum hann. Hann getur átt við bæði 

þá sem aðhyllast skipulögð trúarbrögð og þá sem gera það ekki (Xu, 2016). Hér verða líka 

dregnar upp þær ástæður sem félagsvísindin gefa sér fyrir trú mannsins og vegna eðlis 

sögunnar sem á eftir fer er einnig fjallað sérstaklega um nýaldarstefnuna.  

Rannsókn þessi var framkvæmd innan ramma eigindlegra aðferða, notast var við narratífu 

sem rannsóknaraðferð. Narratífan greinir frá reynslu manneskju af tilteknu fyrirbæri í gegnum 

frásögn hennar sjálfrar. Hér er skoðuð reynsla manneskju af því að eiga trú, missa hana og 

öðlast á ný. Sagan hefur verið þemagreind og hvert þema hennar skoðað, greint og reifað. Í 

lokakafla ritgerðarinnar má síðan lesa umræður um söguna, réttmæti og takmarkanir 

rannsóknarinnar.  

Það er mikilvægt í verkefni sem þessu að finna manneskju sem er fús til að ljá rödd sína og 

deila reynslu sinni. Hver og ein rödd í þeim fjölbreytta kór sem börn heimsins mynda hefur 

vægi, að detta niður á rödd sem segir þá sögu sem gefur rannsóknarverkefni merkingu er 

sérlega dýrmætt. Það er dýrmætt fyrir rannsakandann, fyrir sögumanneskjuna og fyrir 

verkefnið sjálft. Hér má finna reynslusögu Kristrúnar Hermannsdóttur. Hún er sjúkraþjálfari 

að mennt og starfar í dag sem meðferðaraðili sem notast við óhefðbundnar aðferðir heilunar 

með skjólstæðingum sínum. Kristrún er á sextugsaldri, búsett á Vestfjörðum með eiginmanni 

sínum og saman hafa þau eignast fjóra drengi, sem flestir hafa glímt við mikla erfiðleika.  
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2. Aðferðafræði  

Í þessum kafla er fjallað um þá aðferðarfræði sem notast var við í rannsókninni, bæði 

eigindlegar og narratífar rannsóknaraðferðir. Fjallað er um markmið rannsóknarinnar, 

sögumanneskjuna og hvernig sú vinna sem innt var af hendi var framkvæmd.  

 

2.1 Markmið og rannsóknaraðferð 
 

Rannsóknarspurningin sem tekist var á við er: Hver er upplifun manneskju af því að eiga trú, 

missa hana og öðlast trú á ný? Kveikjuna að henni má finna í áhuga rannsakanda á því hvort 

trú á æðri máttarvöld sé djörf aðgerð á 21. öldinni, þegar umræðan í eldhúsum landsins hefur 

færst nánast alfarið frá því að leggja málin í hendur guðlegra afla, yfir á eigin herðar. Einnig 

er kveikjuna að finna í þeirri persónulegu reynslu rannsakanda að eiga trú og missa hana. 

Þriðja stiginu var bætt við vegna áhuga á því hvernig fólk nær að halla sér að trú að nýju 

þegar tíðarandinn virðist ekki endilega styðja það. Ljóst þótti að best færi á að skoða málefnið 

með aðferðum eigindlegra rannsókna og var hugmyndin að greina viðtöl við 5-6 viðmælendur 

til að sjá hvort svör þeirra fælu í sér sameiginlega þræði eða ólíka. Vegna tegundar rannsóknar 

fór hinsvegar best á að nota narratífu, umfangsins vegna. Hitt bíður betri tíma og stærri 

rannsóknar. 

 

2.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 
 

Eigindlegar rannsóknir hefjast með ákveðnum forsendum og vali á túlkunar- eða 

kenningafræðilegum ramma til að skoða merkingu sem einstaklingur eða hópur leggur í 

tiltekin félagsleg- eða mannleg vandamál. Til að rannsaka vandann er valin sú eigindlega 

rannsóknaraðferð sem hentar best við gagnaöflun. Hin ritaða lokaniðurstaða felur í sér raddir 

þátttakanda, sjálfsrýni rannsakandans, ítarlega greiningu og túlkun á vandamálinu, ásamt 

framlagi þess til fræðanna eða tillögur til breytinga. Rannsóknarferlið getur falið í sér að 

flæða á milli ólíkra aðferða og eru málin skoðuð útfrá ólíkum vinklum, eins og 

heimspekilegum, túlkunarfræðilegum og öðrum leiðum sem henta best við að skoða tiltekinn 

vanda mannlegs- eða félagsfræðilegs eðlis  (Creswell og Poth, 2018). Í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er viðfangsefnið skoðað í eðlilegu umhverfi þátttakenda og persónuleg 

reynsla einstaklinga af tilteknum málum skoðuð til þess að skilja veruleika þeirra (Sigurlína 



  
 

11 

Davíðsdóttir, 2013). Upplýsingarnar sem þessi rannsókn krefst er ekki hægt að nálgast nema 

fá aðgang að persónulegri reynslu, þeim dýrmæta brunni sem ljær daglegu lífi mannanna 

merkingu sína.  

 

2.3 Narratífa 
 

Narratífa sem aðferð hefur skipað sér veigamikinn sess meðal rannsókna innan hug- og 

félagsvísinda undanfarna áratugi. Fyrst og fremst er aðferðin notuð vegna áhuga á tiltekinni 

reynslu og er afstaða hennar því verufræðilegs eðlis, þ.e. grundvölluð á forvitni fyrir því hvers 

vegna fólk hagar lífi sínu með tilteknum hætti og síðan skoðun á ólíkum efnisþáttum reynslu 

þess. Það er í gegnum sögur sem fólk er fært um að skilja, gefa merkingu og tengja reynslu, 

því sögurnar færa tilvistinni merkingu (Caine, Estefan, og Clandinin, 2013). Daglegt líf okkar 

mannanna einkennist af sögum og er fortíðin túlkuð í gegnum þær. Narratífa sem 

rannsóknaraðferð, það að skoða reynslu í formi sagna, er fyrst og fremst leið til að hugsa um 

tiltekna reynslu sem felur í sér sýn á það fyrirbæri sem rannsakað er (Connelly og Clandinin, 

2006).  

Narratífan sem rannsóknaraðferð á sér margar birtingarmyndir. Hún getur nýst til að skoða 

tiltekin fyrirbæri eins og þau birtast í reynslu fólks eða sem verkferli við greiningu á sögunum 

sem sagðar eru. Þrátt fyrir að aðferðinni sé beitt með ýmsum hætti eiga narratífar rannsóknir 

það sammerkt að safna frásögnum einstaklinga af persónulegri reynslu þeirra. Sögurnar gerast 

á tilteknum stöðum eða aðstæðum og þær einkennir ákveðið samhengi, hvort sem það er í 

formi líkamlegra, tilfinningalegra, eða félagslegra aðstæðna. Sögunum getur verið safnað eftir 

ýmsum leiðum, en þó oftast í formi viðtala. Þær eru síðan greindar eftir ýmsum leiðum, t.d. 

með þemagreiningu út frá því sem sagt er, strúktúrgreiningu út frá eðli frásagnarinnar eða 

orðræðu/framkomugreiningu út frá því að hverju sagan beinist. Við greiningarvinnu eru 

frásagnir oftast settar upp í tímaröð, þó það sé ekki algilt og lögð er áhersla á að finna 

vendipunkta frásagnanna eða þætti þar sem ákveðinnar spennu eða breytinga gætir. Þeir þættir 

geta líka haft áhrif á uppbyggingu sögunnar þar sem það hefur ákveðnar afleiðingar í för með 

sér og er þá hægt að skoða merkingarbær mynstur í líkindum, ólíkum þáttum, breytingum og 

samræmi (Creswell og Poth, 2018). 
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Vinnulag rannsakanda helgast að hluta af skrifum Hafdísar Ingvarsdóttur (2013) um 

lífssögurannsóknir. Þó hér sé ekki um eiginlega lífssögu að ræða, þar sem einungis er horft til 

afmarkaðrar sögu, þá heyra lífssögurannssóknir til narratífra rannsókna (Creswell og Poth, 

2018). Báðar aðferðir eru ævisögulegs-eðlis og í þeim er mikilvægt að samband rannsakanda 

og sögumanns einkennist af gagnkvæmi, samlíðan, umhyggju, næmi og virðingu. Í þessari 

rannsókn er einnig beitt sömu þekkingarfræðilegu nálgun við greiningu, eða 

túlkunarfræðilegri. Í þeirri nálgun er unnið út frá því að enginn nema sögumaðurinn sjálfur 

geti með fullvissu útskýrt hvers vegna gjörðir hans og athafnir hafi verið með tilteknum hætti 

(Hafdís Ingvarsdóttir, 2013).  

Enginn fæðist inn í tómarúm og það eru margvíslegir áhrifavaldar í því hvers vegna sögur 

fólks verða á endanum þær sem þær eru. Það er í grunngerð narratífra rannsókna að horfa til 

samhengis hlutanna. Sögurnar þarf að segja innan þess veruleika sem viðmælendur lifa í, þ.e. 

taka inn í myndina heimkynni og atvinnu, menningu þeirra og sögulegt samhengi (Creswell 

og Poth, 2018). Félagslegur heimur sögumannsins er mótaður af honum sjálfum á vettvangi 

með fasi hans, klæðnaði, athöfnum og orðræðu. Hann skapar og endurskapar veruleikann og 

glæðir hann félagslegri merkingu. Rannsakandinn fær bæði innsýn í veruleika sögumannsins 

sem og þá menningu eða samfélag sem hann kemur úr (Björn Bergsson, 2002).  

 

2.4 Sögumaður 
 

Vegna eðlis rannsóknarinnar var viðmælandi valinn með tilgangsúrtaki. Rannsakandi hefur 

talað við marga um reynslu þeirra af trúmálum og rekist á örfáa sem búa yfir þeirri tilteknu 

reynslu að eiga trú, missa hana og öðlast á ný. Þegar það lá fyrir að einungis yrði um eina 

sögumanneskju að ræða var úr vöndu að ráða, þar sem það er mikil ábyrgð fólgin í því að 

velja manneskju til verksins sem getur gefið góða og trúverðuglega lýsingu af fyrirbærinu 

sem slíku. Eins og fyrir mátt örlaganna varð Kristrún Hermannsdóttir á vegi rannsakanda við 

upphaf ritgerðarvinnunnar og býr hún yfir þeirri reynslu sem leitað var eftir fyrir rannsóknina. 

Það var margt í fari hennar sem gerði það að verkum að rannsakandi vildi fá að heyra sögu 

hennar og gera að þungamiðju ritgerðarinnar. Hún er jarðbundinn, með góða menntun, býr 

yfir mikilli lífsreynslu og hefur þann eiginleika að geta sagt frá á greinagóðan hátt. Þar sem 

rannsóknarefnið eru persónubundin trúmál og reynsla af þeim eru þessir kostir sögumannsins 
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jákvæðir í ljósi réttmætis rannsóknarinnar. Hann er góður fulltrúi þýðisins og hefur þá 

þekkingu á efninu sem sóst er eftir (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

 

2.5  Réttmæti og áreiðanleiki 
 

Réttmæti og áreiðanleiki eru mikilvæg öllum rannsóknum og eru þeir þættir viss mælitæki á 

gæðin. Það getur verið erfitt að og flókið að meta réttmæti eigindlegra rannsókna og stundum 

hafa þær sætt þeirri gagnrýni að vera ekki nægjanlega áreiðanlegar og ekki af vísindalegum 

toga líkt og megindlegar aðferðir. Til að standa vörð um þessa þætti er mikilvægt að hafa í 

huga notagildi rannsóknarinnar (ytra réttmæti og yfirfærslugildi hennar), stöðugleika (hvort 

annar rannsakandi gæti komist að svipaðri niðurstöðu út frá sömu gögnum) og hlutleysi (að 

ekki sé innbyggð skekkja í rannsóknarferlinu eða rannsóknarniðurstöðunum). Þessir þættir 

voru hafðir til hliðsjónar við rannsóknarvinnuna sem og fimm grundvallarspurningar 

Eisenhart og Howe (1992) sem notaðar eru við mat á gæðum eigindlegra rannsókna: 

1. Hversu gott samræmi er milli rannsóknarspurningar, gagnasöfnunaraðferðar og 

gagnagreiningaraðferðar? 

2. Hversu vel heppnuð er gagnasöfnunin og gagnagreiningin?  

3. Hversu vel er gerð grein fyrir stöðu núverandi þekkingar á sviðinu og hversu vel 

kemur fram hvað er nýtt þekkingarframlag í þessari rannsókn? 

4. Hversu mikilvæg er rannsóknin fyrir viðkomandi svið og hversu vel var að henni 

staðið siðferðilega? 

5. Hversu góð er rannsóknin heildrænt séð?  

 

Rannsóknarniðurstöður eigindlegra rannsókna eru iðulega túlkaðar sem þekkingarframlag. 

Framtíðin leiðir í ljós hversu góðar eða afgerandi þær eru. Réttmætið er oft bundið við hversu 

trúverðuglega rannsakanda tekst að setja fram niðurstöður sínar. Kvale (1989) segir að í 

fræðasamfélaginu hafi leitin að algildri þekkingu vikið fyrir „verjandi þekkingarkröfum“ 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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2.6 Framkvæmd rannsóknar og greining 
 

Áður en lagt var af stað í þessa vegferð þurfti rannsakandi að hreinsa hugann af fyrirfram 

gefnum hugmyndum, þar sem rannsóknarefnið er honum hjartfólgið og hann með sínar 

ákveðnu hugmyndir um hverjar niðurstöðurnar kynnu að verða. Af þeim sökum þurfti líka að 

vanda val á öðrum heimildum vel. Með heiðarleikann að vopni og einskæran áhuga á að 

hamla ekki trúverðugleika rannsóknarinnar stóð eftir frásögn sögumannsins, það er sú frásögn 

sem þessi ritgerð verpist um, ekki hugmyndir rannsakanda.  

Rannsóknarviðtalið fór fram 11. febrúar 2019. Í upphafi var viðmælanda greint frá tilgangi 

rannsóknarinnar og hvernig áætlað var að nota upplýsingarnar sem veittar voru. Viðmælanda 

var heimilt að velja hvort hann vildi koma fram undir eigin nafni eða notast væri við 

nafnleynd og valdi hann að koma fram undir nafni. Spurð var ein opin spurning í upphafi og 

tjáði sögumaður sig út frá henni án inngrips frá rannsakanda. Viðtalið var hljóðritað og var 

það um 50 mínútur að lengd.  

Í framhaldinu hlustaði rannsakandi ítrekað á viðtalsupptökuna til að kynnast frásögninni djúpt 

ofan í kjölinn og nema hvað raunverulega var þar sagt. Þegar djúpstæðri þekkingu á 

frásögninni var náð var viðtalið afritað. Það getur verið vandasamt verk að greina hvað það er 

í frásögn sögumanns sem þarf að koma fram og þegar það er skráð þarf það að vera með 

nákvæmum orðum hans – með þeim hætti að það valdi honum ekki skaða á nokkurn hátt. 

Einn mikilvægasti liðurinn er að sagan sem á endanum er sögð sé aldrei sú sem 

rannsakandinn hefur mestan áhuga á (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013). Sagan þarf síðan að vera 

framsett á skiljanlegan máta, þar sem lykilatriði hennar eru dregin fram. Hún er endurskrifuð í 

tímaröð og á samfelldan hátt með upphaf, miðju og endi. Þegar öllu er á botninn hvolft segir 

narratífan persónulegar sögur sem birtast í tímatali (e. chronology) reynslunnar, sem á sér stað 

í persónulegu, félagslegu og sagnfræðilegu samhengi. Narratívan felur í sér mikilvægar 

birtingarmyndir reynslu einstaklingsins og samkvæmt tveimur helstu fræðimönnum á sviði 

narratífra rannsókna Clandinin og Connolly, er hún sögurnar eins og þær birtast í upplifun og 

frásögn hans (Creswell og Poth, 2018).  
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3. Trú mannsins  

Margar tilraunir hafa verið gerðar til að skilgreina trú með þeim hætti að það útskýri 

grunngerð hennar. Durkheim sagði hana í víðum skilningi vera safn trúarhugmynda og 

hegðunar byggt á sameiginlegri heimsmynd sem aðskilur hið helga og/eða yfirnáttúrulega frá 

hinu veraldlega (Durkheim 1965 [1912]). Gróft tiltekið má skilgreina allar tegundir trúar í 

hina upprunalegu trú mannsins, andatrú. Eftir því sem menningin þróaðist, þróuðust 

trúarbrögð í flóknari útfærslur, sem bera hin ýmsu nöfn og fela í sér ólíka siði. Þau hafa verið 

skilgreind með þeim hætti að eitt stig hafi leitt af sér það næsta. Fyrst kom andatrú, síðan 

fjölgyðistrú og þá eingyðistrú, sem tók sér bólfestu í flóknari samfélögum. Burtséð frá 

sönnunargildi eiga allir menningarheimar sér trúarhugmyndir, goðsagnir og helgiathafnir sem 

sumir segja til marks um fávisku og hjátrú. Mannfræðingar hafna því alfarið með þeim rökum 

að það séu þjóðhverf sjónarmið. Þeir benda á að á 22. öldinni verði vafalítið eitthvað af því 

sem við gerum nú flokkað undir hjátrú (Peoples og Bailey, 2012). Kannski munu hálfgildis-

trúarbrögðin vera þar á meðal. Í þeim má til að mynda sjá fólk sameinast í aðdáun sinni á 

tilteknum fótboltaliðum eða neyslu (eða ekki neyslu) á tiltekinni fæðu. Í gegnum hálfgildis-

trúarbrögðin uppfyllir fólk þörf sína fyrir félagslegt samneyti í gegnum sameiginlega reynslu 

(Hunt, 2002).   

Segja má að vöxtur trúarbragða sem kerfis megi rekja allt aftur til þess er seiðmenn tóku sér 

stöðu sem fyrstu tengiliðir á milli heima guða og manna í shamanisma (Peoples og Bailey, 

2012). Shamanismi er 30.000 ára gamalt trúarkerfi sem felur í sér heildræna nálgun á lífið. 

Innan hans er manneskjan hluti af órofa heild og henni ber að virða önnur lífsform til jafns við 

sitt eigið. Shamanismi var iðkaður um allan heim meðal frumbyggja og meðal þeirra 

varðveittist iðkun hans og hugmyndafræði, sem átt sterka endurkomu undanfarin 50 ár 

sérstaklega meðal Vesturlandabúa (Kowalewski, 2019). Kerfið felur ekki í sér sama 

ósveigjanleika og samfélagsstýringu og seinni tíma eingyðistrúarbrögð sem eiga upphaf sitt í 

gyðingdómi og er rakið til hins forna Júðaríkis sem leið undir lok árið 586 f.Kr. Seinna 

spruttu síðan upp kristindómur og íslam sem hvort tveggja koma til sögunnar á hinu nýja 

tímatali. Tímatalið er miðað við fæðingu Jesú frá Nasaret og tæpum 600 árum síðar var 

Múhameð spámaður uppi (Coogan, 1999).  Eingyðistrúarbrögðin eru því ung í sögulegu 

samhengi og má segja ris og hnignum þeirra ansi bráða. Í sinni einföldustu mynd hallast þeir 

sem eru trúaðir að trú á eitthvað yfirnáttúrulegt, en það er nokkuð fjarri hugmyndum 

gyðingdóms, kristni og íslam þar sem formlegu trúarkerfi ásamt kennisetningum er fyrir að 

fara (Hunt, 2002). 
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Þó maðurinn sé eina skepnan sem iðkar trúarlíf er ekki útilokað að aðrar tegundir prímata iðki 

ákveðnar helgiathafnir eins og sjá má á regndansi simpansa. Mennirnir hafa átt sér trú og 

iðkað trúarbrögð í tugþúsundir ára og er sú iðkun eldri en ritmálið (Coogan, 1999). Í 

samfélögum veiðimanna og safnara er andatrú iðulega fyrir að fara. Flest eiga þau 

sameignlega trú á einhverskonar eftirlíf og yfirleitt fer iðkun fram í gegnum shamanisma. Um 

40% samfélaganna eiga tegundir af æðri guðum, en þeir eru einungis virkir sem slíkir í 15% 

tilfella. Þrátt fyrir að samfélög veiðimanna og safnara séu dreifð um heiminn og engum 

samgangi hjá þeim fyrir að fara eru trúarskoðanir þeirra og iðkun um margt líkt (Peoples, 

Duda og Marlowe, 2016).  

Trú á æðri máttarvöld í einhverri mynd hefur því fylgt mannkyninu frá örófi alda og hafa 

vestrænir heimspekingar lagt sig í líma við að svara því hvort guð sé til. Mælt hefur verið fyrir 

tilvist hans eftir heimspekilegum leiðum, verufræðilegum, heimsfræðilegum og 

markfræðilegum, auk þess sem trúarreynslu hefur verið beitt til að sýna fram á tilvist hans 

(Stump og Murray, 1999). Þá hefur fjöldinn allur, og þá sér í lagi frá tímum Upplýsingarinnar, 

lagt sig fram um að afsanna tilvist hans. Undir lok 19. aldar sagði Durkheim að hefðbundin 

trúarbrögð væru að tapa félagslegu mikilvægi sínu, en jafnframt sagði hann að það væri 

eitthvað óendanlegt sem byggi í trúnni. Hann sá fyrir sér að trúarbrögð færðust úr því að vera 

stofnanavædd yfir í að vera óháð. Hann sá manninn rísa upp yfir trúna og upp risi trúarregla 

mannsins (e. the cult of man), sem fæli í sér nánast guðlega viðurkenningu á ferli mannsins og 

hvers hann væri megnugur. Fræðimenn hafa sagt sýn Durkheim ræst í veruleikanum eins og 

við þekkjum hann í dag og í rauninni hafi vísindin tekið við sem trúarbrögð nútímans (Hunt, 

2002). Einn þeirra er Richard Dawkins, sem hefur notið mikilla hylli fyrir ritverk sín og störf 

á vettvangi líffræði. Árið 2006 sendi hann frá sér bókina The god delusion eða 

Ranghugmyndin um guð, þar sem hann lið fyrir lið hrekur þær ástæður sem fólk hefur gefið 

sér fyrir trú sinni og segir meðal annars: „Ef þessi bók hefur þau áhrif sem ég ætla, verða 

trúaðir lesendur sem opna hana orðnir trúlausir þegar þeir leggja hana frá sér.“  Hann segir 

það reyndar hæpið í framhaldinu, þar sem bjargfastir trúmenn séu ónæmir fyrir rökum, en 

vonast til þess að hitta fyrir nógu mikið af fólki sem tilbúið er að gefa eðlislægri skynsemi 

sinni nægjanlegan styrk til að losa sig við löstinn trúarbrögð. Eins og sjá má á skrifum 

Dawkins á trú undir högg að sækja og í vísindalega sinnaðri veröld getur verið erfitt að 

réttlæta fyrir sjálfum sér og öðrum að hallast að trú (Dawkins, 2010). Þó fræðimenn geri sér 

almennt grein fyrir að trúmálum sé ólíkt háttað á mismunandi stöðum, þá hefur Steve Bruce 

(1992) til dæmis fullyrt að hinn vestræni heimur sé ekki trúrækinn staður. Tæknin hefur grafið 
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undan trúnni og hún hefur fært fólki sterkari tilfinningu fyrir því að vera við stjórnvölinn í 

eigin lífi og það þurfi þess síður með að leita svara í heimi yfirnáttúrlegra fyrirbæra (Hunt, 

2002). 

 

3.1 Ástæður trúar 
 

Hvort sem við trúum eður ei, eða hvort við flokkum trúarlíf og trúarreynslu einstaklinga sem 

villutrú getum við ekki með öllu útskýrt þessa hluti þrátt fyrir bækur eins og Ranghugmyndina 

um guð. Trúin hefur táknrænt gildi. Hún gefur lífi fólks dýpri merkingu og hjálpar fólki í 

viðureign sinni við daglegt líf, ásamt því sem hún styrkir böndin manna á milli. Goðsagnirnar 

geta þá að sama skapi verið táknræn vottun sem hjálpa fólki við skilning sinn á lífinu og 

atburðum þess. Félagsvísindafólk hefur lagt fram ýmsar kenningar fyrir tilvist trúarbragða, 

eins og að með iðkun trúarbragða fái fólk inn í líf sitt þætti sem það gæti ekki fengið eftir 

öðrum leiðum. Ástæðurnar eru flokkaðar í þrjár megingerðir: vitrænar, sálrænar og 

félagslegar (Peoples og Bailey 2012).  

 

3.1.1. Vitræn nálgun  
 

Maðurinn hefur þörf fyrir að skilja heiminn í kringum sig og trúarlegir þættir veita því 

skýringar á illskýranlegum hlutum og atburðum. Í bókinni Humanity: An Introduction to 

Cultural Anthropology fjalla Peoples og Bailey (2012) um nokkra kenningasmiði á sviði 

vitrænnar nálgunar.  Sir James Frazer flokkaði þróun rökrænnar hugsunar í þrjú stig: galdra, 

trúarbrögð og vísindi. Hvert leiðir af öðru og býður upp á tiltekna veraldarsýn með vitrænar 

skilgreiningar á hvernig heimurinn virkar. Þar sem að vísindin eru yfirburðakerfi þekkingar 

hlutu þau samkvæmt Frazer að leysa af hólmi galdra og trúarbrögð. Sú kenning hans gengur 

þó ekki fyllilega upp þar sem margir vísindamenn iðka trú. Clifford Geertz sagði trúarvissu 

færa þeim trúuðu fullvissu um að heimurinn sé hlaðinn merkingu – að atburðir hafi stað í 

miklu stærra kerfi, náttúruleg fyrirbæri hafi sínar ástæður, þjáning og slæmir hlutir hendi gott 

fólk af ástæðu og illgjörð og óréttlæti fái sín maklegu málagjöld. Hann sagði manneskjuna 

ekki hafa þol fyrir hlutum sem setur forsendur hennar úr skorðum og með trú geti fólk haldið 

heimsmynd sinni óbreyttri. Með þeim hætti geti fólk enn skynjað reglu í heiminum í stað 

óreiðu innan þeirra menningarlegu þekkingar. Steward Guthrie er annar kenningarsmiður sem 

sagði að mennirnir hefðu þörf fyrir að sjá veröldina í manngervi, eins og gert var í andatrú eða 
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með því að guðirnir hafi afl yfir ólíkum náttúruþáttum líkt og í fjölgyðistrú eða með því að 

leggja traust sitt á að einn guð stjórni öllu líkt og í eingyðistrú. Hann segir að með því að 

manngera heiminn með þessum hætti hugsi mennirnir betur um jörðina og trúarbrögð séu því 

einfaldlega betri valkostur (Peoples og Bailey 2012).  

 

3.1.2. Sálræn nálgun 
 

Í sálrænni nálgun er meðal annars fólgið að sú tilfinningalega fullnægja sem fólk fær út úr trú 

sé grunnþörf og grundvallaratriði í lífi þeirra. Þeir fræðimenn sem hallast að þessari nálgun 

sjá trúarbrögð geta hjálpað fólki þegar dauði, óréttlæti, veikindi, vandræði og önnur þolpróf 

lífsins sækja á. Fyrir tilstuðlan trúarinnar finnur fólk merkingu og tilgang í þessu öllu og 

ræður betur við öldugang lífsins. Malinowski hélt því fram að trú gæti hjálpað fólki þegar það 

skorti sjálfstraust og mistækist þrátt fyrir að gera sitt besta, þar sem alltaf er eitthvað sem ekki 

er hægt að skýra þrátt fyrir okkar besta framlag. Trúin getur dregið úr kvíða yfir óvissuþáttum 

lífsins, ásamt því sem hún getur hreinlega hjálpað til við að bæta frammistöðu. Hún færir 

sanninn til fólks um að böl megi bæta. Önnur sértæk sálfræðileg nálgun er sú að sem 

manneskjur séum við meðvituð um eigin dauðleika. Það er kvíðavaldandi að hugsa um eigin 

dauða, og upplifa veikindi og dauða ástvina okkar. Með trú má sneiða hjá endalokunum sem 

dauðinn áskapar með ánægjulegt líf að þessu loknu þar sem sálir okkar lifa að eilífu (Peoples 

og Bailey 2012).  

  

3.1.3. Félagsleg nálgun 
 

Innan hennar má sjá áhrif trúarbragða á viðhald félagslegra stofnana í heild sinni með 

ásköpun sameiginlegra gilda, eflingu samstöðu og hegðunarstjórnunar. Helstu talsmenn trúar 

út frá félagslegri nálgun segja að trúarbrögð fyrirfinnist vegna þeirra áhrifa sem þau hafa á 

samfélög mannanna vegna félagslegrar virkni þeirra. Trúarbrögðin hjálpi til við að halda 

samverkandi félagslegum samböndum á milli einstaklinga og hópa og hjálpi því að virða rétt 

annarra og framkvæma almenna skyldu sína. Þau séu órjúfanlegur þáttur í félagsmótun barna 

sem hafi djúpstæð áhrif á gildi þeirra í lífinu (Peoples og Bailey 2012). Í ljósi þessa hafa 

sumir félagsvísindamenn sagt það hjálpi ekki trúarbrögðunum að fólk geti í raun valið sér 

trúarskoðun líkt og af einhverju gnægtaborði í stað þess að fylgja þeim trúarbrögðum sem 
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samfélag þeirra hefur úthlutað því og segja það til þess fallið að draga úr samfélagslegu valdi 

þeirra, auk þess sem fólk getur þá líka valið að trúa ekki (Hunt, 2002). 

 

3.2 Persónubundin trú 
 

Hugmyndin um að vísindi og rökfesta muni ganga af trúarbrögðum dauðum hefur verið 

lífsseig og margir aðhyllast að örlög mannanna séu í raun í þeirra eigin höndum fremur en á 

valdi einhverskonar guðlegra afla. Þá hefur trúin færst úr því að vera samfélagsleg stofnun 

yfir í að vera persónubundin, þar sem mennirnir leita frekar að merkingu á sínum eigin 

forsendum heldur en innan kerfa trúarbragðanna. Segja má að mikilvægi trúarinnar hafi ekki 

hrakað, heldur hvernig fólk nálgast hana, sem kannski er jákvætt fyrir trúna sem slíka, að 

hennar sé óskað á eigin forsendum í stað þess að gangast inn í þvingandi félagslegt kerfi 

trúarstofnana. Nútímatrúnni svipar til fyrirrennara hennar í grunninn en tjáning hennar breyst, 

þar sem nútímamaðurinn hafi ekki þörf fyrir yfirboðandi kerfi sem rammar inn gildi hans. 

Trúin hefur færst yfir í einkalíf einstaklinganna og hún snýst ekki lengur um stórkostlega 

upphafningu og annars heims málefni lífs og dauða heldur um minniháttar upphafningu hins 

jarðneska lífs sem felur í sér sjálfsbirtingu, tjáningu sjálfsins og persónulegt frelsi (Luckmann, 

1990). Í dag er hinum stóru sviðsmyndum oft hafnað, líkt og kristindómi, en leitað lengra 

aftur eins og til goðsaganna. Aukin velsæld og aukið persónulegt frelsi einkennir þennan tíma 

og í hefur hann leyst úr læðingi nýjar tegundir trúarbragða og viðhorfa, eins og 

nýaldarstefnuna og femínískan spíritisma. Það má segja að trúarlíf í vestrænum heimi dagsins 

í dag snúist að miklu leyti um lífsstíl, sem getur eins og allt annað verið hluti af 

markaðssetningu og tísku. Þetta hefur gert það að verkum að það hefur reynst erfiðara að 

mæla og meta hvort fólk halli sér til trúarlegs lífs, þar sem ekki er lengur eins klippt og skorið 

hvað í því felst (Hunt, 2002). Áhugi fræðafólks á sviði trúmála hefur undanfarið beinst í 

auknum mæli að alþýðutrú, spíritisma og skilyrðislausri trú. Þetta hefur verið raunin innan 

félagsvísindanna bæði í Bandaríkjunum og Evrópu þar sem dregið hefur úr skipulögðum 

trúarbrögðum og staða þeirra veikst til muna (Turner, 2014).  
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3.3 Nýaldarhreyfingin 
 

Undanfarna áratugi hefur nýaldarhreyfingunni vaxið fiskur um hrygg og hefur trúarlandslag 

Vesturheims tekið gífurlegum breytingum frá því í kringum 1960. Innan hennar geta andlega 

sinnaðir svolítið fundið sína útfærslu af trú sem á rætur sínar víða og er hún opin fyrir öllum 

trúarbrögðum. Í grunninn sækir hún mest í trúarbrögð sem flokkast síður sem hefðbundin í 

hinum Vestræna heimi, líkt og shamanisma, heiðni og hverskyns aðra frumbyggjatrú. Það má 

segja að vegna þess hversu galopið eðli hennar er sé afar erfitt að skilgreina hana (Hunt, S. 

2002). Turner (2014) gerir þó tilraun til þess og bendir á að alþýðutrú nútímans og 

alþjóðavæðingin hafa leitt af sér hnattrænan trúblending. Hann segir að meðal stór hóps í 

Bandaríkjunum ríki einskonar leitarmenning (e. quest culture). Þar er leitað merkingar innan 

fjölbreyttra og ólíkra hefða og er afleiðing þess þessi trúarblendingur sem fólk aðhyllist 

(Turner, 2014). Oftar en ekki er það sammerkt með fólki innan nýaldarhreyfingarinnar að það 

leitar að andlegum tilgangi, frelsi og tjáningu sjálfsins. Að það fái tjáð hvert það raunverulega 

er og fái lifað samkvæmt sínu sanna eðli og það sé hluti af hinni náttúrulegu heild sem það 

lifir innan. Það leitast við að lifa í sannleika og sameiningu. Trúin er húmanísk og bjartsýn og 

leggur ríka áherslu á hið fullkomna innra líf einstaklingsins. Ein ástæða fyrir vinsældum 

hennar er vegna þess hversu ríka áherslu hún leggur á að valdefla einstaklinginn og er það 

gert í gegnum allra handa mannrækt. Það er svo í valdi hvers og eins hversu mikið hann gefur 

sig á vald andlegu lífi (Hunt, S. 2002). 

Hvað sem segja má um trú og ástæður fólks fyrir henni, má segja að í hvaða mynd sem hún 

kann að birtast sé gildi hennar veigamikið. Rousseau sagði hana nauðsynlega sem vörn gegn 

tilvistarlegri örvæntingu (Turner, 2014) og Voltaire sagði að ef það væri í raun enginn guð þá 

þyrftu mennirnir að finna hann upp. Þrátt fyrir hnignun trúarbragðanna, er erfitt að segja til 

um hvort trúin sem slík sé deyjandi. Hvað sem öllum kenningum líður virðist þrátt fyrir 

stórkostlegar breytingar á menningarheimum þörf mannsins fyrir trú ávallt vera til staðar 

(Hunt, 2002). 
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4. Gildi trúar fyrir einstaklinginn 

 
Trúmál hafa hrifið félagsvísindafólk um aldir alda, allt frá Weber og Durkheim til okkar daga, 

og bera einna hæst spurningar um merkingu í lífi mannanna þegar þeir standa frammi fyrir 

þjáningu og dauða (Turner, 2014). Við höfum séð að vægi þess að eiga trú er talsvert þar sem 

það er sterklega tengt betri almennri líkamlegri og sálrænni heilsu á erfiðleikatímum (Park, 

2005). Sumstaðar um heiminn, líkt og í Kanada hefur hin andlega vídd verið tekin inn í störf 

félagsráðgjafa með skjólstæðingum sínum. Þar hafa vinsældir andlegra mála tekið mikinn 

kipp síðan á áttunda áratugnum og æ fleiri líta á sig sem andlega sinnaða. Jafnframt því hefur 

trú sem leið til sjálfshjálpar sannað sig sem mikilvægur þáttur og er þar helst stuðst við 

kenningar Kenneth Pargament um trúarleg bjargráð (e. religous coping) (Xu, 2016).  

Að eiga trú hefur víðtækt gildi fyrir einstaklinginn. Nýleg kanadísk rannsókn sýnir að þeir 

sem telja sig mjög trúaða eru tölfræðilega líklegri til að telja sig hafa eitthvað fram að færa í 

samfélagi sínu, þeim finnast þeir tilheyra og samfélagið hagnist af tilvist þeirra. Þeir upplifa 

einnig að áskoranir í lífinu geri þá að betri manneskjum og lífið hafi stefnu og tilgang 

(Dilmaghani, 2018). 

 

4.1 Trúarleg bjargráð  
 

Þeir sem hafa jákvæð trúarleg bjargráð að leiðarljósi í lífinu hallast að andlegri göfgi (e. 

spirituality). Þeir upplifa traust samband við æðri mátt, þeir trúa því að það sé tilgang að finna 

í lífinu og þeir finna fyrir andlegri tengingu við aðrar manneskjur (Pargament, Smith, Koenig 

& Perez, 1998). Áhugi fræðafólks á trúarlegum bjargráðum hefur aukist til muna og voru yfir 

eitt þúsund reynsluathuganir gerðar á þeim frá árinu 1997 til 2011. Til trúarlegra bjargráða 

telst hvernig fólk getur notað trúarbrögð á markvissan hátt í ákveðnum aðstæðum (Xu, 2016). 

Pargament (2007) skilgreinir trúarbrögðin sem ferli; leit að merkingu sem að einhverju leyti 

er skyld hinu helga. Andlega göfgi skilgreinir hann hinsvegar sem leit að hinu helga. Bjargráð 

skilgreinir hann sem leit að merkingu á viðsjárverðum tímum. Pargament og Raiya (2007) 

sögðu aðferðir trúarlegra bjargráða vera leiðir til að skilja og takast á við neikvæða lífsreynslu 

tengda hinu helga. Pargament (2007) lagði áherslu á að trú gæti afdráttarlaust bætt við 

lífsbjörg manneskja vegna þess að hún einatt næði til helgra efna. Þá taldi hann ástæður þess 

að fólk notaði trú sér til bjargar vera þær að hún er bæði hluti af ríkjandi kerfum innan 
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samfélaganna og tiltölulega aðgengileg. Trúin getur verið virkur og umbreytandi þáttur í 

hverju skrefi aðlögunarferlis manneskjunnar og virkar ekki einvörðungu sem varnarkerfi 

heldur hjálpar hún fólki að finna, viðhalda og umbreyta merkingu og er breytileg eftir 

aðstæðum, tíma og samhengi (Pargament, 2007; Xu, 2016).  

Trúarleg bjargráð hafa fimm virknisvið. Þau hjálpa fólki að finna þýðingamiklar leiðir á 

erfiðleikatímum, þau hjálpa fólki að upplifa merkingu og tilgang, þau veita tilfinningalega 

huggun og þau hjálpa fólki við að upplifa stjórn á aðstæðum og upplifa nánd við annað fólk 

(Pargament, Smith, Koenig & Perez, 1998). Þá hafa þau verið tengd bættri heilsu, meiri 

velsæld og andlegum vexti (Xu, 2016).  

 

4.2 Að finna huggun í hópnum  
 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölmargir upplifa trúarlíf sitt sem mjög hjálplegt er erfiðleikar 

steðja að og flestir þeir sem eldri eru upplifa trúarleg bjargráð sína helstu hjálp í neikvæðum 

aðstæðum. Trúarþátttaka getur veitt fólki tengsl inn í hópa og samfélög, sem hjálpa því að 

upplifa meiri stuðning í kjölfar missis. Að einstaklingur geti fært sér í nyt ávinning trúarlegra 

bjargráða er að mestu bundið við þá trúarhjálp sem hann sækir sér í sorgarferlinu. Í rannsókn 

á hlutverki trúar í aðlögun eftir neikvæða lífsreynslu var rætt við foreldra barna sem dóu 

ungbarnadauða. Eftir því sem foreldrar voru virkari í trúariðkun sinni því meiri stuðning 

upplifðu þau og fundu frekari merkingu í missinum. Mikilvægi trúarinnar hafði jákvæða 

svörun við hugrænt ferli þátttakendanna og tilganginn sem þeir fundu með dauðsfallinu. 

Trúarlífsþátttaka og mikilvægi trúarinnar voru tengd við meiri vellíðan og minni streitu hjá 

foreldrunum 18 mánuðum frá dauða barna þeirra (McIntosh, Silver og Worthman, 1993). 

Trúarlífsþátttaka styrkir sambönd manna á milli og er hún mest ráðandi þátturinn fyrir innri 

styrk einstaklingsins. Þvert á rannsóknir hefur komið í ljós mikilvægi sambands fólks við 

aðrar manneskjur fyrir innri styrk þess. Sem persónulegt bjargráð gæti það virkað sem 

mótsögn að reiða sig á aðra, en það er ekki svo. Jákvæður félagslegur stuðningur hefur verið 

skilgreindur sem líklegur til að auka innri styrk hjá konum, til dæmis er hann batahvetjandi í 

tilfellum kvenna með langvinna sjúkdóma. Þessi innri styrkur hefur síðan tengsl á mörgum 

sviðum til að mynda við andlega göfgi, við sjálfið og við aðra (Smith, Dingley og Roux, 

2019).  

 



  
 

23 

4.3 Trúarmissir 
 

Sorgarferlið, frá hugsmíðahyggjulegu sjónarhorni, er enduruppbygging merkingarbærrar 

heimsmyndar sem hefur laskast vegna missis. Þó flestir sem fara í gegnum ástvinamissi nái að 

snúa aftur til síns fyrra lífs með sömu virkni og áður, er tölfræðilega marktækur hópur sem 

tekst það ekki. Þeir einstaklingar glíma við langdregna sorg og eru ekki færir um að finna 

merkingu í þeirri umbreytingu sem þeir hafa upplifað (Neimeyer, Burke, Mackay og Van 

Dyke Stringer, 2010). Hluti þeirra sem eru andlega sinnaðir og ganga í gegnum sorg upplifa 

einhverskonar trúarkreppu á þeim tíma sem reynir á trúarskoðanir þeirra og lífsskilning. Þetta 

leiðir til þess að samband fólks við guð eða trúarsamfélags þess laskast, sem getur valdið 

flóknu andlegu sorgarferli (e. complicated spiritual grief). Í narratífri rannsókn Burke og 

Neimeyer (2016) var litið inn í reynsluheim fólks til að skilja betur upplifun andlega sinnaðra 

syrgjenda. Margir þátttakandanna höfðu skýra mynd af því hvernig guð skyldi hátta 

samskiptum sínum við þau, sér í lagi ef brýna nauðsyn bar til. Þegar þessum væntingum var 

ekki mætt, upplifðu þeir að guð hefði brugðist þeim. Ein sagan dró upp rannsóknarlega 

mikilvæga mynd af breytingunum á sambandinu við guð. Hjá þeim þátttakanda dró stórlega 

úr færninni til að sætta sig við einhverja andlega fullnægjandi útskýringu á dauðsfallinu þar 

sem ógæfan muldi mélinu smærra hugmyndir hans um lífið og guð (Burke & Neimeyer, 

2016). 

Ástæður fólks fyrir trúarmissi eru fjölþættar. Ein þeirra er að fjarlægjast trú þar sem 

samfélagsgerðin sem fólk lifir innan er hætt að styðja við hana. Trúarmissir er talinn ein af 

ástæðum þess að þunglyndistíðni í Bandaríkjunum rauk upp úr öllu valdi á seinni áratugum 

síðustu aldar. Fólk gat ekki lengur reitt sig á guð líkt og áður og á sama tíma hækkaði 

skilnaðartíðni gríðarlega, fólk átti ekki athvarf í fjölskyldueiningunni lengur. Þetta leiddi til 

þess að manneskjur reiddu sig í stórauknum mæli á sjálfar sig með fyrrgreindum afleiðingum. 

Það að reiða sig á eigið ágæti er gott og blessað og leiðir ekki til þunglyndis ef fólk hefur á 

bak við sig stuðning trúar eða fjölskyldu, en þegar það er ekki til staðar er voðinn vís. Fólk 

finnur ekki útrás fyrir gremju sína eða griðastað þegar hjálparleysi gerir vart við sig. 

Hjálparleysið leiðir til vonleysis og vonleysið til þunglyndis. Ef góðviljað bakland í formi 

þessara samfélagsstofnana (trúarbragða og fjölskyldu) stendur að baki fólki þegar að kreppir, 

þá veitir það von og hjálp til að takast á við missinn, annars er hætt við að fólk skilgreini hann 

sem hörmulega ógæfu, sem getur haft varanleg neikvæð áhrif á líf þeirra (Seligman, 1988).  
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Fólk sem á trú leitar svara hjá guði þegar það verður fyrir barðinu á illgjörðum, missi og 

dauðsföllum ástvina. Það þarfnast guðs til að vera með því í sársaukanum á þessum 

erfiðleikatímum og til að vinna úr honum. Áföll geta leitt til umbreytingar, en þau geta líka 

leitt til algjörrar upplausnar ef fólk er skilið eftir í ofsóknarkenndum ótta og kvíða (Houck-

Loomis, 2012). 

 

4.4 Að finna merkingu í ástvinamissi  
 

Frankl (1992) sagði að leitin að tilgangi væri lykillinn að góðu geðheilbrigði og lífvænleika 

mannsins og er það í anda uppbyggjandi nálgunar í sálfræði, sem vinnur út frá þeirri þörf 

manneskjunnar að færa merkingu yfir á lífsreynslu sína. Fólk þarf að byggja upp 

merkingarbæra sjálfssögu sem felur í sér allar litlu sögurnar úr hinu daglega lífi. Þegar þær 

safnast saman í eina stærri styrkir hún sjálfsskilning, skapar róf tilfinninga og markmiða og 

leiðbeinir því í félagslegum veruleika þess. Sjálfsmynd manneskjunnar er í grunninn sköpuð í 

gegnum sjálfssöguna og sjálfsskilningur hennar er byggður á þeim sögum sem hún hefur 

skapað um sjálfa sig og deilir með öðrum. Grunngildi manneskjunnar eru hryggjarstykkið í 

sjálfssögunni og ályktanir hennar um heiminn. Flestir trúa því að að þeir séu verðugir og eigi 

skilið jákvæða útkomu. Þeir trúa að þeir hafi talsverða stjórn á hlutunum og að heimurinn sé 

almennt góðviljaður og sanngjarn. Ástvinamissir getur skekið stoðir grunngildanna og grafið 

undan samræminu í sjálfssögunni. Ofbeldisfull, skyndileg, eða af því er virðist tilgangslaus 

dauðsföll geta látið heiminn virka hættulegan, óáreiðanlegan eða ósanngjarnan og langdregið 

dauðastríð getur látið ástvini velta fyrir sér hvort heimurinn sé í reynd góðviljaður. Sá sem 

eftir lifir veltir fyrir sér stjórn sinni á aðstæðum þar sem hann bjargarlaus gat ekki linað 

þjáningarnar. Dauðsföll geta líka minnt mannfólkið á dauðleikann og vakið upp spurningar 

um eftirlíf sem getur leitt til tilvistarlegrar leitar að merkingu. Á ótal vegu getur missir laskað 

grunngildin sem styðja lífreynslu einstaklingsins og valdið niðurbroti á skilningi hans á 

merkingu og samhengi. Við dauðsfall geta eftirlifendur fært reynsluna sem þeir öðluðust yfir 

á gildakerfið og sjálfssöguna sem þeir bjuggu við fyrir missinn, til að reyna að vera í samræmi 

við þá sem þeir áður voru. Sálrænt hefur þetta í för með sér enduruppbyggingu á skilningi 

þeirra á missinum. Þeir beita kunnuglegum skýringum trúarlegs eðlis á það sem gerðist og 

oftar en ekki sækja þeir félagslegan stuðning innan jafningjahóps, í mörgum tilfellum hjá fólki 

sem hefur líka upplifað missi eða svipaða lífsreynslu (Neimeyer, Burke, Mackay og Van 

Dyke Stringer, 2010).  



  
 

25 

 

Trúin getur veitt heimsmynd eða sjónarhorn sem hjálpa einstaklingum að takast á annan hátt á 

við erfiðleika og þá sér í lagi dauðsföll. Trúarkerfi fela oft í sér hugmyndir um dauðann sem 

gera hann kunnuglegri og minna ógnvekjandi og upplifa trúaðir því oft minni kvíða, ótta og 

áhyggjur í tengslum við dauðann. Leitin að merkingu er einn af mikilvægustu þáttum 

sorgarferlisins og getur skortur á hugmyndafræði um dauðann gert það erfiðara að sætta sig 

við missinn. Trúarbrögð veita flest tilhlýðileg kerfi til að takast á við þetta. Því trúaðri sem 

einstaklingurinn er, því auðveldara er fyrir hann að finna merkingu og þar af leiðandi sátt við 

missinn (McIntosh, Silver og Worthman, 1993). 

Þegar litið er til rannsókna er leit að merkingu sameiginleg flestum sem fara í gegnum 

ástvinamissi. Fyrir visst hlutmengi þeirra sem leita merkingar, gerist það ekki auðveldlega. 

Stór hluti foreldra sem misst hafa börn sín eiga erfitt með að finna tilgang og merkingu í missi 

sínum, sérstaklega átti þetta við foreldra sem misst höfðu börn sín skyndilega eða með 

ofbeldisfullum hætti. Þeir sem náðu að finna tilganginn að nýju höfðu það á allan hátt betra en 

þeir sem náðu því ekki. Það dró úr sorginni, fólkinu leið almennt betur og var með betra 

ónæmiskerfi. Almenn geðheilsa og líkamleg heilsa var betri og fólkið var ánægðara í 

hjónaböndum sínum. Þó lífsreynslan sem fólkið upplifir sé ekki fyrirsjáanleg og óháð stjórn 

þeirra geta syrgjendur náð að upplifa þakklæti fyrir þann persónulega vöxt og dulda ávinning 

sem lífsreynslan getur fært (Neimeyer, Burke, Mackay og Van Dyke Stringer, 2010). 
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5. Niðurstöður 

 

Trúaruppeldi hjá ömmu 

Í barnæsku átti ég ömmu sem kenndi mér bænir en mamma var nákvæmlega ekkert inn á 

þessari trúarlegu línu. Mér finnst eins og að trúin hafi verið alla tíð síðan verið einhversstaðar 

á bak við hjá mér, þó ég hafi kannski ekki markvisst eða meðvitað verið að hugsa um hana 

eða nota. Amma er líka sú sem ég tengi við að hafa haft þau áhrif á mig að trúa á annað og 

meira en það sem augað sér. Ég minnist þess að hún sagði mér að hún tryði á fyrri líf. Hún var 

af þeirri kynslóð sem ferðalög á milli staða á Íslandi voru ógurleg ferðalög. Í eitt einasta sinn 

fór hún frá Dýrafirði, þar sem hún bjó, til Bolungarvíkur að heimsækja ættingja og það var 

eins og fyrir okkur í dag að fara í heimsreisu. Hún sagði mér frá því að þegar hún kom til 

Bolungarvíkur þá fannst henni hún þekkja fjöllin og var viss um að hún hefði búið þar áður, 

þó hún vissi vel að hún hefði ekki átt heima þar í þessu lífi. Í barnslegri einlægni minni trúði 

ég henni fullkomlega. Amma hafði misst tvítuga dóttur og hún átti í fórum sínum bréf sem 

þekktur miðill á hennar tíma hafði sent henni. Bréfið var skrifað með því sem var kallað 

ósjálfráð skrift og var frá þessari látnu dóttur til móður sinnar. Mér fannst þetta mjög 

merkilegt og þetta snerti mig djúpt. Ég held að þessar sögur frá ömmu séu sterkustu 

minningarnar mínar og ég held að þarna í blautu barnsbeini hafi fræjunum að trú minni verið 

sáð.  

Lífið tekur sveig 

Síðan liðu árin og ég eltist og þroskaðist. Fór í gegnum unglingsárin með öllu sem því fylgir 

og fór að vinna og mennta mig. Ég var ekkert að velta trúnni fyrir mér á þeim árum, þó hún 

hafi kannski verið þarna á bak við einhversstaðar. Ég menntaði mig inn í heilbrigðiskerfið hér 

á landi þar sem maður er pínulítið menntaður inn í fordóma fyrir því sem ekki er áþreifanlegt 

og það var hreinlega litið hornauga á þá sem voru trúaðir. Ég var búin að kynnast manninum 

mínum og við hófum barneignir eftir að námi lauk. Börnin mín eru mjög óhefðbundin flest, 

þrjú af fjórum með mikla fötlun og erfiðleika. Eftir að annar drengurinn fæddist þá gekk ég í 

gegnum mikla vanlíðan og erfiðleika. Hann var strax sem ungbarn mikið veikur og reyndist 

svo vera með gríðarlega mikla fötlun. Mér leið oft mjög illa og mannlegur máttur virtist ekki 

geta gert neitt. Það var alveg sama hvert var leitað. Hann var endalaust hjá læknum og inn og 

út af sjúkrahúsum. Á einhverjum tímapunkti var stungið upp á því við mig að hringja í 
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læknamiðil til að reyna að fá einhverja lausn. Ég held að það sé í eðli mannsins, í eðli okkar 

allra, að leita eftir hjálp þegar við þurfum á henni að halda og eins og staðan var þarna, þá var 

þessa hjálp hvergi að finna í þessum áþreifanlega veruleika okkar. Ég var tilbúin að prófa allt. 

Ég hafði kannski ekki einhverja bilaða trú á því að þessi læknamiðill væri að fara að laga 

hlutina en á bakvið rifjaðist upp fyrir mér gamla trúin frá henni ömmu. Þannig að ég lét vaða, 

þar sem allt annað var orðið reynt. Þetta var erfið staða. Ég þurfti halda áfram að lifa ekki bara 

fyrir sjálfa mig heldur fyrir barnið mitt líka. Í svona stöðu þá grípurðu öll haldreipi, sama 

hversu óáþreifanleg þau kunna að vera.  

Það er eitt atvik sem á sennilega stóran þátt í því hvernig trúin mín þróaðist. Drengurinn var 

þá búinn að vera mikið veikur og óvær. Mér leið svo skelfilega illa að í einhverri örvæntingu 

fer ég með bænir í leit eftir hjálp. Ég hafði ekki verið að gera neitt slíkt og ég held að ég hafi 

ekki átt neinna annarra kosta völ en að leita í bernskutrúna. Það var svo skrítið að það var eins 

og í einni svipan hafi allri minni miklu vanlíðan verið sópað í burt. Hún hvarf bara eins og 

dögg fyrir sólu og ég fór róleg og sátt að sofa. Kvöldið eftir gerist nákvæmlega það sama. 

Allri brjálæðislegu vanlíðaninni sópað í burt - hún bara hvarf! Mér hefur stundum dottið í hug 

þegar ég heyri fólk tala um trúarreynslu, þegar það verður fyrir einhverri trúarlegri upplifun 

sem breytir öllu sem á eftir kemur, að það sé einhvernvegin svona.  

Þetta var mjög erfitt tímabil og því fylgdi mikil vanlíðan. Barnið var alltaf veikt og það voru 

alltaf að koma upp ný áföll. Það kom í ljós að hann var með genatískan hrörnunarsjúkdóm og 

að það væru miklar líkur á að ef við myndum eignast fleiri börn þá myndu þau líka bera hann. 

Í þessum jarðvegi þróast trúin hjá mér. Í gegnum þau rúmu sjö erfiðu ár sem drengurinn minn 

lifði, þá leitaði ég meira og meira á náðir trúarinnar. 

Trúin sem virk iðja með hóp 

Á þessum tíma fór vinkona mín að segja mér frá hóp sem hún fór í vikulega. Þar var verið að 

gera hluti sem ég þekkti ekki. Þar var verið að hugleiða og fólkið var að æfa miðlun og tala 

um steina og allt mögulegt. Ég var mjög skeptísk á þetta og var viss um að það væri nú ekki 

alveg í lagi með þetta fólk, en ég þekkti þó þessa vinkonu mína og vissi að hún var ekkert 

biluð. Hún hélt áfram að segja við mig að það gæti verið gaman fyrir mig að koma og prófa. 

Á endanum ákvað ég að kýla á að fara með henni, mest af forvitni. Ég hef aldrei geta skýrt 

almennilega hvað gerðist þetta kvöld - en í fyrsta sinn á ævinni fannst mér ég vera komin 

heim. Í fyrstu hélt ég áfram að mæta því mér fannst svo spennandi sú mannrækt sem þarna var 
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stunduð, að skoða sjálfan sig og tilfinningar sínar en smátt og smátt fór þetta líka að hafa áhrif 

á trúna mína.  

Í þessum hóp lærði ég þá lífsspeki að allt í lífinu hefur tilgang. Allt hefur tilgang og allt hefur 

markmið. Það gaf mér mjög mikið og er eiginlega grunnurinn að því að ég fer meira inn í 

þessa trú og upplifa á eigin skinni hvað það er mikil hjálp í henni. Ég fór að taka öðruvísi á 

lífinu og hugsa á annan hátt um hlutina. Ég varð rólegri og sáttari. Lífið varð auðveldara, þó 

það hafi verið langt frá því að vera auðvelt. Það var þó hægt að takast á við það og það var 

hægt að lifa við þá stöðu sem ég var í af því að þetta hafði eitthvað markmið og einhvern 

tilgang. Síðan dó drengurinn og ég þurfti að jarða barnið mitt, sem er það erfiðasta sem ég hef 

gengið í gegnum. Ég hélt þó í trú mína í gegnum það og ég held hreinlega að hún hafi komið 

mér í gegnum það.  

Trúarmissir 

Ég varð óvænt barnshafandi og við eignumst þriðja soninn. Hann átti aldrei að verða til en 

sem betur fer þá gerðist það. Hann er sá eini af börnunum okkar sem ekki er með neina fötlun. 

Þá var fenginn erfðafræðingur í að rannsaka mál okkar og hann komst að þeirri niðurstöðu að 

það væru engar líkur á því að við eignumst annað barn eins og það sem dó. Nokkrum árum 

seinna ákveðum við því að eignast fjórða barnið. Mánuði áður en hann fæðist kemur upp sú 

staða að það séu 97% líkur á að hann sé með sama erfðagalla og drengurinn sem dó. Það var 

ofboðslegt áfall. Það er mjög skrítið að fæða barn sem þú veist að þú átt eftir að jarða og veist 

að þú átt eftir að ganga í gegnum eitthvað helvíti á jörð með, svona ef þú miðar við fyrri 

reynslu. Ég ætla ekkert að reyna að lýsa því hvernig það er.  

Einhversstaðar í öllu þessu ferli, mögulega eftir að drengurinn er fæddur, átta ég mig á því að 

ég hef tapað trúnni sem ég hafði lifað með fram að því. Þetta var hreinlega of mikið fyrir mig 

að takast á við. Þá gekk ég í gegnum það að lífið hefði engan tilgang. Lífið var bara hart og 

grimmt. Ég var ekki alveg viss um hvort þetta væri bara hrein vonska eða hvort ég væri 

fórnarlamb örlaganna. Ekkert hafði lengur tilgang og enga merkingu var að finna. Lífið var 

bara vont og sárt og við lífsreynslunni sem ég var að fara í gegnum var enga deyfingu að fá og 

enga hjálp neins staðar. Ég tapaði trúnni algjörlega. Ég trúði ekki á neitt. Það var enginn æðri 

máttur til. Það var ekkert trúarlegt sem ég gat leitað í lengur. Það var allt farið. Öll trú á 

tilgang og merkingu hafði gufað upp, fullkomlega horfin. Þegar ég var á þessum stað fann ég 

hvað það var vont að lifa svona. Það er meiðandi að lifa án trúar þegar þú hefur átt hana. Ég 
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var orðin vön því að hafa æðri mátt með mér og það meiddi mikið þegar hann var ekki þarna 

lengur, því það er svo margt í tilverunni sem það gerir auðveldara að eiga trú.  

Endurheimt trúarinnar 

Þegar þessi fjórði drengur minn var fjögurra mánaða var auglýst að það eigi að fara af stað 12 

sporastarf í Holti í Önundarfirði á vegum kirkjunnar. Ég vissi að sporin höfðu hjálpað 

mörgum og ég hékk í því að þau gætu hjálpað mér líka. Að þetta væri á vegum kirkjunnar var 

eitthvað sem ég meðvitað ákvað að leiða hjá mér. Þannig að ég lagði af stað í sporavinnu sem 

hófst með helgarnámskeiði með leiðbeinendum úr Reykjavík. Þarna var endalaust verið að 

tala um guð og í vinnubókinni sem ég fékk var sama sagan, guð, guð, guð. Þetta gekk mikið 

út á kristna trú og ég náði einhvern veginn að láta það ekki fara í taugarnar á mér. Ég 

meðvitað leiddi það hjá mér og í trúleysi mínu horfði ég á þann boðskap sem hvert spor hafði 

að geyma og hvaða vinnu ég þurfti að vinna í hverjum kafla fyrir sig. Þó ég væri þarna með 

þessu ofurtrúaða fólki þá talaði ég um það frá upphafi að ég tryði ekki á neinn guð. Konurnar 

voru mjög umburðarlyndar og sögðu alltaf „þetta kemur hjá þér,“ en ég hafði enga trú á því. 

Eins og mér leið þarna gat ég ekki ímyndað mér að ég ætti nokkurn tímann eftir að finna 

einhverja trú aftur. Ég trúði því samt að sporin gætu hjálpað mér og held ég hafi ekki gert mér 

nokkra grein fyrir hversu mikið þau í raun snúast um trú á æðri mátt, ég held ég hafi bara ekki 

vitað það. Einhversstaðar á þessu sporanámskeiði, því eina og hálfa ári sem það tók, fer ég 

aftur að öðlast trú á einhvern æðri mátt.  

Opin trú sem færir tilgang og merkingu 

Nokkru eftir að hafa farið þennan hring í sporunum tók ég það stóra skref sem 

heilbrigðismenntuð manneskja að læra heilun, höfuðbeina og spjaldhryggjar. Ég tek eftir því 

að ég hangi svolítið í því að geta kallað þetta höfuðbeina og spjaldhryggjar, því þá er ég að 

koma inn á þetta líkamlega. Þetta er nú samt bullandi orkuvinna. Trúin mín hefur sjóast mikið 

í gegnum þá vinnu, þannig að í dag segist ég bara trúa öllu. Mér finnst ég hafa opnast mikið 

og mér finnst trúin mín fullkomlega opin, svo ég get ekki sett hana á neinn afmarkaðan stað 

innan tiltekinna trúarbragða. Trúarbrögð henta mér ekki og ég passa ekki inn í þau. Mér finnst 

þau takmarka mig sem manneskju og mér þykir dómharka þeirra of mikil.  

Í dag trúi ég að það fyrirfinnist afl, sem mannlegur hugur getur ekki endilega útskýrt. Þetta afl 

er alltaf með okkur og við höfum öll aðgang að því. Ég trúi því líka á ný að allt í lífinu hafi 

tilgang þó ég viti ekkert endilega hver hann er. Ég trúi því að við lifum mörgum lífum og í 
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hverju og einu þeirra bætir sálin við sig nýrri reynslu. Við erum búin að ákveða þetta áður en 

við komum hingað; hvaða reynslu við ætlum að öðlast og með hverjum. Eins og annað er 

spíritisminn alltaf í þróun og nú er það svo að við erum líka búin að ákveða í hvaða 

hlutverkum við fólkið ætlum að vera saman, sem mér finnst mikils virði. Þessi trú mín veitir 

mér þann styrk sem ég þarf á að halda til að takast á við líf mitt eins og það er  - að vinna 

þetta verkefni. Ég skal þó alveg viðurkenna að stundum er þetta risastóra verkefni að eiga 

svona mikið veikt barn alveg að ganga frá okkur og það verður sífellt erfiðara.  

Drengurinn okkar sem nú er 16 ára er alltaf að verða meira veikur og meira fatlaður og hann 

nálgast það sífellt meir að yfirgefa þessa jörð. Í þessum aðstæðum hefur trúin á æðri mátt og 

tilgang gefið mér styrk til að halda áfram hvern dag. Trúin á hlutverk okkar og lærdóminn 

sem hvert og eitt okkar þarf að draga hefur líka hjálpað mér mikið. Auðvitað hellist stundum 

yfir mig kvíði og ég hugsa „Jesús minn! Ég á eftir að jarða hann og ég á eftir að ganga í 

gegnum það sem ég gerði áður og lifði varla af.“ Það gerist samt ótrúlega sjaldan miðað við 

þá stöðu sem ég er í og miðað við hvað aðrir kunna að hugsa um þá stöðu. Ég man alveg 

hvernig ég hugsaði sjálf áður en ég eignaðist þessa trú og tók að hafa æðri mátt svona sterkt 

með mér í lífinu. Það eru öll teikn á lofti um að það styttist hratt í endann hjá honum núna. 

Mín huggun er að það er tilgangur með þessu og vissan um að hann ætlaði aldrei að vera hér í 

hundrað ár. Það er erfitt að útskýra það, en vissan um tilganginn og að við höfum ætlað að 

gera þetta saman svona í þessum hlutverkum gerir þetta auðveldara. Ég hef þá væntanlega 

verið búin að gera mér grein fyrir að ég væri sú sem yrði eftir áður en ég kom hingað. Það 

erum við sem eftir lifum sem þurfum að takast á við sársaukann sem fylgir því þegar ástvinir 

okkar deyja og það getur verið risavaxið verkefni. Ég veit að þegar að því kemur mun trúin 

koma mér í gegnum það, hún var mitt haldreipi síðast og hún getur verið mín hjálp í þetta 

skiptið líka.  

„Ég ætla að trúa þessu!“ 

Í gegnum lífið hef ég þurft að verja það lífsviðhorf mitt að eiga trú og mér hefur stundum þótt 

það erfitt. Sérstaklega hefur þetta átt við í samskiptum við manninn minn sem er trúlaus. Við 

byrjuðum að takast á um þetta þegar ég fór að fara í bænahópinn. Hann var ósáttur við það því 

honum fannst þetta svo vitlaust og kallaði trúna ópíum sálarinnar. Ég lét það lengi vel hafa 

áhrif á mig, þangað til ég ákvað að gera þetta engu að síður. Trúin hjálpar mér svo mikið og ef 

hún er ópíum sálarinnar, þá er það bara þannig! Hún er ekki að gera mér eða nokkrum öðrum 

illt og hefur eingöngu góð áhrif. Hún gaf mér kraft og ég sá hvað það varð auðveldara fyrir 
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mig að takast á við hlutina, en fyrir hann sem var fastur í þeim harða og grimma veruleika að 

ekkert hefði tilgang. Hann lifði við það að þetta væru bara einhver skelfileg örlög, en ég gat 

ekki lifað með þeirri útskýringu. Ef þú ert að fást við svona stóra hluti þá er svo innilega erfitt 

ef það er ekkert ljós er að finna í afstöðu þinni. Þar sem umræðan um þessar lífsskoðanir varð 

yfirleitt að hitamáli ákváðum við hjónin að hætta að ræða þetta. Í dag hef ég bara mína trú og 

hann sitt trúleysi. Hann sér alveg hvað trúin hjálpar mér þó hann nái ekki að tileinka sér hana. 

Þetta er ekki sú leið sem hann hefur valið sér í lífinu og ég hef velt því fyrir mér hvort ég hafi 

valið mér það meðvitað að trúa. Ég minnist þess að í eitt sinn er við vorum að takast á um 

trúmálin þá sagði ég „Ég ætla bara að trúa þessu! Þetta hjálpar mér svo mikið að ég ætla að 

trúa þessu!“ Mér finnst það einfaldlega miklu betra.  

Mér finnst svo skrítið að ég efast aldrei lengur. Mér finnst það magnað. Ég skynja sterkt að 

það er eitthvað annað og meira en það sem við sjáum. Sérstaklega upplifi ég það eftir að ég 

fór út í höfuðbeina og spjaldhryggsvinnuna. Í upphafi lagði ég af stað með þá vinnu fyrst og 

fremst sem líkamlega fremur en orkulega en smám saman hefur það þróast þannig að orkan 

kemur alltaf meira og meira og núna finnst mér það vera mesta hjálpin. Ég verð að segja að 

mér finnst það sjálfri hreinlega stórmerkilegt hvað ég er farin að trúa miklu því ég er í verunni 

afskaplega jarðbundin manneskja. Ég er alin þannig upp og ég er þannig menntuð. Það 

tilheyrir stjörnumerkinu mínu ef við trúum á svoleiðis og sálnahlutverkinu mínu ef við trúum 

á slíkt. Ég er eins jarðbundin og hægt er að vera, en samt með þessa innilegu trú á þetta stóra í 

kringum okkur. Ekki einhver ein trúarbrögð, heldur þetta afl sem við höfum öll aðgang að - 

hvort sem við trúum eða trúum ekki.  
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6. Umræður og lokaorð  

Í þessari rannsókn var lagt upp með að svara spurningunni: Hver er reynsla manneskju af því 

að eiga trú, missa hana og öðlast á ný. Að skoða persónubundna trú fólks og sér í lagi hvað 

veldur trúarmissi og að manneskja geti öðlast trú á ný hefur rannsakanda lengi verið 

hugleikið. Í gegnum tíðina hefur henni sýnst sem erfiðleikar og áföll leiki oft lykilhlutverk í 

hvoru tveggja og virðast þeir sem eiga trú iðulega hafa gegnið í gegnum sinn skammt af 

raunum. Rannsóknin staðfestir þann grun, en þegar reynsla sögumanneskjunnar var skoðuð 

kom ýmislegt fleira í ljós.  

 

6.1 Lengi býr að fyrstu gerð 
 

Heilt yfir fékk Kristrún ekki trúarlegt uppeldi hjá foreldrum sínum, en amma hennar sem var 

búsett á heimilinu tók að sér trúarlega hluta uppeldisins sem Kristrún segir að hafi haft 

mótandi áhrif á sig. Trúin lagðist þó í dvala um hríð, allt þar til hún sem ung kona með mjög 

veikt barn leitaði á náðir bænahóps, þar sem trúin gekk í endurnýjun lífdaga og fékk aukið 

vægi í lífi hennar. Það má sjá hvernig áhrifa trúarinnrætingar ömmu gætir er Kristrún til að 

mynda fellst á að leita á náðir læknamiðils og spurning hvort hún hefði yfirleitt, jarðbundin 

sem hún er, samþykkt svo óhefðbundnar leiðir ef hún hefði ekki haft fordæmi í ástríkri ömmu 

á mótunarárum bernskunnar. Trú ömmu Kristrúnar var ekki hefðbundin ef svo má segja, hún 

var meira inn á dulrænum sviðum heldur en inn á hefðbundnum kristilegum leiðum. Bréfið 

frá miðlinum sem dóttirin skrifaði í gegnum hann og upplifun ömmunnar við að koma til 

Bolungarvíkur eru dæmi úr dulrænum veruleika sem höfðu sterkustu trúaráhrifin á Kristrúnu í 

uppvextinum.  

 
6.2 Trúarleg bjargráð gefa reynslunni merkingu 

 

Sem ung kona í upphafi tíunda áratugarins er nýaldarhreyfingin er í algleymingi hér á landi 

(Sveinn Guðmundsson, 2014) fer Kristrún í bænahring sem voru vinsælir á þeim tíma. Hún 

segir sjálf frá að fyrir hana hafi hennar fyrsti fundur þar verið eins og að koma heim. Hún 

varð einnig fyrir trúarreynslu er hún upplifði sterkt mátt bænarinnar og hvað það gæti gert 

fyrir hana í þeim óbærilegu aðstæðum sem hún var í að eiga trú. Á skömmum tíma verða því 

samverkandi þættir þess valdandi að Kristrún, sem ekki svo löngu áður velti lítið sem ekkert 
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fyrir sér trúmálum, varð virk í trúarlegri iðju.  Þar gat hún hallað sér að trúarlegum 

bjargráðum sem fela í sér að finna þýðingamiklar leiðir á erfiðleikatímum, hjálp við að 

upplifa merkingu og tilgang, tilfinningalega huggun og nánd við annað fólk. Auk þess virka 

þau líka á þann máta að fólk upplifi að það hafi betri stjórn á aðstæðum (Pargament, Smith, 

Koenig & Perez, 1998).  

Hvorki rannsakandi né sögumanneskja hafði nokkra hugmynd af tilvist trúarlegra bjargráða 

þegar rannsóknarviðtalið var tekið, en margt í frásögninni fellur beint undir þau. Kristrún 

leitar eftir þýðingarmiklum leiðum á erfiðleikatímum, það gerir hún með bæn og með því að 

hitta annað fólk sem er á andlegri leið, sem einnig fellur undir bjargráðin nánd við annað fólk 

og tilfinningaleg huggun.  

Það bjargráð sem trúin veitir Kristrúnu öðrum fremur er hjálpin við að upplifa merkingu og 

tilgang. Í gegnum viðtalið má ítrekað heyra hversu mikilvægt það er henni að þessi 

djúpstæða, erfiða lífsreynsla sé ekki á valdi miskunnlausra örlaganna, heldur feli í sér tilgang 

og merkingu. Steger (2012) skilgreindi merkingu (e.meaning, sem einnig er tilgangur á 

íslensku) sem vef tenginga, skilnings og túlkunar sem hjálpar okkur að ná utan um reynslu 

okkar. Hún mótar áætlanir okkar, sem beina orkunni að því að ná fram þeirri framtíð sem við 

óskum. Merking færir okkur þann skilning að líf okkar skipti máli, það gangi upp í rökrænu 

tilliti og sé meira en summa sekúndna okkar, daga og ára (Bellin, 2015). Í ljósi þessarar 

skilgreiningar Steger á merkingu má sjá hvernig trúin færir hana inn í líf Kristrúnar. Með því 

að gera reynsluna merkingarbæra í ljósi þeirrar heimsmyndar sem trúin veitir má lifa við 

lífsreynsluna eins og hún birtist.  

Fáir hafa fjallað um tilgang lífsins og merkinguna sem menn leggja í lífsreynsluna með jafn 

áhrifaríkum hætti og Viktor Frankl. Í bók sinni Man’s search for meaning, fjallar hann um þá 

lífsreynslu að hafa verið í útrýmingarbúðum nasista í seinni heimsstyrjöldinni þar sem hann 

sætti ólýsanlegu harðræði ásamt því sem fjölskylda hans var öll líflátin. Í ljósi þeirrar 

óbærilegu reynslu skrifaði Frankl (1984) um hinn ögrandi kraft mannsandans sem leyfir 

einstaklingum að velja viðhorf sitt gagnvart eigin þjáningu. Frankl sá þennan kraft eiga rætur 

sínar í andlegri verund manneskjunnar og setti fram hugmyndir um að þetta afl birtist sem rót 

mannlegrar sköpunar. Fyrir Frankl er tilganginn í lífinu að finna í sköpunarverkum mannanna, 

hann er að finna í reynslunni og hann er fólginn í vali einstaklingsins á viðhorfum sínum 

gagnvart hlutunum (Bellin, 2015). Kristrún, líkt og Frankl, beitir vali sínu þegar kemur að því 

að velja það að trúa og með þeim hætti færa merkingu og tilgang yfir á þá erfiðleika sem hún 
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hefur staðið frammi fyrir í lífinu. Þrátt fyrir að afstaða hennar og það val að trú hafi mætt 

mótlæti í hennar innsta hring lætur hún það ekki stoppa sig því ávinningurinn í hennar huga er 

alveg ljós og meiri en svo að hún láti gagnrýniraddir stöðva sig.  

 

6.3 Hópefling trúarinnar 
 

Það er athyglisvert að sjá trúarþróunina hjá Kristrúnu, þar sem tvisvar fer trúin úr því að vera 

lítil eða engin yfir í að vera allveruleg. Það sem meira er, er að þessi vaxtarskeið eiga hvort 

um sig rætur að rekja til hópiðkunar. Annars vegar í bænahringnum og hins vegar í 12 

sporastarfi. Í rannsókn á trúarlífi nútímakvenna í hinum vestræna heimi má sjá að konur sem 

iðka trú sína í samfélagi við aðrar konum færist í vöxt. Þessar nýju trúar- og andlegu 

hreyfingar kvennanna eru í formi Wicca, gyðjutrúar, ný-heiðni og nýaldar en þær eru mun 

minna í formi hefðbundinna, stofnanavæddra og feðraveldismiðaðra trúar (Longman, 2018). 

Þó það hafi ekki einvörðungu verið konur sem voru með Kristrúnu í hópunum tveimur voru 

þeir báðir tveir valdeflandi fyrir hana, trúin fól í sér bætta líðan og betri líðan leiddi til dýpri 

trúar. Það leikur enginn vafi á því að Kristrún býr yfir feikilegum innri styrk og líkt og Smith, 

Dingley og Roux (2019) komust að þá er mest ráðandi þáttur fyrir innri styrk samband fólks 

við aðrar manneskjur. Á erfiðleikatímum hefur Kristrún geta fært sér í nyt það persónulega og 

trúarlega bjargráð að sækja styrk í hópinn hvort sem það hefur verið gert meðvitað eður ei.  

 

6.4 Gildi og takmarkanir rannsóknarinnar 
 

Við gerð verkefnisins verður að viðurkennast að oft var erfitt að finna nákvæmlega hvaða 

vinkil skyldi taka á hlutunum þar sem rannsóknir á trúmálum eru gríðarlegt flæmi og því 

auðvelt að villast. Flestar virðast rannsóknirnar lúta að tilteknum trúarbrögðum og þegar það 

var tekið út, þá einfölduðust málin til muna, þar sem ljóst er að sögumanneskjan er ekki á 

valdi tiltekinna trúarbraga líkt og hún greinir sjálf frá í sögu sinni. Það er þó nokkuð merkilegt 

að sjá að trú mannsins virðist ekki endilega vera á undanhaldi, þrátt fyrir að í auknum mæli 

fólk í hinum vestræna heimi hafni stofnanabundnum trúarbrögðum. Trúin í dag er 

persónubundnar og mun frekar túlkuð af einstaklingnum sjálfum heldur en af kerfinu sem 

slíku.  
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Að eiga sér trú og gildi þess fyrir manneskjuna hefur verið fræðafólki hugleikið og því hægt 

um vik að skoða rannsóknir í þeim efnum. Þá var um nokkuð auðugan garð að gresja við leit 

að heimildum um gildi trúar á erfiðleikatímum og var sérlega mikilsvert að finna verk 

Kenneth Pargament um trúarleg bjargráð (Pargament 2007; Pargament, Smith, Koenig & 

Perez, 1998). Þá er líka búið að rannsaka nokkuð hvað getur orðið til þess fólk missi trúna og 

var mikill fengur í að finna fyrirbæri það sem kallast flókin andleg sorg (e. complicated 

spiritual grief), sem veldur því að heimsmynd fólks sem gengur í gegnum áföll laskast með 

þeim hætti að tæplega verður aftur snúið. Það getur verið viss huggun fyrir syrgjendur að vita 

að fyrirbærið sem slíkt fyrirfinnist og að það sé eitthvað sem hægt er að vinna með. Ein þeirra 

merkingarbæru aðferða sem notuð er til að vinna úr flókinni andlegri sorg er að láta 

syrgjendur segja sögu sína í samhengi sem felur í sér missinn. Þannig geta þeir fellt þann þátt 

inn í lífssögu sína og í framhaldinu haldið áfram á nýrri braut með endurbyggðri merkingu 

(Neimeyer, Burke, Mackay og Van Dyke Stringer, 2010). Sú þekking gerir það að verkum að 

sjálfssögur eins og þær sem felast í narratífum rannsóknum eiga ætíð rétt á sér, þar sem þær 

eru valdeflandi og merkingarbærar fyrir þá sem taka þátt í þeim og þar með er tíundað 

réttmæti þessarar rannsóknar.  

Að höfundi þessa verks vitanlega hefur ekki verið skoðuð saga manneskju með þeim hætti 

sem hér hefur verið gert. Reynsluheim þess sem átt hefur trú, misst hana og öðlast á ný. 

Rannsóknin gefur innsýn í hvaða gildi það felur í sér fyrir manneskju að eiga trú og hvaða 

tilfinningar það vekur að missa hana. Þá gefur hún líka mynd af því hvernig hópiðkun sem 

felur í sér leið til æðri máttar getur vakið upp trú að nýju hjá þeim sem hefur misst hana. Hvað 

takmarkanir rannsóknarinnar áhrærir er það hennar helsti ljóður að hún felur einungis í sér 

eina frásögn. Þá getur einnig talist til ágalla hversu mikið hugðarefni viðfangsefnið er fyrir 

rannsakanda og að einhversstaðar hafi hann leitað að staðfestingu á fyrirframgefnum 

hugmyndum sínum. Það getur þó að sama skapi verið styrkur hennar og það er af brennandi 

áhuga sem þessi rannsókn lítur dagsljósið. Þó að rannsóknin feli einungis í sér eina frásögn, er 

frásögnin gríðarlega sterk og dregur upp skýra mynd af reynsluheimi manneskju sem hefur 

upplifað á eigin skinni að eiga trú, missa hana og öðlast á ný. Hún gerir sér ljósa grein fyrir 

muninum á því að eiga trú og ekki og upplifir sterkt hvað trúin gerir fyrir sig. Það getur verið 

gríðarleg valdefling fólgin í að segja eigin sögu. Rannsóknarform sem fela í sér smátt úrtak, 

líkt og narratífur og lífssögur, geta því haft veruleg áhrif í lífi þeirra sem sögurnar eiga, ásamt 

því sem fleiri geta fært sér í nyt lífsreynslu þeirra, hvort heldur sem er til eigin eftirbreytni eða 

til frekari rannsókna.  



  
 

36 

6.5. Lokaorð 
 

Ævintýri eiga það flest sameiginlegt að enda vel og þegar við lesum sögur gerum við oft 

kröfur um góðan endi. Það er ljóst að erfiðleikar og raunir Kristrúnar í lífinu eru ekki 

yfirstaðin. Kannski er það hin fullkomna tálsýn okkar mannskepnunnar að halda að einhvern 

tímann komumst við á svo lygnan sjó að lífið hætti að gerast. Það er víst ekki svo. Það heldur 

áfram að verpast og snúast og senda okkur endalausa hringi í þeytivindu daganna. Raunir eru 

næstum jafn örugglega að henda okkur og flóð og fjara halda áfram gangi sínum. Spurningin 

er því ekki hvernig við forðumst raunirnar heldur hvernig við tökumst á við þær. Ein þeirra 

leiða sem gerir okkur færari í að takast á við þá erfiðleika er að eiga okkur trú. Því trúaðri sem 

einstaklingurinn er, því auðveldlegar finnur hann merkingu og þar af leiðandi sátt við þann 

missi sem hann kann að upplifa (McIntosh, Silver og Worthman, 1993). Þrátt fyrir að 

Kristrúnar bíði enn risavaxin verkefni á lífsleiðinni, þá bætir það líf hennar að hafa einlæglega 

sem hluta af því trú, tilgang og merkingu. 
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