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 Inngangur .א

Hver einasti maður sem hefur gengið og mun ganga á þessari jörð mun upplifa þjáningu á 

einn hátt eða annan, á einhverjum tímapunkti í sínu lífi. Þjáning mannsins birtist okkur í 

mörgum formum. En hver er rót þjáningarinnar, völdum við henni sjálf og höfum við eitthvað 

um hana að segja? Eru mennirnir áhrifavaldar á þessu sviði? Þessum spurningum verður 

leitast við að svara í þessari ritgerð. Kenningin um endurgjaldið um hegðun og afleiðingar, 

við uppskerum eins og við sáum, er skoðuð út frá Jobsbók í Gamla testamentinu og einnig 

tilraun til útrýmingar gyðinga í seinni heimstyrjöldinni, Helförin. Þar sjáum við illsku og 

þjáningu mannsins birtast í mjög sterkri mynd. Frásagnir eftirlifenda Helfararinnar eru til 

frásagnar í ritgerðinni og í þeim sést hvernig þeir upplifðu Guð í þjáningunni. Jobsbók er bók 

um þjáninguna og þar eru spurningar sem flestir menn spyrja þegar þeir þjást. Ritgerðin 

skoðar hvernig mennirnir bregðast við þjáningu og verður trúin notuð sem rauði þráðurinn. 

Þjáningin og Guð, þetta tvennt er oftast órjúfanlegt. Þegar við mætum þjáningunni höfum við 

meiri þörf á að öðlast skilning á heiminum, hvernig heimurinn virkar sem heild. Það sem er 

æðra heiminum er Guð, svo þangað leita mennirnir.  

Þjáningin er æðri okkar skilningi svo oftast getum við ekki leitað svara hjá mönnunum. 

Þjáningin er allsstaðar og er raunveruleiki. Hvernig getum við sinnt þjáningunni, þar sem hún 

er stór hluti af lífi okkar? Sálgæslan er eitt hjálpartæki í þjáningu og þess vegna er sálgæsla 

tekin fyrir í ritgerðinni og hún er í seinni hluta ritgerðarinnar. Höfundur þessarar ritgerðar er 

að læra til djáknaefnis og sálgæsla er hluti af verkefnum djáknans. Í Jobsbók var sálgæsla 

notuð og það verður skoðað hvað var rétt og rangt í sálgæslu þar og reynslu sálusorgara 

almennt.  
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 1שואה  – Helförin – Sho´ah .ב

The Shock of Knowledge 

I´ve spoken with death 

and so 

I know 

the futility of things we learn 

a discovery I made at the cost 

of a suffering 

so intense 

I keep on wondering 

whether it was worth it. 

Charlotte Delbo, fangi í Auschwitz sem lifði af.2 

Gyðingar 

Ættfaðir gyðinga er sagður vera Abraham í Biblíunni sem var uppi fyrir 4.000 árum. 

Gyðingar voru eingyðistrúar og röktu rætur sínar til brottfarar Forn-Hebrea frá Egyptalandi 

þar sem þeir voru þrælar. Brottförin var leidd af leiðtoganum Móses að Sínaífjalli. Helgisiðir 

gyðinga og siðferðisreglur, sem urðu til snemma, skildu þá frá öðrum hópum. Gyðingar fengu 

konungsríkið Ísrael á árunum 1.000-922 f. Kr. en gátu ekki haldið landinu vegna deila 

innanlands. Árið 70 e. Kr. snerust Rómverjar gegn gyðingum. Gyðingar voru drepnir en þeir 

sem lifðu af voru sendir til ólíkra staða í rómverska heimsveldinu. Eftirlifendur voru t.d. 

sendir í útlegð í Evrópu, þar sem þeir bjuggu yfir 2.000 ár. Gyðingar eru ekki kynstofn heldur 

fólk sem var og er sameinað í minningu og sögu, menningu, hefðum og trú.3  

                                                 
1Hebreskt orð notað yfir Helförina í Ísreal. Biblían, 2008, Jesaja 10:3 og 47:11 og Sálmarnir 35:8 og þýðir 

gjöreyðing.  
2The Holocaust Chronicel, 2003, bls. 659. 
3The Holocaust Chronicel, 2003, bls. 60. 
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Gyðingahatur 

Gyðingahatur er langlífasta hatur mannkynssögunnar. Árið 70. f. Kr. var rúmlega 600.000 

gyðingum slátrað af Rómverjum í Jerúsalem. Guðfræðingar á tímum frumkristninnar sögðu 

að gyðingar hefðu sjálfir kallað yfir sig fjöldamorð þar sem þeir neituðu komu Messíasar í 

formi Jesú. Ofbeldi gegn gyðingum var lífseigt í gegnum aldirnar og fór vaxandi með 

tímanum. Árið 1290 voru þeir útskúfaðir frá Englandi og árið 1306 frá Frakklandi. Réttindi 

gyðinga þróuðust til hins betra í Evrópu eftir það og urðu þeir næstum jafnir öðrum mönnum 

á lagalegum grundvelli á 15. öld. Árið 1871 var samþykkt ný stjórnarskrá í Þýskalandi sem 

gaf gyðingum fullt jafnrétti.4 Í kjölfar þess opnuðust í fyrsta sinn dyr fyrir þýskum gyðingum 

í viðskiptum, vísindum og í atvinnu. Gyðingar í Þýskalandi aðlöguðst þjóðinni mest allra 

gyðinga í Evrópu sennilegast vegna þess að aðstæður fyrir gyðinga voru betri í Þýskalandi en 

annars staðar í Evrópu.5 Á Spáni fengu þeir trúarleg- og borgaralegréttindi á 19. öld og 

síaukin réttindi eftir það. Þrátt fyrir aukin réttindi gyðinga var gyðingahatri ekki útrýmt. Seint 

á 19. öld voru þúsundir gyðingar drepnir í Rússlandi og Póllandi af gyðingahöturum. Í 

gegnum aldirnar byggðist gyðingahatur á ýmsum grundvöllum, s.s. trúarlegum, pólítískum, 

hagfræðilegum og félagslegum. Gyðingar voru beittir óréttlæti, hataðir og drepnir vegna þess 

að þeir voru af rangri trú, þá vantaði ríkisborgarararétt og önnur almenn réttindi vegna þess 

að þeir stunduðu viðskipti eða vegna þess að þeir voru af öðrum kynþætti og höfðu 

séreinkenni gyðinga.6  

Á árunum eftir eftir fyrri heimstyrjöld voru margir gyðingar myrtir víða um heiminn, t.d. í 

Úkraínu, Ungverjalandi og Rúmeníu. Á þessum árum óx gyðingahatur í Þýskalandi.7 Í 

gegnum aldirnar þróaðist gyðingahatur frá einföldu trúarlegu máli í flókið kynþáttamál.8 

                                                 
4Lawliss, 1994, bls. 13.  
5Sama heimild, bls. 14.  
6The Holocaust Chronicel, 2003, bls. 18. 
7Lawliss, 1994, bls. 15. 
8Sama heimild, bls. 13.  
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Á 19. öld þegar uppbygging á nýju ríki Þýskalands stóð yfir skrifuðu rithöfundar með 

kynþáttakenningum til að æsa múginn upp í þá vaxandi þjóðerniskennd sem ríkti í landinu. 

Þeir sögðu að gyðingar væru óæðri kynþáttur og Þjóðverjar væru þeim æðri. Orðið Aríi var 

notað um Þjóðverjana sjálfa og þýddi upprunalega indó-evrópskir kynstofnar með þessi 

tungumál. Ritning gyðinga er á hebresku og þeir læra hana. Orðið semitic átti við tungumál 

sem innihélt hebresku og arabísku, en alþjóðlegt orð yfir gyðingahatur er anti semtitic.9  

Þann 16. September árið 1919 undirritaði Adolf Hitler bréf þar sem hann tiltók hvers 

vegna Þjóðverjar töpuðu fyrri heimstyrjöldinni. Gyðingahatur hans var augljóst í bréfinu, 

honum fannst að ekki ætti að flokka gyðinga sem trúarhóp heldur sem kynþátt. Einnig 

skrifaði hann um tilfinningalegt og skynsamlegt gyðingahatur og sagði vera mun þar á. 

Tilfinningalegt gyðingahatur braust út í ofbeldi en skorti það kerfisbundna skipulag sem 

nauðsynlegt var til algjörrar útrýmingar gyðinga af jörðu. Árið síðar varð Hitler leiðtogi 

þýska Þjóðernisjafnaðarflokksins. Meðlimir flokksins voru og eru þekktir sem nasistar. Í 

nóvember 1923 mistókst nasistum valdataka í Þýskalandi sem leiddi til fangelsisvistar Hitlers 

árið 1924. Í fangelsinu skrifaði hann bókina Mein Kampf, eða Mín barátta. Bókin var í 

tveimur bindum og voru þau gefin út árin 1925 og 1926. Árið 1945 seldist bókin í yfir 6 

milljónum eintaka. Bókin innihélt rasisma og gyðingahatur. Bókin varð aðalbók nasista. Hún 

skildi eftir einföld skilaboð til lesenda. Hitler vildi að þýska þjóðin tryði því að hún ætti í 

hatrammri baráttu við slæman óvin.10 Hitler sagði að kynþættir mannsins sköpuðu 

ríkisborgararétt á meðan aðrir kynþættir skemmdu hann. Þessir kynþættir ættu í baráttu og 

þeir hæfustu lifðu af. Eftirsóknarverðasti kynþátturinn að mati Hitlers var norður-arískir-

Þjóðverjar. Hver kynþáttur sem ógnaði þeim kynþætti var óvinur og þeirra verstir voru 

gyðingarnir. Nasistar vildu losna við ógnina sem þýddi aðeins eitt, algjör eyðing gyðinga. 

Nasistar vildu að kynþáttur Þýskalands yrði hreinn, öllum sem ekki voru hreinir að þeirra 

mati skyldi eytt og aðeins einn flokkur skyldi stjórna.11 Nasistar náðu miklum vinsældum og 

Hitler lofaði betra lífi fyrir Þjóðverja. Hugmyndafræði nasista snerist um þjóðerniskennd og 

gyðingahatur.12 Gyðingahatur nasista fann innblástur sinn frá 2.000 ára gömlum áróðri, 

                                                 
9Lawliss, 1994, bls. 13.  
10Sama heimild, bls. 40. 
11The Holocaust Chronicel, 2003, bls. 36. 
12Sama heimild, bls. 36. 
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gyðingahatri sem hafði lifað í kristnum kirkjum í 2.000 ár. Rökin fyrir kristilegu hatri í garð 

gyðinga voru þau að gyðingar væru morðingjar Jesú og lifði sú ímynd í gegnum aldirnar.13  

Hitler átti sér draum um Lebensraum, rými þar sem erfðafræðilegt þýskt hreint ríki skyldi 

byggt14 og það var hluti af kynþáttahugmyndum þeirra. Það var undirstaða nasista í ofsóknum 

á þeim sem pössuðu ekki inn í þeirra ramma.15 Nasistar sögðu að gyðingar væru orsök alls 

hins illa.16  

Nasistar komust til valda í Þýskalandi 1933og voru við stjórn til 1945.17  

 

Hvað var Helförin? 

Helförin var kerfisbundin, ríkisskipulögð ofsókn og morð á minnsta kosti 6 milljónum 

gyðinga, morð sem náðu einnig til annarra minnihlutahópa, líkt og t.d. sígauna og 

samkynhneigða. Helförin var framin af þýskum nasistum. Þeir slátruðu tveimur þriðjuhlutum 

allra gyðinga í Evrópu og einum þriðjahluta af öllum gyðingum í heiminum.  

Snemma á árinu 1940 sneru austur-evrópskir gyðingar sér að ritningu sinni og notuðu 

jiddíska orðið eyðilegging og hebreska hugtakið hamfarir sem nafn yfir hörmungarnar sem 

hentu þá. Orðið hamför, sho´ah, var mikið notað í Ísrael.18  

Ofsabræðin sem dró Hitler til „lokalausnarinnar” var gerð með svo mikilli og algerri 

ástríðu að henni var gefið nafnið Helförin (e. Holocaust).19 Á forngrísku þýðir orðið 

„holocaust“ fórn, sem var að öllu leyti eytt með eldi. Samlíking var við líkbrennsluofna í 

útrýmingarbúðunum.20 Orðið „helför” var ekki notað fyrr en 1950 en það var þá mjög algengt 

hugtak í hinum enskumælandi heimi. Það var úr Septúagintunni, ritningu gyðinga, forn-

                                                 
13Sama heimild, 2003, bls. 42.  
14Lawliss, 1994, bls. 73.  
15Sama heimild, bls. 15. 
16Sama heimild, bls. 73. 
17The Holocaust Chronicel, 2003, bls. 36. 
18Sama heimild, 2003, bls. 57. 
19Lawliss, 1994, bls. 11. 
20Sama heimild, bls. 11. 
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grískri þýðingu á hebresku biblíunni. Helförin er íslenska orðið notað yfir glæpi þýska 

ríkisins gagnvart gyðingum í síðari heimsstyrjöld.21  

Adolf Hitler varð kanslari Þýskalands 30. janúar 1933 og varð þar með höfuð sameiningar 

ríkistjórnar þjóðernis jafnaðarmanna og hægri sinnaðs þjóðernisflokks.22 Ofsóknir á 

gyðingum byrjuðu um leið og Hitler komst til valda. Á þeim tíma bjó um hálf milljón 

gyðinga í Þýskalandi. Hitler hóf herferð sína gegn gyðingum á opinberri heimild til herferð 

gegn gyðingum í hryðjuverkum, í efnahagslegum þrýstingi og með löggjöfum. Þetta átti að 

einangra þá sem óvini fólksins. Hitler boðaði viðskiptabann hjá allri þjóðinni við gyðinga 

sem voru eigendur og í viðskiptum 1. apríl árið 1933.23  

Viku síðar, 7. apríl, setti Hitler fleiri bönn á gyðinga. Hann hóf löggjafaráras á þá. Þeir 

sem voru ekki Aríar fengu hvorki borgaralega þjónustu né máttu þeir gegna lagalegum 

stöðum. Aðgangur gyðinga að grunnskólum og háskólum var takmarkaður. Gyðingar máttu 

ekki sækja neitt opinbert eða félagslegt, t.d. bíó eða leikhús, söfn eða stunda fréttamennsku.24 

Herferðin gegn gyðingum stigmagnaðist. Stefna ríkisstjórnarinnar var opinberuð.25 

Fjölmiðlar fluttu ósannar fréttir af svikum gyðinga. Hatur og tortryggni voru alls staðar í 

loftinu. Nágrannar forðuðust gyðingavini sína og lögreglan gerði ekkert þegar níðst var á 

gyðingum.26 Fyrir árslok 1933 var Hitler búinn að fjarlægja alla þá sem voru ekki Aríar úr 

lagalegri og læknisfræðilegri vinnu og úr fréttamennsku og bönkum.27  

Frá árinu 1933 voru settar upp útrýmingarbúðir víðs vegar um landið. Við komu fanganna 

í búðirnar var hár þeirra rakað af og húðflúr sett á handlegg þeirra til að bera kennsl á þá. 

Húðflúrið var númer og eftir það var númerið nafn þeirra í augum nasista. Þeir fengu röndótta 

mussu og buxur. Allt í búðunum átti að gera fangana eins ómennska og hægt var.28  

Árið 1935 urðu gyðingar að eign ríkisins. Hitler hélt ræður víðs vegar um landið og litu 

margir Þjóðverjar upp til hans líkt og hann væri Messías. Börnum af gyðingaættum var að 
                                                 

21The Holocaust Chronicel, 2003, bls. 57. 
22Lawliss, 1994, bls. 31.  
23Sama heimild, bls. 16. 
24Sama heimild, bls. 18.  
25Sama heimild, bls. 20. 
26Sama heimild, bls. 34.  
27Sama heimild bls. 35.  
28Sama heimild, bls. 37.  
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lokum bannaður aðgangur að grunnskólum. Gyðingar höfðu átt heima á landi Þjóðverja síðan 

á tímum rómverska keisaratímabilsins, þeir áttu mikin þátt í þróun Þýskalands eins og það leit 

út þegar styrjöldin skall á.29 

Í september 1941 skipaði Hitler fyrir dráp á fötluðum og geðsjúkum í gasklefum. Morðin 

voru æfð og tæknin prófuð, aðferðinar virkuðu.30  

Innrás Hilters í Pólland 1939 var fyrsta sönnun þess að honum væri alvara með ósk sinni 

um hreinan kynþátt í austur Evrópu. Hitler skipaði mönnum sínum að drepa Pólverja sem 

voru ekki að arískum uppruna miskunnarlaust, alla pólska menn, konur og börn, því aðeins þá 

gætu þeir haldið því rými sem þeir þurftu fyrir sig. Engin var öruggur í Póllandi og grimmdin 

átti sér engan endi.31  Áætlanir um brottflutning óæskilegra borgara færðist yfir í stórflutninga 

á fólki.32   

Margir dóu í flutningunum vegna troðnings í óupphituðum nautgripabílum um hávetur án 

vatns og matar í marga daga. Öllum skólum í Póllandi var lokað og flestum kirkjum líka. 

Pólverjar gátu ekki unnið neitt. Það varð algengt að fólk væri drepið að ástæðulausu á götum 

Póllands. Nasistar settu upp 50 útrýmingarbúðir á yfirráðasvæðum sínum í Póllandi árið 1940 

það sama ár var reiknaður meðaltími á lífi í búðunum í Póllandi og það voru þrjár vikur. Vist í 

útrýmingarbúðum endaði oftast með dauða. Nasistar notuðust fyrst við gasklefa árið 1941 

fyrir stóran hóp fólks. Þeir sem lifðu lengur voru oftast drepnir vegna falskra ásakana um 

stuld á mat. Það voru svo margir Pólverjar sendir í búðir að næstum hver einasta fjölskylda í 

Póllandi átti ættingja sem lést eða var neyddur í búðirnar.33  

Í seinni heimstyrjöldinni var Fransisco Franco við völd á Spáni. Hann hafði samúð með 

gyðingum og bjargaði 17.000 gyðingum í stríðinu. Hann neitaði að taka þátt í stríðinu og 

sagði landið vera hlutlaust. Spánn varð að aðalflóttamannastaðnum fyrir gyðinga í Evrópu í 

stríðinu.34 

 

                                                 
29Lawliss, 1994, bls. 36.  
30Sama heimild, bls. 72. 
31Sama heimild, bls. 73.  
32Sama heimild, bls. 75.  
33Sama heimild, bls. 76. 
34The Holocaust Chronicel, 2003, bls. 331. 
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Gettó vísaði upprunalega til borgarsvæðis sem aðeins gyðingar bjuggu á og höfðu 

einangrað sig á. Þjóðverjar bjuggu til gettó stuttu eftir innrás þeirra í Pólland 1939 þar sem 

þeir héldu utan um gyðinga, einangruðu þá frá heiminum og aðgreindu þá frá Aríum. Þaðan 

voru þeir síðar fluttir í útrýmingarbúðir.35 Gettó voru annað hvort umkringd með gaddavírum 

eða múrveggjum.36 Gettóin voru mjög skítug, fátækleg og yfirfull. Það var gyðingaráð í 

hverju gettói sem stjórnaði vinnunni og skammtaði mat á íbúana. Dánartíðnin í gettóunum 

var mjög há. Fangarnir dóu margir úr hungri.37  

Nasistar litu á samkynhneigð sem eitthvað óhreint og töldu að þeir spilltu þýsku blóði. 

Samkynhneigðir voru því gerðir að skotmarki. Var því lýst því yfir að samkynhneigð væri 

glæpur og voru margir sem kröfðust útrýmingar á þessari spillingu þeirri sem samkynhneigð 

olli. Samkynhneigðir voru sendir í útrýmingarbúðir og hlutu þar sömu örlög og gyðingar. 

Samkynhneigðir báru þríhyrning á bleikum klæðnaði sem stóð fyrir samkynhneigð.38  

Líkt og samkynhneigðir þurftu gyðingar líka að einkenna sig frá fjöldanum. Í nóvember 

1939 setti ríkisstjórn Póllands þá reglu að gyðingar skyldu bera hvítt armband. Einnig voru 

þeir skikkaðir til að bera bláa sexhyrnda Davíðsstjörnu en39 hún var tákn gyðingdóms. 

Nasistar tóku tákn þeirra og breyttu því í einkennismerki djúprar niðurlægingar og 

misþyrmingar. Þessi niðurlæging varð að viðurkenndri stefnu hjá nasistum. Óhlýðni við 

skipuninni um notkun hennar var dauðarefsing.40 

Síónimsi er þjóðernissinnuð hreyfing gyðinga sem hafði það markmið að skapa gyðingum 

heimaland. Starfssemi hreyfingarinnar var hafin fyrir Helförina en markmið hennar varð enn 

brýnna eftir hana.41  

 

                                                 
35The Holocaust Chronicel, 2003, bls. 181. 
36Lawliss, 1994, bls. 69.  
37Sama heimild, bls. 70. 
38The Holocaust Chronicel, 2003, bls. 108.  
39Lawliss, 1994, bls. 37.  
40The Holocaust Chronicel, 2003, bls. 177. 
41Sama heimild, 2003, bls. 642. 
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Helförin einstök? 

Eyðing nasista á gyðingum í Evrópu telst til þjóðarmorðs. Mikið hefur verið deilt um hvort 

Helförin sé einstakur atburður. Það er ekki aðeins talan á drápunum á gyðingum sem gerir 

Helförina einstaka, heldur sagði Steven T. Katz heimspekingur og fræðimaður líka að aldrei 

fyrr gaf ríki út yfirlýsingu sem gerði að stefnu að allir af einum kynþætti, allir menn, konur 

og börn sem voru gyðingar, væru réttdræp. Annar fræðimaður, Yehuda Bauer sagnfræðingur 

og sérfræðingur um Helförina, sagði að hlutir séu sérstakir og einstakir ef þeir gerðust ekki 

aftur, Helförin gerðist og getur komið fyrir aftur og var því aðeins viðvörun fyrir framtíðina.42 

Winston Churchill forsætisráðherra Bretlands: There is no doubt that this is probably the 

greatest and most horrible crime ever committed in the whole history of the world. lét þessi 

orð falla árið 1944 um útrýmingarbúðirnar um seinni heimstyrjöldina.43  

 

  

 

                                                 
42The Holocaust Chronicel, 2003, bls. 653. 
43Sama heimild, 2003, bls. 543. 
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 Frásagnir eftirlifenda .ג

Endurgjaldskenningin 

Endurgjaldskenningin hljómar á þann veg að við uppskerum eins og við sáum. Kenningin 

segir endurgjald og að við guldum það tilbaka sem við höfum sáð í jarðveginn. (Matt. 13:3 og 

áfram).  

Dagbók Önnu Frank 

Anna Frank (1929-1945) var gyðingur sem bjó í leynifylgsni í Amsterdam í Hollandi í seinni 

heimsstyrjöldinni með fjölskyldu sinni og fleirum þegar hún var unglingur. Hún hélt dagbók 

um dvöl sína þar, líklega einhverja frægustu dagbók allra tíma. Anna og fjölskylda dvöldust í 

fylgsni sínu í tvö ár en fundust vegna svika og voru færð í útrýmingarbúðirnar í Auschwitz. 

Anna dó úr flekkusótt en faðir hennar, Otto Frank, var sá eini úr fjölskyldunni sem lifði af. 

Dagbókin var varðveitt og faðir Önnu fékk hana þegar hann kom til baka.  

Anna Frank taldi sjálfa sig ekki mjög trúaða. Hún hélt þó að Guð vildi reyna hana með 

dvölinni í fylgsninu, að þetta yrði henni styrkjandi reynsla. Hún tók þjáningum líkt og 

lærdómi og áleit að Guð væri að kenna henni.44 Anna var með sektarkennd yfir því að vera í 

fylgsninu, laus undan allri þjáningu og ofbeldi heimsins.45  Anna vildi ekki skrifa um eymd 

stríðsins því það olli henni enn meiri vansæld.46 

Hún fékk martraðir um vini sína þar sem hún gat ekki hjálpað þeim. Hún skildi ekki af 

hverju þau áttu þjáninguna skilið en ekki hún, hún vildi vita muninn á sér og þeim í augum 

Guðs. Af hverju lifði hún en ekki vinir hennar?47 Hún bað Guð um kraftaverk og bjarga 

                                                 
44Frank, 1999, bls. 65. 
45Sama heimild, bls. 73. 
46Sama heimild, bls. 83. 
47Sama heimild, bls. 143. 
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fáeinum lífum.48 Anna trúði að Guð væri með henni í óttanum og þegar hún setti traust sitt á 

Guð, hvarf óttinn.49 

Anna skrifaði mikið um náttúruna og taldi að besta meðalið við hræðslu, óhamingju og 

einmanaleika væri útivera, að vera ein með náttúrunni, himninum og Guði. Á þeirri stundu, 

finnum við að allt er eins og það á að vera og Guðs vilji var að við séum hamingjusöm innan 

um fegurð náttúrunnar og einfaldleika hennar. Hún trúði því að náttúran gæti fært öllum 

þjáðum huggun. Á meðan náttúran væri til, yrði til huggun fyrir allri sorg.50  

Suma daga náði fegurðin yfirhöndinni hjá Önnu og var hún þá daga hamingjusöm. Þá 

þakkaði Anna Guði fyrir allt það fagra og ljúfa í lífi hennar. Á þessum stundum voru Anna og 

móðir hennar ekki sammála, þar sem ráð móður Önnu við þunglyndi hennar var Hugleiddu 

allar þjáningarinnar í veröldinni og vertu þakklát fyrir að þú átt ekki hlutdeild í henni. Þar 

var Anna ekki sammála móður sinni og fannst það ekki vera rétt, því þá varð hún hluti af 

þjáningunni. Anna skrifaði: Farðu út, út í sveitina, njóttu sólarinnar og alls þess sem 

náttúran hefur að bjóða. Farðu út og reyndu að endurheimta hamingjuna innra með þér: 

Hugsaðu um alla fegurðina í sjálfri þér og öllu umhverfis þig og vertu glöð. Anna skrifaði að 

fegurðin væri alltaf fyrir hendi, hún vildi að við leituðum hennar og þegar við fyndum hana 

öðluðumst við meiri hamingju og jafnvægi. Hamingjusöm manneskja gerði fleiri manneskjur 

hamingjusama.51  

Guð yfirgæfi hana ekki og myndi aldrei gera það..52 Hún taldi að Guð héldi yfir þeim 

verndarhendi og að hann þyrmdi þeim. Þau treystu Guði. Hún spurði hvað væri ólíkt með 

gyðingum og öllum hinum, hver hefði ákveðið það að gyðingar skyldu þjást. Ef einhverjir 

gyðingar myndu lifa af stríðið yrðu þeir kannski fordæmi, mögulega myndi þjáning 

gyðingaþjóðarinnar kenna heiminum kærleikann og þeir gyðingar, sem hefðu þjáðst, gætu 

kennt hann. Það væri alltaf leið úr ógöngunum, Guð hefði aldrei yfirgefið gyðingaþjóðina og 

myndi ekki gera það þarna.53   

                                                 
48Sama heimild, bls. 150. 
49Sama heimild, bls. 170. 
50Frank, 1999, bls. 185. 
51Sama heimild, bls. 198. 
52Sama heimild, bls. 232. 
53Sama heimild, bls. 245. 
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Ályktanir um hið trúarlega 

Anna Frank horfði á þjáninguna líkt og Elífas vinur Jobs, hinn vitri maður. Hún leit á 

þjáningu sem lærdóm. Hún hafði mikla sektarkennd yfir því að lifa og yfir trúnni sinni, henni 

fannst trú sín ekki nægilega sterk. Hún reyndi að skilja misskiptingu þjáningarinnar á milli 

einstaklinga. Hún glímdi við endurgjaldskenninguna, hún átti ekki þessi örlög skilið þar sem 

hún var ekki jafn trúuð og henni fannst að hún ætti að vera. Anna leit oft á sig sem slæma 

manneskju sem ætti ekki skilið miskunn Guðs. Hún horfði mikið til náttúrunnar og krafts 

hennar, krafts Guðs, sem gat huggað alla. Guð byggi í náttúrunni og því hafði náttúran 

huggunaráhrif, því þar gætum við mætt Guði og hans sköpun. Samkvæmt skrifum Önnu 

hefur hún verið trúuð manneskja og var sennilega með óraunhæft samviskubit sem þekkist í 

sálgæslu.  

 

Elie Wiesel 

Aldrei skal ég gleyma þeim andartökum er myrtu Guð minn og sál mína og breyttu draumum 

mínum í ösku. Aldrei skal ég gleyma þessum hlutum, jafnvel þó ég yrði dæmdur til þess að 

lifa jafn lengi og Guð sjálfur.54. Þannig skrifaði Nóbelsverðlaunahafinn Elie Wiesel (f. 1928) í 

bók sinni Nótt, en Wiesel lifði af vist í útrýmingarbúðum nasista í Auschwitz. Samkvæmt 

Wiesel ræddu fangarnir í útrýmingarbúðunum Guð stundum á kvöldin, leyndardómsfulla vegi 

hans, syndir gyðinga og endurlausnina sem beið þeirra. Wiesel gleymdi sjálfur að biðja til 

Guðs og sagðist vera eins og Job í Talmúd, því hann neitaði ekki tilvist Guðs en hann efaðist 

um takmarkalaust réttlæti Guðs líkt og Job gerði.55  

Samfangi Wiesels sagði að Guð væri að reyna gyðingana því hann vildi sjá hvort þeir 

væru þess umkomnir að ná tökum á frumstæðum eðlishvötum sínum og hvort þeir gætu 

drepið Satan innra með sér. Þessi fangi sagði að þeir hefðu engan rétt á örvæntingu og ef Guð 

refsaði þeim miskunnarlaust þá sýndi það að hann elskaði þá þeim mun meir.56 

                                                 
54Wiesel, 2009, bls. 55. 
55Sama heimild, bls. 74. 
56Sama heimild, bls. 74. 
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Fangar sem voru dæmdir til dauða voru ýmist hengdir og fleira. Hinir fangarnir voru 

neyddir til að horfa á þessar hengingar. Eitt skiptið var barn hengt, ungur drengur. Þá sagði 

annar áhorfandi og samfangi hvar er miskunnsamur Guð, hvar er hann? Barnið engdist og 

átti erfitt með dauðann og sagði þá hinn í guðanna bænum, hvar er Guð? Wiesel heyrði rödd 

innra segja, hvar er hann, hann er hér, hangandi í þessum gálga.57 

Á síðasta degi gyðingaárs eitthvers stríðsárið, komu gyðingar saman. Kvöldmáltíðinni var 

úthlutað og farið var með bæn. Wiesel hafði spurningar til Guðs á þessum degi og spurði 

hann hvað hann væri. Wiesel var reiður því gyðingar í búðunum höfðu safnast saman til þess 

að staðfesta frammi fyrir Guði trú sína. Wiesel spurði Guð í hverju mikilfengleiki hans fælist, 

hann sem var skapari alheimsins á þessum stað þar sem hugleysi, hnignun og eymd ríktu. Svo 

spurði hann af hverju Guð héldi áfram að angra særða huga þessa fólks. Þetta kvöld voru 

10.000 manns samankomnir til að taka þátt í hátíðlegri athöfn og sögðu allir saman blessað sé 

nafn Guðs. Wiesel vissi ekki af hverju ætti hann að blessa nafn Guðs, allt það sem hann hafði 

orðið vitni að fékk hann til að streitast á móti því að segja þessi orð, Wiesel blessaði hann því 

hann hafði valið þá, gyðingana, til slátrunar á altari sínu. 58 

Wiesel var dulhyggjumaður fyrir stríð en í útrýmingarbúðunum fór hann að trúa því að 

maðurinn væri sterkari, meiri en Guð. Hann skrifaði um Adam og Evu og Guð sem hrakti þau 

úr paradís, um kynslóð Nóa sem hann kallaði flóð yfir og Sódómu sem missti hylli hans. 

Wiesel bað Guð að líta á mennina sem hann sveik, sem héldu samt áfram að biðja til hans og 

lofa nafn hans. Wiesel baðst samt fyrirgefningar á syndum sínum, á þessum tíma trúði hann 

að endurlausn tengdist dyggðum sínum að öllu leyti, í hverri bæn hans. Svo hætti hann að 

biðjast afsökunar á syndum sínum, hann gat ekki syrgt lengur. Hlutirnir snérust við, Wiesel 

fann fyrir styrkleika og hann varð ákærandinn og Guð sakborningurinn. Honum fannst augu 

sín opnast og hann sá að hann var einn í heiminum, án Guðs og manna. Honum fannst hann 

án kærleika og miskunnar, hann var orðinn að dufti og sterkari en Guð. Þarna leið honum eins 

og ókunnugum áhorfenda í athöfninni.59 

Sami fanginn og talaði um endurlausnina sagði eitt sinn við Wiesel að Guð væri ekki 

lengur meðal þeirra og að þessu var lokið en bætti svo við að engin skildi leyndardómsfulla 

                                                 
57Sama heimild, bls. 104. 
58Wiesel, 2009, bls. 106. 
59Sama heimild, bls. 108. 
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vegi Guðs vegna takmarkana mannsins. Fanginn sagðist líða vítiskvalir og spurði hvar Guð 

væri og hvernig nokkur maður gæti trúað á þennan miskunnsama Guð. Wiesel vorkenndi 

honum og vildi að þessi fangi hefði haldið í trúna á Guð því þá hefði hann staðist útvalningu í 

gasklefann. Wiesel sagði að um leið og hann missti trúna, missti hann viljann til að berjast 

fyrir lífi sínu og bauð dauðann velkominn.60 

Ályktanir um hið trúarlega 

Wiesel var mjög reiður Guði. Hann átti í glímu við trú sína á þessum hræðilega stað og í 

upplifunum sínum. Wiesel átti í baráttu við Guð og leitaði hans. Hann spurði Guð spurninga: 

Hvar var hann á þessum stundum, þegar hræðilegir hlutir gerðust fyrir framan augu hans og 

alheimsins? Hvar var miskunn Guðs? Guðsímynd hans breyttist og hann efaðist um 

fullkomið réttlæti Guðs. Aldrei missti hann trúna, en glíman var þung og erfið. Samfangar 

hans ræddu tilgang og ástæður Guðs í búðunum, reyndu að skilja, en notuðu samt skýringar á 

því af hverju þeir gætu ekki vitað neitt. Wiesel blessaði ekki nafn Drottins og var reiður þeim 

mönnum sem vildu gera slíkt eftir allt sem hann hafði gert mönnunum. Hann vissi samt að 

trúin var þeim lífið, hún héldi lífinu í föngunum. Trúin var honum sterk og þýðingarmikil. 

Wiesel dæmdi Guð og setti sjálfan sig í hærri stólinn, yfir Guð. Honum fannst hann verða 

sterkari en Guð sjálfur, kannski af því að hann var haldinn tilfinningadofa og fannst hann hafa 

misst stærstu tilfinningu mannsins, kærleikann. Wiesel tapaði aldrei trú á Guð en hann deildi 

við hann og skrifaði athyglisverða bók um réttarhöld yfir Guði, The Trial of God (1979). 

Victor E. Frankl 

Victor E. Frankl (1905-1997) var gyðingur sem lifði af útrýmingarbúðirnar í Auschwitz. 

Hann var handtekinn ásamt eiginkonu sinni og foreldrum árið 1942. Hann var geðlæknir að 

mennt og gaf út bókina Leitin að tilgangi lífsins. Frankl var upphafsmaður ákveðinnar 

læknisaðferðar (logotherapy) sem hann notaði í búðunum á samfanga sína. Hún fólst í því að 

finna tilgang í öllu, líka í þessu hræðilega lífi sem þeir lifðu. Í búðunum tók hann við nýjum 

föngum og hjálpaði þeim að takast á við sorg og áföll við komuna í búðirnar en hann fékk 

það starf vegna menntun sinnar. Hann reyndi að fá fanga af því að fremja sjálfsmorð. Starf 

                                                 
60Sama heimild, bls. 123. 
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hans fyrir stríð fólst í því að fá sjúklinga til að fremja ekki sjálfsmorð. Þjáningin var 

þýðingarmikil fyrir Frankl og það kenndi hann í búðunum. Frankl og systir hans voru einu 

eftirlifendurnir af fjölskyldu hans eftir stríðið.  

Frankl skrifaði um mátt náttúrunnar þegar innri hugarheimur fanga útrýmingabúðanna 

dýpkaði og það leiddi til hughrifa af listinni eða náttúrunni. Þessi hughrif gátu fengið menn til 

að gleyma hræðilegum kringumstæðum sínum.61  

Frankl talaði mikið við konu sína í búðunum, hann vissi aldrei hvort hún var lifandi eða 

dáin en hann talaði samt við hana og ímyndaði sér hana. Hann taldi að mögulega gerði hann 

það til að finna ástæðu fyrir þjáningum sínum. Vonleysið hjá Frankl var mikið og hann fann 

oft fyrir yfirvofandi dauða en þá gerði andi hans uppreisn gegn vonleysinu og drunganum. 

Andinn hóf hann yfir þessa tilgangslausu veröld og hann heyrði sigurvisst „Já“ við spurningu 

sinni um tilvist æðri tilgangs. Á sama tíma og spurningunni var varpað fram í hugarheimi 

hans, kviknaði ljós á fjarlægum bóndabæ og þar stóð á veggnum og ljós skín í myrkrinu.62  

Frankl taldi að kímnigáfa væri hluti af listinni að lifa. Hann notaði kímnigáfuna í 

útrýmingarbúðunum þar sem aðstæður voru hræðilegar og þjáningin alls staðar í kring. 

Stundum vöktu lítil smáatriði, smá kímnigáfa, mikla gleði.63 

Trúin, gildi hennar og máttur í búðunum var Frankl hugleikin. Ef fangi missti trúna á 

framtíðinni sinni, var hann glataður. Trúin á framtíð hélt föngunum lifandi, ef sú trú hvarf 

misstu þeir andlegt haldreipi sitt og koðnuðu niður bæði andlega og líkamlega. Reyndir 

fangar þekktu einkennin, oftast gerðist þetta skyndilega og það varð til einhvers konar 

sálarkreppa hjá fanganum.64 

Frankl skrifaði mikið um hið liðna, honum fannst það vera mikilvægt til að viðhalda 

tilgangi lífsins. Það liðna var fullt af gleði og ljósið sem kom af þeirri gleði umlukti hann og 

fangana í myrkrinu í búðunum. Þótt þetta væri liðið væri það ekki glatað, þetta var veruleiki 

þess liðna. Frankl skirfaði um öll tækifærin sem byðust til að glæða lífið tilgangi. Lífið hefði 

alltaf tilgang, sama hverjar kringumstæðurnar voru. Tilgangurinn væri laus við takmörk og í 

tilganginum væri þjáning og helstríð, missir og dauði því nauðsynleg. Hann skoraði á hina 

                                                 
61Frankl, 1996, bls. 45. 
62Sama heimild, bls. 46. 
63Sama heimild, bls. 50. 
64Sama heimild, bls. 73. 
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fangana að horfast í augu við hlutina með raunsæjum augum, eins og þeir voru í raun og veru. 

Hann hvatti samfanga sína mikið áfram í baráttunni við lífið í útrýmingarbúðunum, þeir 

mættu ekki gefast upp, þeir áttu að halda kjarki og ekki láta baráttuna draga gildi úr tilgangi 

lífsins. Á erfiðum stundum, var alltaf einhver sem fylgdist með þeim þar og þá. Þessi einhver 

gat verið hver sem er, einhver sem þótti vænt um þá, Guð, vinur eða eiginkona. Þessi einhver 

byggist við því að þeir þjáðust með reisn, en ekki sem vesalingar og kynnu að deyja. Frankl 

taldi að fórn væri ekki tilgangslaus, hún hefði alltaf tilgang. Hann sagði að þeir trúuðu í 

hópnum skildu sig. Hann sagði dæmisögu af fanga sem gerði samning við æðri máttarvöld, 

hans líf fyrir kvalarlausan dauðdaga til handa manneskju sem hann elskaði. Líf hans, þjáning 

og dauði voru fórn og hún var ekki tilgangslaus, hann vildi ekki deyja í tilgangsleysi, ekkert 

okkar vildi það.65 

Ályktanir um hið trúarlega 

Frankl talaði um það sama og Wiesel í tengslum við trúna, missir á trúnni þýddi dauðdagi. 

Trúin var þeim báðum mikilvæg og hélt lífinu í þeim. Frankl var örugglega mjög bjartsýnn 

maður, á erfiðustu tímum mannkynsögunnar. Í einum skelfilegustu aðstæðum sem manneskja 

getur ímyndað sér í, talaði hann við samfanga sína og hvatti þá áfram í lífsbaráttunni í 

búðunum. Hann hafði mikla trú á tilgang lífsins og á Guði. Hann fékk svar við spurningunni 

um tilvist hans. Trú hans var sterk. Hann var geðlæknir að mennt, en þessi sterka trú á lífið og 

tilgang þess, á kærleikann var ekki frá menntuninni komið heldur hans innri mann. Hann 

hafði mikin skilning á lífinu og mannskepnunni. Hann hafði Guð í hjarta sér alla leið og allan 

tímann. Frankl talaði um náttúruna eins og Anna Frank gerði, mátt hennar og kraft. Þau fundu 

bæði Guð í sköpuninni. Þar mættu þau Guði og sáu hamingju sem hún og Guð gáfu þeim.  

Martin Gray 

Martin Gray (1922) var fangi og lifði af útrýmingarbúðir nasista í Treblinka. Hann skrifaði 

bók sem hét Ég lifi og fjallaði um dvöl hans í búðunum, hún varð að metsölubók. Hann var 

gyðingur og var táningur þegar gettóin mynduðust.  

                                                 
65Frankl, 1996, bls. 79-80. 
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Hann var 14 ára pólskur gyðingur þegar seinni heimstyrjöldin bankaði upp á. Hann og 

fjölskylda hans voru lokuð inni í gettói og margir dóu úr hungri þar en Gray lifði af með því 

að smygla mat inn til sölu og fyrir fjölskyldu sína. Flestir í fjölskyldu hans voru send til 

útrýmingarbúðana Treblinka. Móðir hans og systur dóu þar en faðir hans dó í bardaga í 

Varsjá. Gray flúði og lifði þannig af. Eftir stríðið fór Gray til Bandaríkjanna og giftist konu 

og eignaðist börn með henni og var hamingjusamur en hamingjan stóð ekki eins lengi og 

hann vildi.  

3. október, 1970 kom skógareldur í Frakklandi.66 Gray bjó þar og varð viðskila við börn 

sín og konu þegar eldurinn kom. Þau flúðu á öðrum bílnum þeirra til kunningja, en þau náðu 

aldrei á leiðarenda. Gray tengir þessa upplifun við upplifun sína í búðunum. Hann upplifði 

búðirnar og hryllingin aftur í lifandi ljósi. Hann fór aftur í Treblinka í huganum á þessum 

degi. Hann lagði enn á ný fólk sitt til grafar. Hann hugsaði að stríðinu lyki aldrei. Gray bað 

fólk sitt að fara í friði og kvaddi það, aftur. Rödd innra með Gray hafði árum saman sagt 

Verið þið sæl, fólkið mitt, verið þið sæl, öll saman, verið þið sæl og nú sagði hann það aftur 

við annað fólk, en það var samt aftur fjölskylda hans.67 Það dóu sex aðrir í skógareldinum 

þennan dag.68 

Í annað sinn lifði Martin Gray en allir aðrir í fjölskyldu hans dóu. Hann vildi deyja en var 

vaktaður af vinum hans. Hann spurði hvers vegna ég?, honum fannst hann hafa greitt skuld 

sína við mannkynið og hvernig gat þetta hent hann tvisvar sinnum. Hann sagði fjölskyldu 

sína hafa þjáðst hræðilega í eldinum, hann var viss um það. Gray sagðist þekkja sársaukann 

en það var ekki hann sem þreig hann til jarðar, það voru börnin hans og þeirra tilgangslausu 

og hræðilegu örlög. Gray reyndi að skilja. Að innan hrópaði Gray og hann varð aftur að 

tveimur mönnum, hann lifði í heiminum en það innra var dautt.69  

Faðir hans sagði eitt sinn í gettóinu að sannur maður var sá sem gat þraukað og Gray 

kenndi börnum sínum það, að hver maður var dæmdur af verkum sínum. Gray varð að standa 

börnum sínum reikningskila og varð að þrauka og lifa.70  

                                                 
66Martin Gray, 2003, bls. 397. 
67Sama heimild, bls.398-401. 
68Sama heimild, bls. 404. 
69Sama heimild, bls. 402-403. 
70Sama heimild, bls. 404. 
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Martin Gray vildi ekki tilgangslausan dauða á fjölskyldu sinni. Hann kom fram og talaði 

um dauða þeirra og stofnaði sjóð í nafni konu sinnar. Hann vildi ekki að þau gleymdust og að 

dauði þeirra yrði öðrum til viðvörunar. Framtíð þeirra var að bjarga öðrum. Hann lifði fyrir 

fjölskyldu sína, ást hans til þeirra lifði lengra en þessi heimur. Hann var ekkert einn og ekki 

til án þeirra. Fólkið hans lifði og hann sagði að lífið var ekkert ef það var ekki lifað fyrir aðra. 

Ályktanir um hið trúarlega 

Hann notaði endurgjaldskenninguna. Hann reyndi að skilja en skildi ekki þessa skiptingu á 

þjáningu heimsins á manninn. Hann spurði hvers vegna spurningar til einhvers. Gray vildi 

ekki að dauði fjölskyldu sinnar yrði tilgangslaus, eins og Victor Frankl talaði um. Hann þurfti 

tilgang í lífinu og í dauðanum. Ástin náði lengra en líf hér á jörðu. Elskan og ástin var honum 

allt og hann lifði fyrir þau á elskunni.  
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 Jobsbók .ד

Jobsbók er flokkuð sem spekirit í Gamla testamentinu og stendur hún hæst þeirra spekirita 

sem þar eru. Spekirit eru þau rit sem kennd eru við lífsspeki og viturleg ráð um allt það sem 

getur mætt okkur á vegi lífsins. Hin spekiritin í Gamla testamentinu eru Orðskviðurnar og 

Prédikarinn. Þessi speki grundvallast á trú og upphaf spekinnar er ótti Drottins. Stundum er 

Jobsbók líkt við stórkostlegan dramaleik og á Jobsbók eitthvað skylt við slíkar bókmenntir. 

Jobsbók er framúrskarandi hvað varðar efni, form og trúarreynslu. Trúarreynslan er alls 

staðar í sögunni. Jobsbók lýsir réttlátum manni sem verður fyrir margs konar áföllum, hefur 

efasemdir um Guð og á í sálarstríði. Bókin er sterk trúarsókn og glímir við spurninguna 

Hvernig getur réttlátur maður átt þessi örlög skilið og hvernig getur Guð verið réttlátur eftir 

að hafa leyft þeim að dynja á hinum réttláta?.71 

1.1-2.13 kafli - formáli. 

Textinn er í óbundnu máli. Textinn fjallar um gæfudaga Jobs, auðæfi, lán og raunir. Job var 

guðhræddur maður, réttlátur og grandvar. Hann naut mikillar velmegunar, var virtur af öðrum 

og blessaður af miklu barnaláni. Guð horfði til jarðar á Job með velþóknun en Satan taldi að 

guðrækni Jobs stafaði einungis af eigingirni og sjálfselsku. Guð svaraði Satani og leyfði 

honum að reyna Job og til að sjá hvort guðrækni Jobs stæðist áskoruina og hefði djúpar rætur. 

Satan tók eignir og börnin og lagði holdsveiki á Job. Job tók öllum þessum áföllum í fyrstu 

með auðmýkt og trú samanber 1:21: Drottin gaf og Drottin tók, lofað veri nafn Drottins. Þrír 

vinir Jobs komu til hans og ætluðu að hugga hann.72 

3.1 ljóðakafli. 

Þolinmæði Jobs var á enda og hann bölvaði fæðingardegi sínum. Job hóf upp harmakvein. 

Vinir hans, Elífas, Bildad og Sófar Sófar koma til Jobs og eiga í samræðum við hann. Elífas 

og Bildad töluðu þrisvar og Sófar tvisvar. Vinir Jobs voru talsmenn 
                                                 

71Ásmundur Guðmundsson, 1933, bls. 247-248. 
72Ásmundur Guðmundsson, 1933, bls. 248. 
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endurgjaldskenningarinnar. Þeir byrjuðu rólega en þegar leið á urðu ásakanir þeirra gegn Job 

þyngri. Þeir héldu því fram að syndir Jobs yllu þjáningum hans. Job neitaði þeim ásökunum 

ávallt harðlega og fullyrti að hann væri saklaus maður, að það væri Guð sem breytti ekki rétt 

gagnvart honum, og krafðist Job svara Guðs. Job leitaði allan tímann til Guðs því honum 

sveið undan ásökunum vina sinna. Job fannst Guð vera ranglátur bar þó þá von í brjósti að 

Guð myndi síðar sanna að svo væri eigi (Jb. 32. og áfram). Vinirnir þögnuðu og Job talaði 

einn. Ungur maður að nafni Elíhú, kom þá til sögunnar, hann flutti ræðu og ræddi margt sem 

vinir Jobs höfðu áður mælt. Hann talaði um ástæður þjáningarinnar og að þær væru lagðar á 

mennina til að lækna þá af hroka og til að efla þroska þeirra. Í stormviðri talaði Drottinn svo 

við Job (Jb. 38. og áfram). Guð talaði um undur sköpunarinnar og Job játaði vanþekkingu 

sína og tók til baka orð sín um ranglæti Guðs, Ég þekki þig af afspurn en nú hefur auga mitt 

litið þig, þess vegna tek ég orð mín aftur og iðrast (Jb. 42:5-6).73 

42.7-17 kafli -. eftirmáli. 

Guð sýndi Job velþóknun aftur, Guð gaf honum enn meiri auð en Job átti áður, Guð gaf 

honum börn og langa ævi.74 

Jobsbók er mjög fögur og svipmikil bók, sem gerðist bæði á himnum og jörðu. Undirgefni 

Jobs er lýst vel. Þar kom fram réttlátur maður sem þjáðist vegna ákvörðunar Guðs eða 

veðmáls á himnum og þjáningin varð honum síðan á einhvern hátt til blessunar. Mennirnir 

eiga hins vegar ekki að skilja hvernig þessu er háttað, þeir skilja ekki spekina. Spekin er 

hulinn leyndardómur og Guð einn þekkir leyndardómin og spekina.75 

Allir vinir Jobs voru fylgjendur endurgjaldskenningarinnar og ætluðu þeir sér að sannfæra 

Job um sekt hans en höfundur Jobsbókar var á öðru máli. Job var viss um að vinir hans hefðu 

rangt fyrir sér; endurgjaldskenningin olli honum hugarkvölum og Job sannfærðist um að hún 

væri röng. Endurgjaldskenningin væri ekki í samhjóða við lífið eins og það væri í raun, hún 

birti ekki leyndardóma Guðs. Job varði sig og barðist gegn endurgjaldskenningunni, hann 

fylltist örvæntingu yfir því að Guð væri óréttlátur. Hann skildi ekki að Guð gæti verið 

                                                 
73Ásmundur Guðmundsson, 1933, bls. 248-249. 
74Ásmundur Guðmundsson, 1933, bls. 249. 
75Sama heimild, bls. 250-251. 
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réttlátur og lagt allt þetta á hann. Job var í myrkrinu, grét blæðandi hjarta tárum sem ætluð 

voru Guði. Þrá Jobs eftir svari frá Guði var gífurlega sterk. Allar þær kvalir og þjáningar sem 

Job upplifði sannfærðu hann um að halda Guði. Hann sleppti því ekki Guði, það gat hann 

ekki.76 

Guð sjálfur svaraði Job um síðir. Svarið var fólgið í spurningum sem beint var til Jobs. 

Guð svaraði því ekki beint spurningum Jobs, en á þann hátt að það nægði honum. Tilverunni 

væri stjórnað af vísdómslögum en miðaðist ekki út frá manninum einum, sagði Guð. Job fann 

Guð og það var fullnægjandi, Guð var ekki fjarverandi. Allar efasemdir og þjáningar Jobs 

hurfu, eftir áheyrn raddar Guðs. Job varð aftur gagntekinn af hinum almáttuga, alvitra og 

algóða Guði. Þegar Job hlýddi á hann og skynjaði návist hans, tók gleðin völd og kvölin 

hvarf. Þar sem Guð var, var allt sælt, en þar sem Guð var ekki, var allt vansælt. Job gaf frá sér 

þakkarandvarp sem var fullt af auðmýkt og lotningu.77  

Nafn höfundar Jobsbókar hefur gleymst og týnst en hann gaf heiminum ódauðlegt 

meistaraverk. Jobsbók er í fremstu röðum heimsbókmenntana og er eitt af afreksverkum 

mannsandans, bæði í skáldskapargildi og í trúargildi.78  

Þegar hörmungar dundu yfir Job neitaði hann að taka afstöðu og kaus að vera hlutlaus og 

hljóður, en lofaði þó nafn Drottins (Jb. 1.21). Hann var hvorki með né á móti.79 Það var erfitt 

viðfangs fyrir þá sem áttu við Job í þjáningunni.80  

Heimili Jobs var einstakt og fjölskylda hans gestrisin. Hann sendi engan burt sem kom í 

heimsókn og fólk flykktist alls staðar að til að heimsækja heimili Jobs. Job gaf af sér og 

ekkert gaf honum meiri gleði. Job kvartaði aldrei, enda hafði hann ekkert til þess að kvarta 

undan. Job var vinur allra og var prófaður af Guði þó hann ætti ekki refsingu skilið. Sá er 

skilningur lesendans og sú var líka tilfinning Jobs.81  

Formálinn lýsir andlegu hruni Jobs, hvernig hann missti allt á svipstundu, allar fyrri 

ástæður sínar fyrir því að lifa. Lýsingin er sterk og mikil. Í formálanum spurði Job engra 

                                                 
76Ásmundur Guðmundsson, 1933, bls. 252-253. 
77Sama heimild, bls. 253-255. 
78Sama heimild, bls. 256. 
79Wiesel, 2005, bls. 213. 
80Sama heimild, bls. 215. 
81Sama heimild, bls. 216. 
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spurninga, hann efaðist aldrei um áreiðanleika fréttanna. Hann leitaði ekki hælis í efanum, 

hann trúði og meðtók fréttirnar. Job reif klæði sín og skar hár sitt (Jb. 1.20) en kvartaði hvorki 

né mótmælti. Job varð veikur og var hörmulega útlítandi. Kona hans hvatti hann til guðlasts 

(Jb. 2.9) en hann neitaði og sagði: Ættum við að þiggja það sem er gott frá Guði en ekki það 

sem er illt (Jb. 1.10). Nánir vinir komu til hans og hugguðu hann, en það var erfitt. Job missti 

trú á guðdómlegt réttlæti vegna vina sinna og einnig á vináttu milli mannanna, svo alvarlega 

brugðust þeir honum. Þeir þögðu allir saman í sjö daga og sjö nætur og þegar Job opnaði 

munn sinn í fyrsta sinn, bölvaði hann fæðingardegi sínum. Hann var örvæntingarfullur og 

spurði hinnar ódauðlegu spurningar sem allir ofsóttir spyrja: hvers vegna ég. Job vissi að 

hann hefði ekki framið synd og að Guð hefði ekkert fyrir sér, enga ástæðu til að leggja 

þjáninguna á Job. Öllu lífi Jobs var lifað eftir vilja Guðs, hann elskaði hann og óttaðist. Job 

braut hvorki lög eða boðorð né drýgði hann syndir.82 

Upplifun á þjáningunni er persónuleg reynsla hvers og eins. Allir þjást einir og hún er 

aldrei takmörkuð af manninum sjálfum.83  

Eftir að Job hafði í fyrstu tekið óförum sínum af þolgæði sneri hann sér að Guði og spurði 

Guð spurninga.84 Hann ögraði Guði, fékk hann til að hlusta og fékk hann til að svara sér. Job 

þvingaði Guð til svara og skýringa á þjáningum sínum og vildi réttlætingu á þeim. Job vildi 

niðurstöður. Hann vildi frekar vera sekur því þá var þjáningin ekki tilgangslaus. Af þessum 

ástæðum sneri Job sér gegn Guði, fann hann og mætti honum. Job kaus frekar ranglátan Guð 

en fjarlægan. Job þurfti á Guði að halda því mennirnir höfðu yfirgefið hann. Vinir Jobs töldu 

hegðun hans ranga og og að ófarir hans stöfuðu af syndum hans. Job sneri sér undan því þeir 

neituðu að hlusta á hann.85 

Þegar vinir Jobs komu óbreyttir til hans, þekktu þeir hann ekki, svo mikið hafði hann 

breyst. Þeir grétu, rifu af sér klæðin, settu ösku á enni sín, sátu hjá honum og þögðu í sjö daga 

og nætur (Jb. 2.13). Þessir þegjandi vinir Jobs hreyfa við okkur en um leið og þeir opnuðu 

munninn valda þeir okkur vonbrigðum. Þeir þurftu að velja á milli vinar síns og Guðs. Þeir 

völdu rangt, þeir völdu auðveldustu leiðina. Vinirnir reyndu að koma með útskýringar fyrir 

                                                 
82Wiesel, 2005, bls. 216-218. 
83Sama heimild, bls. 220-221. 
84Sama heimild, bls. 222. 
85Sama heimild, bls. 223-224. 
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Job á þeim hörmungum sem herjuðu á hann en hörmungarnar herjuðu á Job einan og hann 

einn bar þungann af þeim. Það var Job sem þjáðist meðan þeir komu með ræður um 

þjáninguna og ástæður hennar. Þeir komu með guðfræðilegar kenningar en Job var eyðilagður 

af sorg.86  

Elífas sagði að allir menn væru syndugir og Bildad trúði Job þegar hann sagðist vera 

saklaus. Bildad sagði samt að Guð gerði ekki mistök, kannski vissi maður sjálfur ekki af 

syndunum eða því sem maður hafði gert en Guð vissi það fyrir víst, svo hann trúði Job ekki 

fullkomlega. Sófer nálgaðist Job með hégóma og spurði Job hver hann væri að dæma Guð og 

hvort að Job gerði það sem honum dytti í hug af því að hann væri fórnarlamb Guðs. Þessi 

svör vinanna ollu Job reiði og hann sneri sér undan þeim og til Guðs. Honum fannst betra að 

eiga við Guð.87 

Eftir allt sem Job upplifði átti hann ekkert eftir nema orð og þau notaði hann vel. Job 

leitaði alltaf eftir stuðningi en fékk hann ekki. Job fann engan sem talaði um Guð eins og 

hann. Honum langaði að finna einhvern slíkan einstakling en fann hann aldrei. Job neitaði 

alltaf auðveldum lausnum og leiðum. Hann uppgötvaði innri styrk og sneri hlutverki sínu og 

Guðs við. Hann bauð kerfinu birginn. Allt í einu varð Guð sakborningur og Job talaði um 

sorg sína og smán við Guð. Job sagði Guði að það væri eitthvað að kerfinu hans, það væri 

einhver halli í því sem hefði eflaust alltaf verið.88 Job sagði Guði að hann hefði misst áhuga á 

sköpun sinni og væri fjarlægur. Job gekk of langt. Orð Jobs og hugrekki hans voru þó ekki 

tilgangslaus, því Guð valdi að svara. Fyrst leið Job eins og hann hefði unnið vegna sýnileika 

Guðs. En Guð svaraði ekki spurningum Jobs.89 Guð talaði af einfaldleika, Job sem 

einstaklingur og hans einstaklingsupplifun var gerð að litlu, það sem skipti máli var 

heildarmyndin. Myndin af þjáningunni var mikilvægari en sá sem þjáðist. Guð talaði til Jobs 

um allt annað en það sem brann mest á Job, þ.e. hans persónulega þjáning. Guð hafnaði rétti 

Jobs sem einstaklingi. Þrátt fyrir það var Job sáttur eftir áheyrn Guðs, hann bað ekki um neitt 

meira. Réttlæti var náð. Job iðraðist, var stoltur og sáttur að hafa heyrt rödd Guðs. Hann tók 

spurningar, ásakanir og kvartanir sínar tilbaka. Job var sigraður en Guð leyfði honum að 

                                                 
86Wiesel, 2005, bls. 225. 
87Sama heimild, bls. 225-226. 
88Sama heimild, bls. 229. 
89Sama heimild, bls. 230. 
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standa uppréttur aftur og gaf honum gott líf. Job var hamingjusamur sem aldrei fyrr og dó 

sem gamall maður, saddur lífdaga.90 

Elie Wiesel  

Nóbelverðlaunahafinn Wiesel taldi sig finna skyldleika við Job í útrýmingarbúðunum í 

Auschwitz. Ég var eins og Job! Ég neitaði ekki tilvist Hans, en ég efaðist um takmarkalaust 

réttlæti Hans.91 

Wiesel hafði lýst aðdáun sinni á andmælum Jobs við Guð en hann átti erfitt með iðrun 

Jobs í endann. Wiesel var móðgaður yfir iðrun Jobs, hann sagði að iðrun Jobs móðgun við 

mannkynið. Wiesel vildi að Job gæfist ekki svona auðveldlega upp heldur að hann myndi 

halda áfram mótsögn sinni við Guð. Job hafði hugrekki og stóð uppi í hárinu á Guði og 

krafðist þess af Guði að hann horfði til sköpun sinnar. En Job gafst upp og samþykkti það að 

lifa aftur. Guð vann, þröngvaði hamingjunni upp á Job og blessaði síðari æviár Jobs meir en 

hin fyrri (Jb. 42.12).92  

B.W. Anderson 

Höfundur Jobsbókar hefur verið kallaður Shakespeare Gamla testamentisins. B.W. Anderson 

sagði að margir sem hrifust af Jobsbók vissu ekki í raun um hvað bókin snerist og héldu að 

Job hafi verið þolgóður í raunum sínum. Bókin væri fyrir mörgum saga um mann sem reyndi 

miklar þjáningar en missti þrátt fyrir það ekki trúna. Anderson benti á að þessi þolgæði Jobs 

átti einungis við formála og eftirmála bókarinnar.93 

Meginhluti bókarinnar er í ljóðrænu formi og Anderson sagði að meginhlutinn sýndi ekki 

þolgæði sem einkenni Jobs. Job bölvaði fæðingardegi sínum og andmælti Guði kröftuglega.  

Það er almenn skoðun fræðimanna að höfundur bókarinnar hafi ekki samið frásagnarefnið 

í formálanum og eftirmálanum, það séu ólíkindi með bundnu máli og óbundnu. Myndirnar af 

                                                 
90Wiesel, 2005, bls. 231-232. 
91Wiesel, 2009, bls. 74. 
92Sama heimild. 233-235. 
93Gunnlaugur Jónsson, 1995, bls. 1. 
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Job eru ólíkar í frásagnarefninu og ljóðunum. Nöfnin á Guði breytast, í frásagnarefninu er 

notað Jahve um Guð en í ljóðunum notar höfundurinn Eloah og Shaddaj um Guð. Það er 

ævintýrablær yfir frásagnarefninu en bundna málið er frekar skylt spekistefnunni. Anderson 

fann hina sérstöka guðfræðilega áherslu höfundarins í ljóðunum.94  

Jobsbók býr yfir ljóðrænum köflum og greinir sig þannig frá öðrum spekiritum Gamla 

testamentisins, þessir ljóðakaflar eru tileinkaðir einu ákveðnu efni sem er til umfjöllunar í 

samræðum Jobs og vina hans.95  

Erfitt er að aldursgreina Jobsbók og ekki er vitað um höfund bókarinnar. Aldur bókarinnar 

skiptir þó ekki öllu máli þegar túlkun hennar er skoðuð. Bókin fjallar um mannlegar aðstæður 

sem verða aldrei bundnar við stund eða stað.96  

Anderson segir að Jobsbók hafi ekki orðið til í leit eftir svörum fyrir lesendur um 

þjáningu hins réttláta manns, eins og oft er haldið fram. Hann skrifar að bókin sé um eðli 

persónulegs sambands manns við Guð. Þegar Guð svaraði Job úr stormviðrinu iðraðist Job og 

þagnaði. Þarna fór samband Jobs við Guð á annað stig. Anderson skoðaði ljóð bókarinnar í 

heildstæðu samhengi, sem nær síðan hápunkti þegar Guð talaði og Job þagnaði og fékk 

skilning sinn þaðan.97  

Endurgjaldskenningin er grundvöllurinn í röksemdarfærslu vina Jobs. Job efaðist aldrei 

um alveldi Guðs en harmaði það að lífið hefði enga merkingu. Þessi upplifun varð til þess að 

Job óskaði sér þess að hann hefði aldrei fæðst. Fyrstur þriggja vina Jobs til að taka til máls 

var Elífas, sem veitti Job huggun og sagði að allir menn hefðu syndgað og þess vegna ætti 

Job að viðurkenna synd sína í auðmýkt í stað þess að andmæla Guði. Vinir Jobs ásökuðu 

hann um synd og sögðu að bölvun hans væri vegna þeirra synda. Job neitaði þessum 

ásökunum staðfastlega. Vinirnir leituðu allra leiða til að verja Guð á hátt sem sýndi réttlæti 

hans. Job var sakaður um hroka, fullyrt að hann ætti refsingu skilið og að refsingin væri mild 

miðað við orð Jobs. Vinirnir töldu sig hafa fara með speki Guðs.98  

                                                 
94Gunnlaugur Jónsson, 1995, bls. 2. 
95Sama heimild, bls. 2. 
96Sama heimild, 1995, bls. 3. 
97Sama heimild, 1995, bls. 4. 
98Sama heimild, 1995, bls. 5. 
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Job reis upp og andmælti vinum sínum. Hann hélt því fram að hann væri tiltölulega 

réttlátur en hefði syndgað eins og allir menn. Refsingin væri þó ekki í samræmi við brot hans. 

Job ásakaði Guð sem óvin sinn.99 

Í formálanum var einkenni Jobs þolgæðið. Myndin sem birtist af Job í ljóðunum er ekki 

sú sama. Þessar ólíku birtingarmyndir Jobs eru meðal þess sem gera ritið svo áhugavert.  

Það sem olli Job mestri þjáningu var sú staðreynd að Guð var fjarlægur. Honum varð ljóst 

að það var hyldýpi milli þess skapaða og Guðs. Job vonaði að sáttargjörð yrði einhvern 

tímann, að hyldýpið yrði brúað milli hins skapaða og Guðs. Þá hefðu gæska og veldi Guðs 

yfirhöndina.100  

Job hélt langa lokayfirlýsingu, niðurlagið sem var áskorun til Guðs. Svar Guðs barst svo 

úr stormviðrinu, þar sem hann lét Job vita að það væri ekki hans að spyrja spurninga. Guð 

kom hinsvegar með spurningar til Jobs sem gefa til kynna að Job var hluti af sköpuninni og 

takmarkanir hans slíkar að hann var ekki fær um dóm á Guð. Þarna kemur sköpunarstefið 

fyrir, Guð lýsti því hvernig hann héldi heiminum uppi með óviðjafnanlegum mætti sínum, en 

Job talaði við Guð líkt og hann sé að leiðbeina honum um hvernig hann átti að stjórna 

heiminum. Job gat ekki skilið örlög sín vegna sakleysis síns og þess vegna ögraði hann Guði 

og dæmdi hann. Í svari Guðs kemur fram að fyrsta skylda skepnunnar sé dýrkun og 

viðurkenning á skapara sínum. Job gat ekki svarað spurningum sem Guð spurði, en telur sig 

vita meira en Guð sjálfur. Síðar viðurkennir hann að hann hafði ekki ástæðu til að deila við 

Guð, dróg ásakanir sínar tilbaka og iðraðist. En það er engan veginn ljóst af ritinu hvers 

vegna Job iðraðist.101 

Anderson skrifaði að mörgum fyndist það ófullnægjandi að Jobsbók veiti ekki skýringu 

og leysi vandamál þjáningarinnar. Jobsbók geymir kröftug andmæli við öllum hugmyndum 

um hörmungar sem verðskuldaða refsingu fyrir syndir okkar. Anderson skrifaði að 

endurgjaldskenningin sé ófullnægjandi andspænis þeirri miklu þjáningu sem herjar á jafnt 

réttláta sem rangláta. Leyndardómi þjáningarinnar sé enn ósvarað.102  

                                                 
99Gunnlaugur Jónsson, 1995, bls. 5. 
100Sama heimild, 1995, bls. 6. 
101Sama heimild, 1995, bls. 6-7. 
102Sama heimild, 1995, bls. 7. 
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Jobsbók kallar fram þá spurningu hjá lesandanum, eins og hjá Job, hvernig réttlátur 

maður eigi þjáningar skilið. Hrein og bein svör voru ekki gefin af Guði til Jobs, en bókin 

kallar fram spurningar og lesendur geta einnig velt þessum spurningum fyrir sér og 

svörunum, rökrætt þau líkt og Job og vinirnir gerðu. Job trúði alltaf á rétt Guðs og dóm. 

Hvorki vinir hans né Guð fundu svör við kröfunni um ástæðu fyrir því að Job kvaldist.103  

Jobsbók tekur það til greina að það sé tilgangur í heiminum, jafnvel þó það sé erfitt eða 

ómögulegt að greina hann.104  

Jobsbók er hönnuð til að kalla fram spurningar þó að svörin sé ekki auðveldlega tiltæk. 

Job bjó yfir Guðsótta í formálanum, og hann kenndi að ótti við Guð væri byrjunin á skilningi. 

Þar lá spekin og snúningur undan illskunni var skilningur. Í 28. kaflanum segir að spekin sé 

hulin mannkyninu, það sé erfitt að sjá hana og aðeins á færi Guðs.105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103Sweeney, 2008, bls. 197-198. 
104Sama heimild, bls. 198. 
105Sama heimild, bls. 199. 
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Everybody hurts 

When the day is long and the night, the night is yours alone, 

When you‘re sure you‘ve had enough of this life, well hang on 

Don‘t let yourself go, cause everybody cries and everybody hurts sometimes 

 

Sometimes everything is wrong. Now it‘s time to sing along 

When your day is night alone, (hold on, hold on) 

If you feel like letting go, (hold on) 

When you think you‘ve had too much of this life, well hang on, 

 

Cause everybody hurts. Take comfort in your friends 

Everybody hurts. Don‘t throw your hand. Oh, no. Don‘t throw your hand 

If you feel like you‘re alone, no, no, no, you are not alone 

 

If you‘re on your own in this life, the days and nights are long, 

When you think you‘ve had too much of this life to hang on 

 

Well, everybody hurts sometimes, 

Everybody cries. And everybody hurts sometimes 

And everybody hurts sometimes. So, hold on, hold on 

Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on 

Everybody hurts. You are not alone.106 

 

Ályktanir um hið trúarlega 

Lagið „Everybody hurts“ er frægt lag með trúarlegum söngtexta. Textinn byrjar á að segja 

frá að þótt útlitið sé dökkt og ekkert virðist framundan eigum við ekki að sleppa. Textinn 

minnir á Victor Frankl í útrýmingarbúðunum að tala við samfanga sína, þar sem hann bað þá 

um að sleppa ekki haldreipinu. Elie Wiesel talaði um ferlið þegar fangarnir slepptu takinu á 

                                                 
106 R.E.M, „Everybody hurts”. Lyrics 007. Tekið af síðunni þann 1. september 2010. 
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trúnni, misstu tilgang og dauðinn beið þeirra. Wiesel sagði að allir þeir sem misstu trúna og 

vonina lifðu ekki af. Hann sagði þetta vera þekkt ferli. Þegar hugurinn dó, varð líkaminn 

allur, því oft var það hugurinn sem hélt lífi í föngunum. Í næsta versi gætir orða vina Jobs, 

þar sem segir að allir gráta og allir þjást, en er það virkileg huggun? Þetta er afsökun á 

þjáningunni og einhvers konar skýring, þú þjáist því allir þjást en maður veltir vöngum yfir 

því hvort þetta sé einhver huggun fyrir mann í sorg og raunum. Þetta segir einungis fólki að 

hætta öllu þessu væli því allir hafi það skítt einhvern tímann og það kemur að sektarkennd hjá 

þeim sem þjáist og hvatning til bælingar á tilfinningum sínum. Orðin gætu þýtt fyrir 

einstakling í þjáningu stopp, það er komin skýring, sættu þig við hana ef þú getur það ekki 

ertu minni manneskja. Er þetta vernd á Guðsímynd? Eða mannleg tilfinning að vilja og reyna 

að útskýra þjáninguna? Textinn segir okkur að leita til vina okkur og fá samkennd og huggun 

hjá þeim. Það er nauðsynlegt til að vinna í sorg, að hafa öxl til að gráta á. Textinn segir að við 

séum ekki ein og það sé ástæða þess að sleppa ekki lífi okkar. Það er hægt að líta þannig á að 

aðilinn sem er með okkur er Guð, maki eða einhver sem elskar okkur, líkt og Victor Frankl 

skrifaði um, þessi aðili getur verið okkar ástæða til að lifa af bölið og þjáninguna. 
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 Sálgæsla og Jobsbók .ה

Bókin The Message of Job eftir Vestur-Íslendinginn Daniel Simundson (f. 1937) fjallar um 

Jobsbók og sálgæslu. Bókin byrjaði á tveimur spurningum, sú fyrri var hvort Job hafi átt þetta 

skilið, og sú seinni af hverju Job ætti að iðrast. Þegar við sjáum gott fólk sem upplifir miklar 

hörmungar, hugsum við til þess að þau eigi þetta ekki skilið. Job og vinir hans brugðust á 

líkan hátt við þjáningu Jobs. Vinirnir ræddu allir guðfræðilegar hugmyndir um lífið. Þeir 

trúðu að Guð verðlaunaði þá réttlátu og refsaði þeim ranglátu, þeir trúðu allir á 

endurgjaldskenninguna, það er að maðurinn uppskeri eins og hann sái. Tekist var á um þessa 

kenningu í Jobsbók. Jobsbók var skrifuð sem svar við algengum viðbrögðum mannsins við 

þjáningunni, viðbrögðum sem leita svara og skilnings á þjáningu okkar. Jobsbók talar til 

okkar tíma og er ennþá viðeigandi í nútímanum því að við svörum þjáningunni ennþá með 

hugmyndum um endurgjaldskenninguna. Ef við þjáumst, teljum við okkur hafa syndgað, og 

að þjáningin sé refsing.107 

Af hverju trúum við á endurgjaldskenninguna? Maðurinn er stjórnsöm skepna og hefur 

þörf fyrir stjórnsemi og vitneskju um hlutina. Við stöndum vörð um ímynd okkar af Guði sem 

almáttugum og algóðum, en það er líka erfitt að sleppa trúnni á endurgjaldskenninguna þar 

sem hún er kennd sem hluti af okkar trú. Við hræðumst að sleppa henni því þá geti allar 

siðferðislegar hvatningar horfið.108 

Hvaða áhrif hafði það á Job að hafa trú á endurgjaldskenninguna í þjáningu hans? Job var 

dæmdur af öðrum mönnum, hann kenndi sjálfum sér um og gerði Guð að óvini sínum og 

ekkert svar gat fyllilega fullnægt honum í þjáningu sinni. Og hvaða áhrif hafði það á vini Jobs 

að trúa kenningunni, sem huggarar? Þeir afneituðu reynslu Jobs, þ.e. að hann væri saklaus 

maður. Dómur vinanna var vörn fyrir kenninguna, þeir dæmdu Job sem syndugan mann og 

leituðu að syndinni sem Job framdi en fundu hana ekki. Vinir hans fóru aldrei af vettvangi 

guðfræðinnar.109 

                                                 
107Daniel Simundsson, 1986, bls. 13-14. 
108Sama heimild, bls. 14-16. 
109Sama heimild, bls. 19-20. 
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Guðfræðilegar ábendingar og sálgæsla (1.-2. kafli) 

Er til saklaus maður sem þjáist? Jobsbók var skrifuð gegn einföldum útskýringum á 

þjáningunni í gegnum endurgjaldskenninguna, sem segir að það sé samband á milli syndarans 

og þjáningarinnar. Okkar hugmyndir um hvernig réttlætið virkar í heiminum virðast ekki 

alltaf koma heim og saman við raunveruleikann. Saklaust fólk þjáist líka og Job var einmitt 

dæmi um það. Getur sagan af Job verið skaðleg fyrir Guðsímynd okkar? Þegar Guð sýndi sig 

í sögunni gerði hann hluti sem okkur þykja óþægilegir. Á stundum hafa lesendur Jobsbókar 

flokkast í tvo hópa, annars vegar þá sem eru fljótir með vörn fyrir Guð og hins vegar þá sem 

verða reiðir. Þeir sem verða reiðir eru oft trúlausir og lesningin er oft áminning fyrir þá um af 

hverju þeir trúi ekki á Guð. Þeim trúuðu léttir þegar einstaklingur sem þjáist svarar henni líkt 

og Job gerði í formálanum, því það er auðveldara að eiga við þá sem takast á við hörmungar 

með þolgæði, en þá sem taka þeim með reiði. Við sjáum þolgæði Jobs í 1. og 2. kafla, en eftir 

það breytist myndin af Job. Simundsson spyr hvort það sé ekki pláss fyrir sorgina og 

harmakveinin í þjáningunni og hvort við megum aldrei efast um Guð? Vinir Jobs sem 

hugguðu hann, eða reyndu það, áttuðu sig fljótt á því að þeim líkaði betur við hinn þögla Job 

heldur en hinn sem talaði eftir sjö daga og sjö nætur.110 

Sálgæsla í ljóðakaflanum (2.-14.18:22 kafli) 

Skap þeirra sem þjást, getur breyst. Fræðimenn segja að það sé ekki sami höfundur að 

formálanum og ljóðakaflanum, því í þeim kaflaskiptum breytist myndin af Job og einnig skap 

hans. Simundsson spyr í bók sinni hvort það sé ekki möguleiki á að maður í sorg geti breytt 

skapi sínu? Einstaklingar sem lenda í sorg eða hörmung fara yfirleitt í mismunandi áttir með 

líðan sína.111 Simundson setur fram þá athyglisverðu tilgátu, í ljósi reynslu sinnar af sálgæslu, 

að óþarfi sé að skýra breytinguna á Job með mismunandi höfundum. Breytingar séu þekktar 

úr sorgarferlinu sem sálgæslan glími við.  

Vantrú Jobs á líf eftir dauðann eykst eftir því sem líða tekur á bókina. Það bíði aðeins 

svefn. Dauðinn lítur ekki lengur illa út, miðað við þá vanlíðan sem hann upplifir. Á versta 

                                                 
110Daniel Simundsson, 1986, bls. 40-44. 
111Daniel Simundsson, 1986, bls. 67. 
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tíma Jobs í þjáningunni hugsar hann um dauðann sem lausn og létti sem komi honum burt frá 

þjáningunni. Það er orðið skýrt fyrir Job að réttlæti Guðs sé ekki eitthvað sem hann getur 

treyst.112 

Hvaða svör eru rétt og viðeigandi fyrir þá sem þjást? Svörin sem Job fékk voru ekki 

fullnægjandi. Vinir Jobs fannst að þeir urðu að finna út úr því hvað hafði gerst og þeir komu 

með ágæt svör. Þeir töluðu um fortíðina og hvað þeir lærðu af henni. Elífas var vitur maður, 

hann taldi að þjáningin væri til staðar vegna þess að mannkynið væri syndugt. Það væri 

samband milli orsaka og afleiðingar í heiminum. Guð væri í stanslausri vinnu í kerfinu sínu 

og hann umbunaði eða refsaði fólki fyrir gjörðir þess. Einnig talaði Elífas um að við gætum 

tekið þjáningunni sem lærdómi, að hún kenndi okkur eitthvað um okkur sjálf. Bildad og 

Sófar töluðu um mátt Guðs og að maðurinn væri takmarkaður í skilningi sínum á Guði. Þeim 

fannst að við ættum að læra af forfeðrum okkar, ekki sýna neina fljótfærni og að okkar eigin 

reynsla væri ekki viðmiðun á skilning á heiminum. Vinir Jobs voru ekki alslæmir, stundum 

töluðu þeir um sannleikann. Við þurfum mismunandi svör og huggun því öll erum við ólík og 

upplifum sorgina á ólíkan hátt. Þessi svör voru ekki góð fyrir Job og hentuðu honum ekki, 

honum fannst hann vera dæmdur og vinir sínir skilningslausir.113 

Að ræða guðfræðilegar kenningar við einstakling sem þjáist getur verið tilgangslaust. 

Samræður vinanna fimm um þjáninguna komu frá tveimur sjónarhornum, þar sem Job bjó í 

henni en vinir hans stóðu fyrir utan. Þegar Job talaði um þjáninguna talaði hann um sjálfan 

sig í sambandi við Guð, á meðan vinir hans sáu þjáninguna sem verkefni sem þurfti lausn. 

Job spurði að þeirra mati spurninga sem þurftu rökrétt svör. En þegar Job spurði spurninga 

tjáði hann harm sinn og vildi hlustun frekar en svör. Job vonaðist eftir samkennd en fékk í 

staðinn rökræður um guðfræði, vinirnir dæmdu hann og sögðu að hann hefði sjálfur komið 

sér í þessi vandræði, hann ætti ekki að dirfast að ögra Guði. Job viðurkenndi að hann að 

ögraði Guði en hann vildi ekki alltaf vera ábyrgur orða sinna. Hugsunin um 

endurgjaldskenninguna gerði hann hræddan við afleiðingar orða sinna. Hann hlustaði ekki á 

þær skýringar á þjáningunni sem vernduðu Guð og sakfelldu hann. Vinirnir komust ekki til 

botns á því sem gerðist en skýringar þeirra voru óhjálplegar fyrir Job, þær vernduðu Guð á 

                                                 
112Daniel Simundsson, 1986, bls. 68. 
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kostnað annarra, sem getur verið skaðlegt. Einstaklingur í þjáningu er ekki verkefni sem 

þarfnast lausnar, heldur einstaklingur sem þarfnast elsku og samkennd frá öðrum.114 

Er Guð alltaf nálægur? Er gott fyrir okkur að hugsa til þess að Guð hafi mikinn áhuga á 

okkur? Er það okkur fyrir bestu að hann viti allt sem við gerum og hugsum? Það er róandi og 

góð tilfinning að Guð hugsi til okkar og að sköpunin varði hann. Sú vissa að Guð viti allt sem 

við gerum og hugsum getur hinsvegar verið bæði góðar og slæmar fréttir.115 

Harmakveinin og sorgin geta gengið of langt, tekið óeðlilega langan tíma og staðið of 

lengi. Hvernig vitum við hvað er of langur tími? Hver ákveður það? Guð yfirgefur okkur 

ekki, frekar vill hann að við höldum áfram að tala við hann, þótt að orðin í hans garð hans 

verði harðneskjuleg. Guð vill ekki að við hverfum inn í vantrúna. Harmakveinin halda 

samræðunum opnum og meðan þau vara, er von um áheyrn í rödd Guðs.116  

Guðfræðilegir punktar, sálgæsla og túlkanir (15.-27. kafli)  

Hvers vegna voru vinir Jobs og Job sjálfur svona uppteknir af refsingu ranglátra? Ef Guð 

væri réttlátur refsaði hann aðeins þeim ranglátu. Mennirnir þurfa reglu í heiminum, að 

heimurinn fari eftir kerfi sem Guð stjórnar og að Guð verðlauni þá réttlátu svo að saklaust 

fólk þjáist ekki. Kærleikurinn sem við lærðum var að elska óvini okkar. Okkur er kennt að 

Guð elski syndarann. Hvers vegna ættum við að lifa eftir vilja Guðs ef það er enginn munur á 

þeim réttlátu og ranglátu í refsingum? Velgengni ranglátra er stærri þyrnir í okkar augum en 

Guðs.117  

Allt sem gerist er vegna vilja Guðs, Guð ber ábyrgð á öllu sem gerist í heiminum. Job 

trúði allann tímann að hörmungarnar sem hann gekk í gegnum gerðust vegna Guðs. Það eru 

margir sem hugsa líkt og Job, manneskjan vill að Guð sé almáttugur og réttlátur. Meðan allt 

leikur í lyndi er auðvelt að trúa því. En þegar við sjáum og upplifum eitthvað líkt og Job 

verður trúin vandasamari og erfitt er að trúa að Guð standi fyrir slíkum hörmungum. Job átti 

erfitt með þessa trú og efaðist um réttlæti Guðs. Job var ekki tilbúinn að sleppa þeirri trú að 

                                                 
114Daniel Simundsson, 1986, bls. 70-71. 
115Sama heimild, bls. 71. 
116Sama heimild, bls.72-73. 
117Sama heimild, bls. 101. 
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Guð væri almáttugur og valdur alls, heldur frekar þeirri trú á að Guð væri réttlátur. Í 

þjáningunni getur verið gott að sleppa takinu á þessum tveim eiginleikum Guðs í einhverjum 

mæli, og þá sérstaklega hugsunin um almáttugan Guð. Guð er kærleikur, miskunnsamur og 

réttlátur, hann vill ekki að við þjáumst. Hann kallar ekki þjáninguna yfir okkur. Hvort sem 

þjáning er verk djöfulsins, refsing vegna synda mannkynsins, óheppni eða leyndardómur, er 

þjáningin ekki Guðs vilji. Guð er ekki óvinur okkar eins og Job taldi, heldur er Guð með 

okkur í þjáningunni og þjáist með okkur. Guð yfirgefur okkur ekki án vonar um endi á 

þjáningunni. Vandamál Jobs var það að hann var ekki tilbúinn að slaka á trú sinni um 

almáttugan Guð.118 

Manneskjan vill verja nafn sitt, hún vill að minning sín verði sér til sóma. Job var virtur 

samfélagsþegn þegar hörmungarnar dundu yfir hann, hann var virtur og vel liðinn. Í 

þjáningunni breyttist margt, útlit hans varð hræðilegt, hann kvartaði, kveinaði og átti ekkert. 

Fólk missti virðingu fyrir Job og hann sá það. Allir héldu að Job hefði gert eitthvað hræðilegt 

af sér til að verðskulda þjáninguna. Það er mikilvægt fyrir okkur að okkar sé minnst með 

virðingu og á góðan hátt. Tilhugsunin um ódauðleika fylgir oft hugmyndinni um að skilja 

eftir sig góð spor. Job vonaði að einhver myndi veita honum mannorð hans aftur, hvort sem 

það væri Guð eða manneskja svo að hans yrði minnst sem saklaus manns sem þjáðist. Vonin 

var mikilvæg og vissan um minningu manns getur verið huggandi á dánarbeðinu.119 Margir 

heyrðu aldrei í Guði og töldu hann þöglan. Það er ekki til nein bein tenging við Guð í gegnum 

eitthvað áþreifanlegt og stundum reynist það fólki erfitt. Stundum biðjum við um tákn frá 

Guði og reynum að finna út hvað Guð sé að segja okkur. Job vildi í sinni þjáningu eiga orð 

við Guð. Hann var með spurningar og vildi vita af hverju þessir hlutir komu fyrir hann. Hvað 

hafði hann gert? Hann vildi skýringu. Job leitaði Guðs allsstaðar en fann hann hvergi. Job gat 

ekki stjórnað Guði, hann gat ekki látið Guð rjúfa þögnina og látið hann tala. Það getur verið 

að Guð tali og tali en við heyrum einfaldlega ekki. Það getur verið að þögn Guðs sé okkar 

vandamál, en maður í þjáningu þarf áheyrn orða Guðs en hann heyrir ekki orð hans. Þögn 

Guðs er ekki eilíf, við heyrum í honum en biðin á meðan getur verið erfið.120 

                                                 
118Daniel Simundsson, 1986, bls. 102. 
119Sama heimild, bls. 103 
120Sama heimild, bls. 103-104. 
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Er líf eftir dauðann? Job glímdi við þessa spurningu og hallaðist að því að svo væri ekki. 

Þeir ranglátu og réttlátu þöktust ormum eftir lífið og fóru hvorki til himna né helvítis.121 

Samband Jobs og vina hans  

Vinir Jobs komu til hans og reyndu að hugga hann og grétu með honum. Hörmulegu hlutirnir 

sem hentu Job hreyfðu við þeim. Í upphafi var ætlunin vinanna að hugga Job en 

einhversstaðar á leiðinni hættu þeir við þá áætlun eða féllu ósjálfrátt frá henni. Þeir höfðu 

ekki sama álit á Job og áður og gátu ekki hjálpað honum. Mesta breytingin var á Elífas, þar 

sem hann mætti sem rólegur og varkár kennari trúarlegu hefðarinnar en varð síðan að 

ákærenda. Þeir trúðu á endurgjaldskenninguna, sem þýddi að þeir nálguðust Job með 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir um að Job væri sekur um synd. Allt sem þeir sögðu og gerðu 

benti til þess að þeir tryðu að Job væri sekur. Í byrjun var þeim létt þegar Job tók vel á móti 

ógæfu sinni og þeir hugsuðu að það yrði þeim auðvelt að hugga hann og veita honum ráð. 

Þegar Job hóf harmakvein í 3. kafla tóku vinir hans andköf. Elífas ræddi rólega við Job en 

það sást samt votta fyrir Guðsvernd í ræðunni og vægri ásökun. Job skildi það sem Elífas 

sagði og varð fyrir vonbrigðum, hann var ásakaður, yfirgefinn, móðgaður og hann svaraði 

þessum dómaraorðum. Í 6. og 7. kafla fannst vinum hans að þeir hefðu rétt fyrir sér með 

endurgjaldskenninguna, þá sáu þeir hvernig manneskja Job var í raun þegar hann sagði ljóta 

hluti um Guð og aðra menn. Þeim fannst Job eiga refsinguna skilið. Þeir skilgreindu sig sem 

verjendur Guðs og urðu reiðir. Job náði til þeirra og upphaflegi tilgangurinn, með ferðinni, 

var horfinn. Job og þjáning hans voru ekki aðalmálið lengur, heldur vörn Guðs með 

guðfræðilegum kenningum. Eftir 3. kafla var Job með harmakvein en vinir hans rökræddu 

guðfræði. Job vildi láta hlusta á sig en þeir tóku orðin of alvarlega og hlustuðu of vel á þau, 

ekki á sálina sem bjó á bak við þau. Þeir tóku eftir göllum í guðfræði Jobs og deildu við hann. 

Fyrst um sinn reyndi Job að halda harmakveinum sínum áfram og vildi ekki taka þátt í 

rökræðum þeirra, en lét svo undan. Rökræður þeirra voru um þá ranglátu og hvort þeim ætti 

að vera refsað eða ekki?122 

                                                 
121Daniel Simundsson, 1986, bls. 105. 
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Guðfræði og málefni sálgæslunnar (28.-31. kafli) 

Vinirnir fjórir stöldruðu lengi við hvers vegna spurningar. Þessi kafli segir okkur að viska 

mannsins er takmörkuð, það er bara fyrir Guð einan að hafa skilning á allri spekinni og 

viskunni. En okkar vandamál er að sjá línuna á milli Guðs og okkar og sætta okkur við hana, 

skilja hvar okkar þekking liggur og hver takmörkin eru. Job gat ekki séð þessa markalínu og 

krafðist svara af Guði. Orðin um viskuna voru ætluð lesendum, því Job heyrði þau ekki 

strax.123  

Margir sem þjást hugsa um gömlu góðu dagana, fyrir þjáninguna. Fortíðin lítur betur og 

betur út eftir því sem lengra er farið frá henni og dýpra ofan í þjáninguna. Áður var líf Jobs 

gott. Hann þurfti frelsi undan missi sínum, leyfi fyrir sorg sinni yfir hlutum sem hann missti 

og viðurkenningu á að því að ekkert gat komið í staðinn fyrir þá. Minning um fortíðina er góð 

fyrir okkur, að tala um hana hjálpar okkur að sleppa henni og hjálpar okkur að finna nýjan 

tilgang í lífinu og von um framtíð til að lifa fyrir. Ef minningin verður að söknuði, að þrá um 

að snúa aftur til baka, þá er það ekki bati og ekki eðlilegt.124 
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 ?Hvers vegna ég .ו

Harold Kushner (f. 1935) er gyðingaprestur. Hann hefur mikla reynslu af sálgæslu sem 

prestur og gaf út bókina When bad things happen to good people eða Hvers vegna ég. Sjálfur 

upplifði hann þjáninguna og var því bæði utan hennar og innan. Hann missti son sinn úr 

sjúkdómi sem hann hafði frá fæðingu. Þetta var það sem hann sagði um reynslu sína.  

Hvers vegna þjást hinir réttlátu? Kushner taldi sameiginlegt flestum mönnum að skilja 

ekki hvernig þjáningunni væri skipt á milli einstaklinga.125 

Spurningin sem flestir spyrja þegar þeir verða fyrir einhverju áfalli er: hvers vegna ég? 

Hún snýst um það hvers vegna venjulegt fólk beri mikinn sársauka og sorgir. Fólk leitar sér 

oft skýringa á sársauka og þjáningum sínum. Ein skýringin sem menn nota er sú að kannski 

áttu þau refsinguna skilið.126 Kushner skildi ekki hvernig fólk gat trúað á þann Guð sem 

notaði sársauka til að ná fram hefndum gegn fólki sem hlýddi ekki kennisetningum hans. Í 

Gamla testamentinu er mikið skrifað um refsandi Guð, sá háttur væri hugsanlega hvatning 

fyrir fólk til að forðast syndir og tileinka sér gott líferni. Með trú á hinn refsandi Guð gætum 

við haldið þeirri trúarhugmynd að Guð væri algóður og almáttugur og stjórnaði lífi okkar. 

Þessi Guð refsaði fólki fyrir syndir sínar og yfirsjónir.127 

Kenningin um refsingar Guðs vegna syndar okkar fékk fólk til að hata Guð og sjálft sig; 

kenningin féll ekki að staðreyndum lífsins. Þessi kenning var einföld og fín lausn á skilningi 

þjáningarinnar, en Kushner telur hana falla um sjálfa sig við nánari skoðun. Kenningin komi 

sektarkennd að hjá fólki og sú sektarkennd fái fólk til að reiðast sjálfu sér fyrir hluti sem það 

réði ekki við eða yfir. Fólk gat þjáðst af samviskubiti fyrir að reiðast Guði.128 Á öllum 

stundum einhver staðar í heiminum getur lífið virst ósanngjarnt og hinir saklausu verið 

réttlausir. En Kushner taldi þolinmóða bið gefa sýn á réttlæti tilverunnar.129 Margir sætti sig 

                                                 
125Kushner, 2006, bls. 15-16. 
126Sama heimild, bls. 18. 
127Sama heimild, bls. 20. 
128Sama heimild, bls. 21. 
129Sama heimild, bls. 23. 
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við þjáningar sínar því þeir trúðu því að vegir og ástæður Guðs séu duldar okkur mönnunum. 

Kushner ósammála.130 

Manneskjan vill finna tilgang í þjáningunni og trúa því að við eigum og getum ekki skilið 

þennan tilgang. Það trúir því að ástæður séu fyrir öllu sem gerist og að Guð sé við 

stjórnvölinn, ef hann er ekki þar, hver þá?131 Kushner skoðaði þjáninguna út frá öðru 

sjónarhorni, það er hvort hún sé nauðsynleg, hvort hún geti eytt göllum okkar og gert okkur 

að betri mönnum. Þetta sjónarhorn var oft notað af strangtrúarmönnum.132  

Það er oft sagt að Guð reyni aðeins sterkustu þjóna sína og bara þá sem hann viti að geti 

staðist prófraunir sínar. Guð geri þetta til að sanna fyrir þeim og öðrum mátt trúar þeirra. 

Fyrir mörgum er þetta ekki huggun, að vera valinn sérstaklega og þjást vegna styrks trúar 

sinnar. Fólki finnst þjáning ekki forréttindi og kenningin hjálpar fólki heldur ekki til að skilja 

af hverju svona margir líði kvalir. Fólk getur óskað sér út frá þessari kenningu að það væri 

ekki svona sterkt, því þá hefði Guð ekki valið það og tekið frá því fólk sem hefði annars 

lifað.133 

Í gegnum reynslu sína sá Kushner vissulega fólk göfgast af raunum sínum, en hann sá 

fleiri verða bitra. Samkvæmt Kushner ætti Guð að vita hversu margir féllu á prófinu ef það 

væri hann sem prófaði okkar. Og ef Guð reiknaði út hversu mikið við þyldum en setti svo oft 

á tíðum meiri þyngd á okkar herðar væri hann ítrekað að misreikna sig.134 

Trúin á líf eftir dauðann getur hjálpað einstaklingnum með sorg sína, þar sem hann trúir 

að nú sé verið að umbuna þeim saklausa. Þessi trú getur gengið út í öfgar en líka hjálpað við 

að halda í trúna á almættið. Trú á annan heim á ekki að stoppa okkur eða aftra okkur í baráttu 

fyrir réttlæti í þessum heimi.135 Flestir trúa því að Guð sé ábyrgur fyrir þjáningum 

manneskjunnar á einhvern hátt og reyna að skilja  hvað vaki fyrir honum. Trúin á Guð sem 

                                                 
130Sama heimild, bls. 26. 
131Sama heimild, bls. 28. 
132Sama heimild, bls. 33. 
133Sama heimild, bls. 39. 
134Sama heimild, bls. 41. 
135Sama heimild, bls. 44. 
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ábyrgan gat leitt til þess að fólk hataði sjálft sig eða Guð. 136 Kushner spyr hvort það megi 

vera að þjáningar mannanna séu ekki af völdum Guðs.137 

Við getum reiðst örlögum okkar án þess að reiðast Guði og lært það að 

samúðartilfinningar okkar yfir óréttlæti heimsins séu tilfinningar frá Guði. Í stað þess að 

berjast við Guð, getum við litið á samúðar- og reiðitilfinningar okkar sem tilfinningar Guðs. 

Þannig vinnur Guð í gengum manninn. 138 

Manneskjan leitar skýringar á öllum hlutum og atburðum og sættir sig oftast ekki við 

hugmyndina um tilviljanakennda tilveru.139 Kushner telur að við verðum að temja okkur að 

sætta okkur við þann hluta tilverunnar þar sem hörmungar gerast, þann hluta  sem vilji Guðs 

nær ekki til. Hörmungarnar hryggi Guð, eins og okkur.140 

Áður fyrr fundu menn tilvist Guðs í kraftaverkasögum Gamla testamentsins. Að mati 

Kushners skapar það vandræði ef aðeins þeir vondu þjást en ekki hinir góðu líka. Spurningin 

„hvers vegna ég?“ sé röng,við ættum frekar að spyrja hvað sé hægt að gera og hver sé til 

hjálpar. Þegar við þurfum ekki að líta á Guð sem ábyrgan fyrir öllum þjáningum heimsins 

eigum við auðveldara með að biðja hann um hjálp og líta á hann sem uppsprettu siðgæðis.141 

Sársauki er kallmerki líkamans sem segir að eitthvað sé að í líkama okkar eða að hætta sé 

aðsteðjandi. Stundum getur viðbragð okkar við sársaukanum orðið að sjálfsásökun eða 

ásökun á hendur Guði, að líta á sársaukann sem refsingu frá Guði sem við eigum skilið. 

Sársauki er ekki refsing Guðs heldur verkfæri náttúrunnar. Lífið er erfitt og getur verið sárt en 

án sársauka væri lífið hættulegt. Gjaldið sem við borgum fyrir lífið er sársaukinn. Kushner 

sagði að við munum aldrei vita af hverju við þjáumst, en hann segir að við ráðum því hvað 

sársaukinn geri okkur og hvernig fólk við ætlum að vera þegar þjáningunum linnir.142 

                                                 
136Sama heimild, bls. 44. 
137Sama heimild, bls. 45. 
138Sama heimild, bls. 67. 
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Kushner segir það erfitt að finna orð til huggunar en að það sé auðvelt að skynja hvað ætti 

að vera látið ósagt. Allt sem inniheldur gagnrýni á syrgjandann ætti að láta ósagt. Einnig sé 

rangt að segja eitthvað sem stuðlar að því að syrgjandinn byrgi inni tilfinningar sínar.143  

Þegar lífið fer ekki eins og við væntum, freistumst við stundum til að ásaka okkur sjálf, 

við fáum sektarkennd og hugsum að hlutirnir hefðu farið öðruvísi ef við hefðum hegðað 

okkur á annan veg. Ástæður fyrir þessari sektarkennd eru margar og hún er almenn og 

alþjóðleg. Meginþættir þessarar sektarkenndar eru í fyrsta lagi að við höfum þörf fyrir að trúa 

því að heimurinn lúti skiljanlegum lögmálum orsaka og afleiðinga. Í öðru lagi er algeng sú 

hugmynd að við eigum sjálf sök á því sem gerist, sérstaklega því slæma sem kom fyrir 

okkur.144 

Sálfræðingar telja að börn hafi þá ranghugmynd að þau séu almáttug. Þau sjá heiminn 

þannig að hann lagi sig að þeirra þörfum, sem gerir þau í leiðinni ábyrg fyrir öllu. Það getur 

gerst að börn vaxi úr grasi en haldi þessum sama skilningi á heiminum. Með því að halda í 

þessa trú getur veröldin haldið áfram að lúta skynsamlegum lögmálum. Þjáning mannsins 

fyrir syndir sínar er ekki viðkunnanleg hugmynd, en byggist þó á rökum sem við skiljum. Það 

er auðveldara að trúa þeirri hugmynd en að trúa því að við búum í veröld tilviljana þar sem 

engar ástæður eru fyrir hlutunum.145 

Viðurkenning á ófullkomleika okkar og á getu okkar til að vera betri stuðlar að 

siðferðislegum þroska og framförum í samfélagi okkar.146 

Kushner telur að mikilvægasta spurning manns í þjáningu snúist um hvað hann geri 

varðandi reiðina.147 Hægt sé að beina reiðinni að maka, að sjálfum sér eða Guði. Skaðar reiði 

okkar Guð? Kushner sagði ekki. Hann sagði að við ættum ekki að óttast að reiðast Guði, en ef 

við beinum reiði okkar að atburðinum, fáum við útrás fyrir reiðina og óréttlætið.148 

Öfundin er mannleg og sterk tilfinning. Þegar annað fólk lendir í sömu áföllum og við 

líður okkur ekkert betur fyrir vikið, en við getum fundið til afbrýðissemi í garð þeirra sem 

                                                 
143Sama heimild, bls. 104. 
144Sama heimild, bls. 107-108. 
145Sama heimild, bls. 109. 
146Sama heimild, bls. 111. 
147Sama heimild, bls. 122. 
148Sama heimild, bls. 124-126. 
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hafa það í sem við höfum misst. Í flestum tilfellum erum við meðvituð um það að þessi 

afbrýðissemi skaðar okkur sjálf, en samt sem áður ráðum við ekki við hana.149 Kushner taldi 

að sennilega sé besta lækningin á afbrýðisseminni það að gera sér ljóst að allir bera sínar 

sorgir og hafi sínar raunir; þær geti jafnvel verið þyngri en þínar. Þegar fólk uppgötvaði að 

Kushner átti ekki öfundsvert líf og gekk síðar í gegnum raunir tók það öðruvísi við 

huggunarorðum hans. Hann varð bróðir þess í þjáningunni og fékk aðgang að hug þess.150  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149Sama heimild, bls. 126-127. 
150Sama heimild, bls. 129. 
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 Sálgæsla .ז

Hvað er sálgæsla og hvaðan kemur hún? 

Viðfangsefni sálgæslunnar er aðskilnaður og firring mannanna. Sálgæslan hlúir að þeim sem 

eru í ójafnvægi og hjálpar þeim að finna tilgang og merkingu lífsins á nýjan leik. Hægt er að 

líta á sálgæsluna sem brú á milli Guðs og manns og einnig á milli einnar persónu og annarar. 

Hlutverk sálgæslunnar er að hugga, græða, sætta, styrkja og leiðbeina.151 

Vér eigum heldur að ástunda sannleikann í kærleika og vaxa í öllu upp til hans, sem er 

höfuðið, - Kristur. (Ef. 4:15). Þessi texti var skrifaður ef Páli postula og þetta markmið var 

sett af Frelsaranum, Jesú Kristi. Jesús sagði að sannleikurinn gerir okkur frjáls.152 Fyrirmynd 

sálusorgarans er Frelsarinn, hinn miskunnsama Samverja okkar allra (Lk. 10:25-37). Hann er 

alltaf með okkur í för og sálusorgarar slást í för með Jesú og öðrum. Jesús Kristur mætti 

öllum manneskjum af tilætlunarlausum kærleika. Í nærveru Frelsarans sáu sálusorgarar 

hverjir þeir eru, hvað þeir geta og hvað þeir geta ekki. Kristur hlustaði og dæmdi ekki, hann 

var elskan ein og kærleikur. Nýja testamentið geymir sálgæsludæmi Frelsarans, í 

Jóhannesarguðspjalli 3:1-21 og 8:1-11, Matteusarguðspjalli 19:16-22 og í Efasusbréfi Páls 

4:1-16 til dæmis. Kristur leiddi alla menn til samfunda við sína innstu verund. Kristur var 

bæði sá bjargarlausi við veginn og hann var einnig sá sem nam staðar og batt um sárin. 

Sálgæslan á sér vaxtartakmark og það er Kristur.153 

Guðfræði og sálgæsla 

En eiga guðfræði og sálgæsla saman? Venjulegt form ráðgjafar í sálgæslu er meðferðarform 

eða samtal. Þegar þeir sem veita sálgæslu hafa upplifað Krist og trúna á hann og Guð eru þeir 

vissir um náð Guðs og tilgang lífsins. Það sést í sálgæslunni og tengist henni beint. Cobb 

telur að þeir sem lifa með Krist í hjarta með djúpri elsku eru innilegir og einlægir í 

                                                 
151Sigfinnur Þorleifsson, 2001, bls. 10-11. 
152Sama heimild, bls. 88. 
153Sama heimild, bls. 10-11. 
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sálgæslunni. Þeir sem trúa á Guð, trúa einnig á manninn. Trú á að allir eigi möguleika og 

hæfileika til að frelsast og opna hjarta sitt fyrir Guði, allir eigi von, á meðan aðra ráðgjafa 

skortir kannski þessa trú á manninn.154  

Eitt af hlutverkum þeirra sem vinna í trúnni, fyrir Guð, t.d. djáknar eða prestar, er að veita 

ráðgjöf eða sálgæslu. Oft er litið á ráðgjöfina sem miðlæga og þá er sálgæslan þar af leiðandi 

einnig miðlæg; því þarf guðfræðin að fylgja sálgæslunni. Þetta tvennt helst í hendur, 

guðfræðin og sálgæslan.155  

Sálusorgarar þjóna Guði þegar þeir eru að vinna að þroska og stefna að fullkomu 

heilbrigði með Krist sem fyrirmynd bæði í sálgæslu og sem einstaklingar. Sálusorgarar geta 

aðeins veitt rétta sálgæslu ef þeir treysta Guði fullkomlega. Sálusorgari vinnur með Guði í 

sálgæslunni, hjálpar einstaklingnum að losna undan hömlum sem skaða hann og hvetja hann 

til að opna sig tilfinningalega og þar með fyrir Guði. Sálusorgarar eru ekki ástæðan fyrir 

þroskanum hjá einstaklingnum og það er ekki þeirra hlutverk að ákveða fyrirfram hvert 

þroskinn fer.156  

Sálusorgarar hafa sínar eigin tilfinningalegu þarfir og það getur gerst að þeir sinni þeim 

óvart og ómeðvitað í sálgæslu en því skýrara sem að sálgæslan liggur í trausti Guðs, þeim 

mun ólíklegra er að sálusorgarinn villist af þeirri leið.157  

Þeir sem ákveða að lifa með Kristi og hafa hann í hjarta sem fyrirmynd hafa mikla þörf 

fyrir vöxt og þroska, það er í raun þeirra mesta þörf. Það að treysta Guði kallar fram þroska á 

andanum.158 Fyrsta skrefið í þroska andans er viljinn að eiga gott samband við Guð.159  

Líkami, sál og andi 

Sálgæslan er byggð á heildstæðum mannskilningi. Maðurinn er aldrei sundurgreindur, það er, 

líkami, sál og andi eru ekki aðskilin eða sundurgreind. Þegar maðurinn mætir áföllum sést vel 

                                                 
154Cobb, 1977, bls. 3.  
155Sama heimild, bls. 51 
156Sama heimild, bls. 52.  
157Sama heimild, bls. 53.  
158Sama heimild, bls. 53.  
159Sama heimild, bls. 1.  
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hvernig þessir þættir eru óaðskiljanlegir og mynda eina heild. Við finnum til, bæði líkamlega 

og tilfinningalega, í gegnum lífið og það hefur áhrif á hugsanir okkar og atferli. Líkamlegt 

áfall hefur margvísleg áhrif, ekki síst andleg áhrif, sem móta trú og lífssýn okkar. Öll áhrifin 

sem fylgja líkamlegu og tilfinningalegu áfalli eru gagnkvæm á hvort annað. Það skiptir miklu 

máli að áhrifin séu viðurkennd og að þeim sé veitt athygli.160  

Maðurinn er alltaf að glíma við þrautir og viðfangsefni í lífinu. Við erum í stanslausri 

glímu og þá sérstaklega þegar við þjáumst, glímu sem við viljum leysa og sigra. Sársauki er 

óhjákvæmilegur hluti af þjáningunni. Við spyrjum spurninga um þjáninguna sem býr í 

heiminum, um ofbeldið, náttúruhamfarirnar og hörmungarnar. Öll stöndum við jöfn gagnvart 

því óhjákvæmilega, þjáningunni og sársaukanum.161   

Þjáningin er ómælanleg. Hún nær til allra þátta, líkama, sálar og anda. Læknavísindin 

snúa að hinu líkamlega en eiga líka að taka tillit til hinna þáttanna. Það er nauðsynlegt að tjá 

þjáningu sína og mikilvægt að við fáum tækifæri til að tala hreint út og segja allt sem liggur 

okkur á hjarta í þjáningunni. Sálusorgarar eiga ekki að koma með huggunarorð í tjáningarferli 

hins þjáða, þeir eiga ekki að hafa áhrif á tjáningu þeirra á þessum tímapunkti.162 Þeir sem 

þjást geta upplifað sálusorgara sem sjálfhverfa, harða, óbilgjarna gagnvart Guði eða 

vorkunnsama. Ef tjáningin er ótrufluð getur hún leitt til góðs. Oft sér hinn þjáði eftir tjáningu 

sína að Guð heyrir, skilur og sýnir okkur að sköpun sín skipta hann máli. 

Traust milli manna er mikilvægt, sérstaklega á erfiðum tímum. Það er hollt að geta talað 

við einhvern og fengið stuðning frá þeim sem við treystum, gott að eiga einhvern að sem vill 

hlusta á harmakveinin. Í harmakveinum okkar sameinast höfuð og hjarta, skynsemin og 

tilfinningin. Þessar gjafir fengum við frá Guði og notum þegar lífið verður erfitt en getum 

samt ekki  skilið það. Við spyrjum hvers vegna ég spurninga og beinum þeim til Guðs og við 

væntum svars frá honum, því væntanlega getur hann einn svarað henni. Spurningarnar eru 

andvarp og við kærum okkur oft ekki um svör frá mönnunum.163  

Þjáning annarra er ákall til okkar.164  

                                                 
160Sigfinnur Þorleifsson, 2001, bls. 12. 
161Sama heimild, bls. 15. 
162Sama heimild, bls. 16.  
163Sama heimild, bls. 17.  
164Sama heimild, bls. 22. 
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Paul W. Pryser, sálfræðingur og guðfræðingur frá Bandaríkjunum, sagði frá nokkrum 

guðfræðilegum atriðum sem geta hjálpað sálusorgara að sjá hvort manneskjan sem þeir hjálpa 

hafi styrk af trúnni eður ei. Hann sagði að vissulega sé það nauðsynlegt að sálusorgarar séu 

guðfræðilega vakandi, en einnig að þeir megi ekki vera of uppteknir af því að vera of 

vakandi,  því þá geti þeir ekki hjálpað eins og þörf er á. Hann lagði til að reynsla hvers manns 

sé könnuð af heilagleika, trú, náð, forsjón, þakklæti, reiði, köllun, samkennd og samfélagi.165 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) skilgreinir hugtakið „heilbrigði mannsins” þannig að 

það sé til staðar þegar maðurinn njóti fullkominnar líkamlegrar, félagslegrar og andlegrar 

vellíðunar. Heilbrigður maður á margar óskir, en sjúkur aðeins eina.166 Þegar við missum 

heilsuna finnum við hvers virði hún er okkur, við lítum oft á þessa gjöf sem okkur er gefin, 

heilsuna, sem sjálfsagðan hlut. Heilbrigði er ekki öruggt ástand. Erfitt er að segja hvort að 

mennirnir séu flestir fullkomlega heilbrigðir. 167  

Enginn getur nokkurntímann sett sig algjörlega í spor annarra og sá sem þykist gera það 

snýr hlutnum upp í: Þetta vil ég gera fyrir þig. Það rétta er að hlusta og spyrja: Hvað viltu að 

ég geri fyrir þig? Það er ekkert sem er okkur dýrmætara en að vera elskaður og metinn og 

þannig öðlumst við viljann til að lifa. Þegar við berum virðingu fyrir öðrum eignumst við 

virðingu fyrir okkur sjálfum. Það eru þrennir eiginleikar sem við þurfum að búa yfir til að 

vera heil: vilji, von og trú.168 Von er lífsvilji og að vona er að vilja. Með viljanum fylgir von 

og voninni fylgir trú. Vonin og trúin fara saman og eru aldrei aðskildar.  

Trúin er ekki trygging gegn öllum áföllum lífsins. Trúin er grundvallartraust. Trúin er 

björg sem sýnir að lífið hefur merkingu þrátt fyrir alla þá erfiðleika lífsins sem við munum 

aldrei skilja til fullnustu. Trúin er styrkur og gjöf okkar frá Guði. 169  

Guðsmyndin og Biblían 

                                                 
165Sama heimild, bls. 25.  
166Sama heimild, bls. 125. 
167Sama heimild, bls. 125-126.  
168Sama heimild, bls. 128.  
169Sama heimild, bls. 129-130.  
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Guðsmyndin hefur áhrif á trúna og hún getur verið frelsi eða helsi. Trúin getur orðið að helsi 

vegna Guðsmyndar sem snýst t.d. um endurgjaldskenninguna. Erfiðara er að hjálpa fólki sem 

hefur rótgróna Guðsmynd í þjáningunni, þar sem hún getur veitt fólki falskt öryggi. 

Sálusorgari á að fara vel með guðfræðilegt orðfæri. Hver einstaklingur er einstakur og allir 

taka hlutunum með mismunandi hætti, guðfræðileg orð geta verið jákvæð fyrir suma en 

neikvæð fyrir aðra.170 Það er nauðsynlegt að vita nokkurn veginn um tilfinningar þess sem 

þjáist og viðhorf hans til trúnnar. Bænin og biblíulegt efni geta leitt til þess að fólk opni sig 

og fái útrás, en einnig til þess að fólk bæli niður tilfinningar sínar.  

Sálusorgarar geta notað Biblíuna á margan hátt til þess að stuðla að þroska og vexti í 

trúarþroska. Biblían getur verið leiðandi í samfylgd sálusorgara og þess sem þjáist. Ritningin 

gefur almenna leiðsögn um hvernig við lifum í kærleika með Guði og mönnum. Við þurfum 

ekki að afsala af okkur skynseminni með trúnni, heldur nærum við tilveruna og lífsins gang 

með henni.171 Nærvera sálusorgara er vaxtartakmarkið.172  

Fyrirgefningin er tvívirk. Hún snýr bæði að mönnum og Guði, og er gagnkvæm. Öll brot 

sem við fremjum eru brot gegn Guði, en þýðir ekki að Guð refsi fyrir þau brot og þar kemur 

samviskan. Brot sem við fremjum koma inn á samviskuna okkar og hún segir okkur oft hvað 

sé rétt og rangt, en þeir sem hafa brotið margsinnis geta bælt samviskuna og finna ekki 

eðlilega til.173 Brotin eða verknaðurinn eru framin við ákveðnar aðstæður og þær skipta máli 

þegar dómar eru felldir siðferðislega. Sálusorgari þarf að sjá það og finna á manneskjunni 

með mannskilningi hvort hún búi yfir sektarkennd, hvort hún dæmi sjálfa sig hart eða sé 

dæmd hart af öðrum. Sálusorgari þarf að hafa heildstæða sýn á manninum. Hver maður er 

ábyrgur fyrir gjörðum sínum og býr þá að frjálsum vilja.  

Þessi frjálsi vilji hefur verið til umræðu í margar aldir af guðfræðingum, heimspekingum 

og mörgum öðrum, hvort við búum yfir honum eða ekki. Biblían segir að maðurinn búi yfir 

þeirri getu að greina á milli góðs og ills og þar af leiðandi frjálsum vilja. Samkvæmt 

Biblíunni berum við ábyrgð á lífi okkar, verkum og gjörðum. Valið er okkar.174 Í sálgæslu er 

                                                 
170Sigfinnur Þorleifsson, 2001, bls. 27.  
171Sama heimild, bls. 29.  
172Sama heimild, bls. 30.  
173Sama heimild, bls. 111.  
174Sama heimild, bls. 112.  
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alltaf gengið út frá frjálsum vilja og það frelsi lagt til grundvallar. Frelsi og ábyrgð vinna 

saman, hlið við hlið, og það er ábyrgðin sem hefur í för með sér sekt og sektarkennd. Hinn 

frjálsi vilji greinir okkur frá öðrum skepnum, við getum ekki komið okkur undan frelsinu því 

það tilheyrir mennskunni. Við getum slegið valinu á frest en það er samt sem áður ákveðin 

afstaða sem við verðum að taka.175 Frelsi okkar eru ákveðin takmörk sett, til að mynda útaf 

umhverfinu. Það sama má segja um ábyrgðina, hún er innan ákveðinna marka. Hlutverk 

sálusorgara er að hjálpa einstaklingi að axla sinn hluta af ábyrgðinni. Sálusorgari styður 

einstaklinginn í sinni vegferð vegna þess að það er nauðsynlegt að finna fyrir ábyrgð til þess 

að geta átt skapandi umbreytingu. Það þarf að gera einstaklingnum ljósar afleiðingar þess að 

smeygja sér undan ábyrgð. Sektarvitund kallast það þegar menn játa sök og þá fylgja oftast 

tilfinningar sem kallast sektarkennd. Þetta ástand sem myndast skapar ójafnvægi sem leitast 

eftir jafnvægi á ný. Þegar einstaklingur fremur brot hefur hann val um að þegja, afneita, 

réttlæta eða játa sök sína. Við stöndum alltaf frammi fyrir vali.176 Jesús og Guð umvefja 

syndara með óskilyrtri ást og veita honum fyrirgefningu. Það er með henni sem menn öðlast 

sjálfsvirðinguna aftur. Fyrirgefningin er erfið og það er erfitt fyrir okkur mennina að veita 

hana. Fólk notar fyrirgefninguna oft sem vopn eða tromp til að nota á annað fólk, til að hafa 

vald yfir því. Það er að sjálfsögðu röng notkun á fyrirgefningunni..177  

Þegar við finnum fyrir vanmætti er gott að muna hvar styrkinn sé að finna. Sá á 

auðveldara með mannskilning og virðingu um ólík viðhorf sem veit hvar hann stendur. Þá 

kemur viðurkenning á trúarþörfinni meðferðis.178  

Samtal er nærvera.179 

Samtalið er mikilvægasta samskiptaleið okkar. Okkur líður best í öryggi og þar sem 

breytingar eru ekki miklar, en ef engar breytingar eru til staðar getur það hamlað þroska 

                                                 
175Sama heimild, bls. 113.  
176Sama heimild, bls. 114.  
177Sama heimild, bls. 115. 
178Sama heimild, bls. 123. 
179Sigfinnur Þorleifsson, 2001, bls. 86. 
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okkar og vexti. Hefðir eru samt viðkvæmar og sálusorgarar þurfa að muna, að koma fólki 

ekki úr jafnvægi.180 Að undirbúa breytingar er yfirleitt æskilegt og veitir þeim oft lengri 

líftíma. Breytingar eru óumflýjanlegar og lífið getur ekki verið án þeirra. Innri breytingar 

mannsins eru góðar og það á líka við breytingar á samskiptum. Það er nauðsynlegt fyrir 

okkur að deila hvort við annað en ekki þegja, eða láta ganga yfir okkur, en við þurfum að 

þola ólíkar skoðanir og sjónarmið og ekki fara í vörn.181 Það er nauðsynlegt að hlusta á 

þverstæð mannleg samskipti, því þannig getur veikleiki okkar orðið að styrkleika. Við berum 

öll sama manneðlið innst í hjarta okkar og veikleikarnir eru hluti af okkur. Eðlið tekst á, því 

þar búa ekki einungis brestir heldur einnig dyggðir. Hver maður þarf kærleika, umhyggju, 

stuðning, uppörvun, leiðsögn og síðast en ekki síst samtal. Samtalið getur tekist á við alla 

þessa þætti og sé það gagnkvæmt og skapandi getur það leitt til uppbyggilegra breytinga og 

lausna.182 Samtal er margvirkt, straumar á milli manna eru misjafnir, bæði neikvæðir og 

jákvæðir, en þá er gott að hugsa sig um og tengjast innri manni betur. Tengingin er til að 

vinna að betri sjálfskilningi, sem er verkefni sem klárast aldrei. Við viljum að samtalið leiði 

til samráðs til þess að draga fram það besta og jákvæðasta í breytingunum. Markmið samtala 

er oftast að bæta eða gera það besta úr því. Í samtali hlustum við, þar þurfum við að virða 

viðmælandann og hans skoðanir og viðhorf þótt að við séum honum algjörlega ósammála. 

Virðing byggir á mannsskilningi sem segir að við metum einstaklinginn af öðrum forsendum 

en afstöðu hans.183 Samtal er nærvera.184 Þegar við eigum samtal við annan aðila erum við 

fús til að skilja og reyna að setja okkur í spor annarra. Áheyrn getur verið græðandi og 

styðjandi sé hún einlæg og með mannlegri hlýju. Jakob Jónsson Dr. í guðfræði sagði Það er 

betra að vera við sjúkrabeð í fimm mínútur heldur en að vera að fara í þrjátíu og fimm 

mínútur.185 Sálusorgari þarf að vera, og í því felst nærvera, líklega er engin næmari en 

þrautamenn.186  

                                                 
180Sama heimild, bls. 80-81. 
181Sama heimild, bls. 83. 
182Sama heimild, bls. 84. 
183Sama heimild, bls. 85.  
184Sama heimild, bls. 86. 
185Sama heimild, bls. 86. 
186Sama heimild, bls. 87. 
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Vel skal fara með orðin, því þau geta bæði sært og grætt. Orð eru dýr. Orð getur verið 

sáðkorn og þau geta líka verið sem hnífur. Holdtekning orðanna er í sálgæslunni. Stefna 

sálgæslunnar er sett af Guði og það er hlutverk hennar að vinna gegn þeim hindrunum sem 

eru á milli Guðs og manns og manns og annars. Vaxtartakmarkið er Kristur og þannig náum 

við þroska. 187 Í sálgæslu sláumst við í för með náunganum til einhvers ákveðins tíma og 

hlustum á hann í græðandi samtali. Takmark sálgæslusamtalsins er að hlusta og tala í Krists 

stað. Við leiðum þann sem leitar okkar til samfundar við Guð og til samtals við sjálfan sig. 

Náðarmeðulin eru verkfæri sálgæslunnar og þögnin getur verið sterkt verkfæri. Orð geta 

verið marklaus og ótímabær. Skýringar og lausnir geta haft þveröfug áhrif á þann sem við 

hlúum að, þá er þögnin allt sem segja þarf. Aðgát skal höfð í nærveru orða .188  

Tilfinningar í sorg 

Staðreyndin er sú að þjáning og sársauki eru veruleiki hér á jörðu. Við getum ekki þakkað 

Guði fyrir allt en við getum alltaf þakkað honum fyrir eitthvað. Þetta þakklæti er vakið af 

hinni óskilyrtu elsku.  

Eitt af höfuðmarkmiðum sálgæslunnar er að leyfa manninum að fá útrás fyrir sorg sína. 

Sálusorgari gerir það t.d. með því að viðurkenna erfiðar tilfinningar sem koma upp en geta 

lokast inni með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Syrgjandinn þarfnast staðfestingar á 

tilfinningum sínum en alls ekki höfnun. Sálusorgarar verða þó að beina tilfinningum í rétta átt 

svo að maneskjan geti vaxið og þroskast af raunum sínum. Reiðin verður að hafa sáttargjörð 

að markmiði sínu, eins og sorgin vonina að leiðarljósi. Reiðin er sterk tilfinning sem 

syrgjendur upplifa og geta þeirra til að takast á við hana segir mikið um einstaklinginn. 

Hvernig og hvort einstaklingurinn tekst á við reiðina segir til um hvernig hann lítur á sjálfan 

sig sem áhrifavald í eigin lífi. Reiðin er mikilvæg og það hvernig við tökum á henni ræður 

því hvenær og hvernig huggunin verður. Forsenda huggunar er farsæl úrvinnsla sorgarinnar 

og það er takmark í trú. Sálusorgarar standa hjá og með syrgjendanum og stefna með honum 

að ákveðnu marki.189  

                                                 
187Sigfinnur Þorleifsson, 2001, bls. 96-97. 
188Sama heimild, bls. 98. 
189Sigfinnur Þorleifsson, 2001, bls. 100-102. 
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Samfélag nútímans viðurkennir að útrás fyrir tilfinningar er mikilvæg fyrir manninn. 

Sálgæsla og hópar t.d. Vinir í bata og 12 sporin, í sjálfshjálparstarfsemi hafa sprottið upp víða 

til að ræða, skoða og bæta tilfinningalíf einstaklinga og til þess að hafa flæði í því. 

Tilfinningalífið er grunnurinn að andlegu hliðinni. Bæling og afneitun tilfinninga okkar er 

alltaf til staðar á öllum stöðum svo að sálusorgari verður að hvetja einstaklinga til að leyfa 

tilfinningum sínum að koma fram og ræða þær. Það stuðlar að andlegum þroska.190  

Gott er að gráta og gráturinn er gagnlegur, hann getur losað um dofann sem fylgir 

áföllum. Að gráta í áheyrn einhvers sem skilur er langmest græðandi, því nærvera þess sem 

skilur tárin styður hinn þjáða. Meðvitund um þann sem við missum og tjáning tilfinninga 

þurfa að fara saman, því þá verða tilfinningarnar sem fylgja missinum viðráðanlegri, t.a.m. 

reiðin sett í orð, sektarkenndin, kvíðinn, óttinn og vantrúin.191  

Ef við fáum útrás fyrir grátinn gengur okkur betur að komast inn á friðarveginn. En 

takmarkið í sorginni er að endurheimta kraftinn til að lifa og njóta. Það má að segja að 

sorginni sé lokið þegar fólk hefur endurheimt áhugann fyrir lífinu, en svo aftur á móti má 

einnig segja að sorginni ljúki aldrei. 192  

Margir hafa þörf fyrir merkingu í lífið og að þeirra sé minnst. Engin önnur manneskja 

getur komist að inn í sorg annarrar og skilið til fullnustu annarra manna sorg.193  

Að syrgja er að elska og kærleikurinn er mestur og bestur, en hann er þungur því honum 

fylgir sorg. Með Guðs hjálp getum er vonandi möguleiki að bera þann þunga.194  

Dauðinn vekur upp svo margar spurningar að líklega hefur ekkert annað mannlegt svið 

fleiri spurningar en þær sem honum tengjast.195 John Hinton, breskur læknir og fræðimaður, 

sagði bestu leiðina til að takast á við ótta við dauðann vera að vera samkvæmur sjálfum sér, 

gera upp hug sinn í afstöðu sinni til lífsins og ekki víkja undan erfiðleikum. Hinton taldi að 

lífið sjálft sé undirbúningur fyrir dauðann. Óttinn við dauðann er okkur eðlislægur eins og 

dauðinn sjálfur er eðlilegur, en það hvernig dauðann ber að og hvernig hann mætir okkur er 

                                                 
190Cobb, 1977, bls. 29.  
191Sigfinnur Þorleifsson, 2001, bls. 46.  
192Sama heimild, bls. 47. 
193Sama heimild, bls. 50. 
194Sama heimild, bls. 51.  
195Sama heimild, bls. 33.  
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mismunandi og hann getur því verið missár og erfiður.196 Óttinn er bandamaður lífsins, en 

hvernig við förum með óttann skiptir máli, því óttinn getur annað hvort dregið úr okkur eða 

hvatt okkur til að njóta hverrar stundar.197  

Sigfinnur Þorleifsson prestur sagði Trúin er ekki hagkvæmisatriði, sem leysir manninn 

undan ábyrgð þess að lifa, eða forða honum frá angist og kvíða; trúin er miklu fremur 

grundvallartraust, vitund sem eykur öryggi og styrkur til að mæta óttanum á skapandi hátt.198 

Ef við náum að mynda traust til Guðs í lífinu eru auknar líkur á því að við treystum Guði 

þegar dauðinn mætir okkur. Þetta grundvallartraust sem við getum myndað með Guði vinnur 

gegn ótta og kvíða.199  

Nauðsynlegt er að fá útrás fyrir sorg sína því hún er forsenda fyrir því að huggun gefist. 

Við getum ekki sjálf gert áætlun um sorgartímann eða vitað brautina sem framundan er, en 

trúin getur verið okkur styrkur og hugbót á þessum tímum. Það er ekki hægt að aðskilja 

tímann og sorgina. Við erum ávallt að kveðja tímann og taka á móti framtíð sem við vitum 

ekki hvað ber í skauti sér.200  

Guð er alltaf með okkur og gott er að minnast þess í sorginni. Með trúnni getum við gert 

eitthvað með sorg okkar. Trúin getur verið hjálp í sorgarferlinu og með henni getum við smátt 

og smátt endurheimt viljann til að lifa og njóta.201  

Vonin  

Hvernig leiðum við hinn vonlausa yfir í von á morgundeginum? Einn maður þarf annan til að 

lifa af. Sá sem er tilbúinn að fara inn í þjáningarfullt ástand annarra og vera með í því er 

tilbúnari en annars til að verða leiðtogi sem leysir fólk undan ánauð.202  

Það skiptir máli fyrir alla menn að eiga einhverja að, einhverja sem elska okkur og meta 

og sem við elskum á móti. Vonin fyrir lífi og morgundeginum getur dáið út ef enginn er til að 
                                                 

196Sigfinnur Þorleifsson, 2001, bls. 34.  
197Sama heimild, bls. 35.  
198Sama heimild, bls. 37.  
199Sama heimild, bls. 37-38. 
200Sama heimild, bls. 41. 
201Sama heimild, bls. 44.  
202Nouwen, 1979, bls. 63.  
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lifa fyrir. Það myndast hjá fólki einmanaleiki og neikvæðar tilfinningar ef það hefur engan 

sem elskar það. Þegar þetta fólk mætir dauðanum, áfalli eða einhverju sem það þarf að lifa af 

er lífsstyrkur þeirra ekki mikill. En hvernig getur sálusorgari komið „morgundeginum“ að hjá 

þessu fólki? Einmanaleiki fortíðar og framtíðar getur aðeins verið græddur af nærveru annars 

manns. Þá getur vonin fæðst, von manneskjunnar um það að einhver sé til staðar og bíði 

hennar.203  

Leiðtogi þarf að stíga fram úr hversdagsleikanum, láta taka eftir nærveru sinni, bera fram 

möguleika á vináttu og gera hana sýnilega.204  

Tilfinningin að einhver bíði manns og vissan um að einhver hugsi til manns getur flutt 

fjöll fyrir fólk og haldið í þeim lífinu þótt það sé nálægt dauðanum. Þó líkaminn sé tilbúinn 

að slökkva getur hugurinn haldið í okkur lífi. Að bíða einhvers þýðir ekki bara í lífi, heldur 

líka í dauðanum ef svo ber við. Þetta er djúp tjáning sem nær lengra og er trú á og von um 

eilífa ást. Þessi ást lifir af dauðann. Sálusorgari þarf að vera þessi „einhver“ hjá þeim sem 

eiga engan að, til þess að koma inn morgundeginum, voninni og trúnni á lífið og ástina sem 

Guð gaf okkur. Lífið kemst ekki undan dauðanum og allir deyja einhverntímann, enginn getur 

unnið dauðann. En það hvernig við deyjum og hverja við höfum í kringum okkur skiptir 

máli.205  

Hvernig verðum við leiðtogar? 

Í fyrsta lagi er ekki hægt verða leiðtogi í sálgæslu nema að hafa Jesú Krist sér við hlið. Hann 

er fyrirmynd sálgæslunnar og hann er sálgæslan. Hann hjálpaði þeim sem þurftu hjálp, líkt og 

sálusorgarar eiga að gera. Jesús Kristur er leiðtoginn okkar allra. Leiðtogi þarf að veita 

persónulega umhyggju og náungakærleika, hafa sanna og sterka trú á gildi og merkingu 

lífsins og alltaf hafa opna gátt fyrir voninni um morgundaginn sem sigrar dauðann. Guð varð 

maður og þannig getur maður sem hefur kraft leitt annan mann til frelsis.206 Persónuleg 

umhyggja fyrir öðrum, sem sýnir að hver og einn sé merkilegur og skipti máli, gerir söguna 

                                                 
203Sama heimild, bls. 65.  
204Sama heimild, bls. 65.  
205Sama heimild, bls. 69.  
206Nouwen, 1979, bls. 71.  
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um týnda sauðinn lifandi () og er þjónusta við þá sem týndust og urðu einir. Það er sannur 

leiðtogi sem gleymir hinum mörgu og sinnir þessum eina sem virkilega þarf umönnun, þessi 

hegðun byggir upp traust fólksins á leiðtoga.207 Lífinu sem okkur er gefið er oft tekið sem 

sjálfsögðum hlut en sannur leiðtogi horfir í augu heimsins með augu sín full af eftirvæntingu, 

eftirvæntingu sem tekur á brott huluna af földnum hæfileikum og möguleikum lífsins.208 

Maður sem býr yfir sterkri trú og hefur fundið merkingu fyrir líf sitt sér alla reynslu og 

upplifanir sem nýtt loforð, hver kynni auka og dýpka innsæi hjá viðkomandi og hver 

viðburður gefur og kemur með ný skilaboð.209 Leiðtogi þarf að heyra hróp eftir hjálp þótt það 

sé ekki hávært og grát frá einhverjum sem verður með honum í lífi og dauða. Sá einn heyrir 

þessi hróp og grát sem hefur sterka trú og skilning á merkingu lífsins.210 Aðalhvatningin til 

þess að bera náungann til morgundagsins og framtíðarinnar er vonin. Leiðtogi er maður 

vonarinnar sem býr yfir krafti loforðsins um vonina. Vonin getur unnið þjáninguna og jafnvel 

dauðann. Vonin er kraftmikill styrkur. Leiðtoginn þarf að sjá nýtt líf framundan þótt dauðinn 

sé við hlið hans. Vonin nær lengra en líkamlegur styrkur og það er alltaf ljós í myrkrinu. 

Vonin hjálpar okkur að færa okkur af örugga staðnum og inn á ótroðnar slóðir, við komumst 

rétta leið ef við berum traust Guðs með okkur, vissuna um að hann sé með okkur hvert sem 

við förum. Líkt og lærisveinar Jesú gerðu, þeir fylgdu honum, yfirgáfu sitt örugga svæði og 

gengu harða vegi með Jesú og jafnvel inn í dauðann með honum. Það eina sem þeir höfðu í 

höndum sér var vonin.211  

 

 

 

 

 

                                                 
207Sama heimild, bls. 73. 
208Sama heimild, bls. 75.  
209Sama heimild, bls. 74.  
210Sama heimild, bls. 75.  
211Sama heimild, bls. 77.  
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 Lokaorð .ח

Þjáningin er mönnunum hulin. Þjáningin er eitthvað sem engin maður mun nokkurntímann 

skilja fullkomlega, en allt veltur á því hvernig við tökumst á við hana.  

Hvar er Guð í þjáningunni, er hann valdur henni eða þjáist hann með okkur? Hver er 

niðurstaðan? Trúin er ekki niðurstaða, hún er trú, Páll postuli skrifaði Trúin er fullvissa um 

það, sem menn vona, sannfæring um þá hluti, sem eigi er auðið að sjá (Heb. 11:1). 

Endurgjaldskenningin virðist búa sterk í mönnunum, þeir hafa oft tilhneigingu til að nota 

hana í þjáningu, til þess að skilja, það er betra að skilja en að hugsa til þess að þjáningin sé 

tilgangslaus. En við getum borið þroska af raunum okkar og þá skiptir miklu máli, hvernig 

við tökumst á við raunirnar. Kenningin virkar ekki því við getum aldrei tryggt okkar stað í 

þjáningunni og raunirnar með hegðun. Mennirnir hafa ekki völd á þjáningunni eða lífinu. Þeir 

nota endurgjaldskenninguna til þess að reyna hafa völd og stjórna framgangi líf þeirra.  

Gyðingar eru mjög trúaðir, þeir bera mikla virðingu fyrir trú sinni og Guði. Trúin spilar 

stóru hlutverki í lífi þeirra, skiptir þá miklu máli og þá sérstaklega í þjáningunni. 

Hvers vegna ég spurningar eru ódauðlegar og við munum aldrei hætta að leita og reyna 

skilja. Sem er líklega gott því við finnum að eitthvað æðra er þarna úti og höfum þörf þegar 

reynir á að finna þetta æðra og tengjast því.  

Hvers vegna eru þær ódauðlegar? Er eitthvað sem býr í okkur sem segir okkur að það sé 

eitthvað meira? Skyldi Guð þá hæfileika eftir í okkur, svo við myndum ekki gleyma honum 

og leita hans, sérstaklega þegar við þörfnumst hans mest, það er í þjáningunni.  

Uppsetning ritgerðarinnar er líkt og minn lærdómur. Öll þekkjum við eitthvað til 

Helfararinnar og þjáningin er okkur ekki ókunn. Merkilegt var að lesa bækur eftirlifenda og 

sjá hvað trúin spilaði stórum þætti í þjáningu þeirra. Jobsbók er stórmerkileg bók og stendur 

tímans tönn, á alltaf rétt á sér. Ef Biblían getur sýnt það að hún er alltaf viðeigandi í 

heiminum þá sannar Jobsbók það vel. Mannkynið breytist ekki þótt að tímarnir geri það. 

Þjáning er alltaf þjáning sama hvað ár er og sorg og tilfinningar eru þær sömu. Vinir Jobs 

kenndu mér líka margt, þeir sýndu mér ófullkomleika mannanna og hvað við erum 

takmörkuð. Við getum ekki gefið svörin, við munum aldrei vita þau eða geta útskýrt heiminn. 

Mér finnst mikilvægt að temja sér það að svara ekki harmakveinum nema með nærveru en 

ekki orðum, sem við mennirnir gerum svo oft ósjálfrátt. Maðurinn er sterkari ef hann nær að 
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halda aftur af sér vilja að svara. Við viljum svara til að vernda okkar eigið skinn en ekki að 

hugsa um þann sem þjáist. Sálgæsla er mikilvæg í djáknastarfinu og þess vegna endar 

ritgerðin á henni.  

Það læt ég ykkur vita, bræður mínir og systur, að fagnaðarerindið, sem ég hef boðað, er 

ekki mannaverk. Ekki hef ég tekið við því af manni né látið kenna mér það heldur hefur Jesús 

Kristur opinberað mér það. (Gal. 1:11-12). 
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