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Formáli 

 

Tilvist feminískrar guðfræði var mér hulin þar til ég hóf nám við Guðfræðideild Háskóla 

Íslands. Kynni mín af henni opnuðu mér nýjan heim gagnrýninnar hugsunar og lifandi 

fræðigreinar sem talar inn í samtíma sinn og ögrar hefðbundnum siðum og venjum.  

    Segja má að ég hafi endað á að skrifa um Rosemary Radford Ruether fyrir hálfgerða 

tilviljun, en frá því að ég las fyrstu setningarnar í bók hennar Gaja and God  hafa kenningar 

hennar um tengsl vistfræði og guðfræði fylgt mér. Ég kynntist nýrri nálgun á erfiðum 

viðfangsefnum og kröfunni um breyttan hugsunarhátt innan sem utan kristinnar kirkju í 

skrifum hennar. Skrif Ruethers og baráttumál hafa hlotið mikla athygli innan sem utan 

kirkjunnar í gegnum tíðina og áhrif hennar á feminíska guðfræði nútímans eru óumdeilanleg. 

Það var því bæði spennandi og fróðlegt að setja helstu kenningar hennar saman í það stutta 

yfirlit sem þessi ritgerð er. Ruether hefur verið ötul í útgáfu á fræðilegu efni frá upphafi og ég 

hefði helst viljað komast yfir að lesa það allt, en það var ekki mögulegt í þetta sinn. Ég vona 

þó að ég gefi sanngjörn skil á kenningum hennar og að ritgerðin mín kveiki áhuga lesandans á 

að kynna sér rit og baráttumál Ruethers enn frekar. 

 

Ég vil gjarnan tileinka þessa ritgerð ömmu minni, Sigríði Jónsdóttur, sem hefur spjallað við 

mig um guðfræði nútíðar og fortíðar frá því ég man eftir mér. Hún kynnti mig fyrir algóðum 

Guði og mætti bænarinnar sem hefur reynst mér kærkomið veganesti öll mín fullorðinsár.  

    

     

 

 

 

                                                     Reykjavík, maí 2011 

                                                     Jóhanna Gísladóttir  
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Inngangur 

 

Þegar kemur að helstu baráttumálum Rosemary Radford Ruether er ekki komið að tómum 

kofanum. Til þess að varpa ljósi á helstu áherslur hennar og baráttumál valdi ég þrjár bækur 

sem spanna nokkurn veginn tímabil hennar sem fræðikonu.  

    Sú fyrsta er Sexism and God talk sem kom út árið 1983 og er eitt af hennar þekktari 

verkum. Þar ræðst hún á feðraveldið sem stendur að baki rómversk-kaþólsku kirkjunni og 

fordæmir þá stöðu sem kvenfólk hefur verið sett í innan kristinnar hefðar. Hún talar fyrir 

vígslu kvenna til prestsstarfa en veltir einnig almennt fyrir sér hvort kvenfólk eigi í raun og 

veru heima innan veggja stofnunar sem lítur á þær sem annars flokks manneskjur. Ruether 

setti fram nýja guðfræði í bók sinni byggða á reynsluheimi kvenna sem áður hafði verið 

útilokaður.
1
 

    Önnur bókin sem ég valdi er Gaia and God sem kom út árið 1992. Sú bók þótti 

tímamótaverk þegar kom að vistfræðilegri nálgun innan kristinnar guðfræði og voru fyrir 

mörgum orð í tíma töluð. Í bókinni persónugerir Ruether móður jörð sem Gaiu, gagnrýnir 

framferði kristinna manna gagnvart henni og tengir ofbeldið sem náttúran hefur þurft að þola 

af hendi karlmanna við ofbeldið sem kvenfólk hefur einnig orðið fyrir í gegnum aldirnar. 

    Þriðja bókin sem ég fjalla um er nýlegust af þeim þremur, hún kom út 2005 og heitir 

Intergrating Ecofeminism, Globalization and World Religions. Þar ræðir Ruether tengsl milli 

ógnarstjórnar Vesturlanda á auðlindum heims í tengslum við karlmennskuna annars vegar og 

náttúruna hins vegar. Hún tengir í bókinni vistfræðina við guðfræði og ræðir hvernig 

trúarbrögð heims geta haft jákvæð áhrif annars vegar og neikvæð hins vegar á þróun 

náttúruverndarmála í náinni framtíð. 

    

Í ritgerðinni minni leitast ég við að svara spurningunni hvort vistfræðilegur femínismi eigi 

samleið með kristinni trúfræði nútímans? Einnig skoða ég hvort drottnandi yfirráð 

feðraveldisins innan kristinnar kirkju, sem Ruether gagnrýnir svo harkalega, séu víkjandi afl 

og hvað komi þá í staðinn. Að lokum mun ég styðjast við framtíðarsýn Ruethers á auknu 

samstarfi milli trúarbragða heimsins til að spá fyrir um möguleikann á breyttu viðhorfi 

mannkyns til náttúrunnar. 

 

 

                                                           
1
 http://www.bookrags.com/biography/rosemary-radford-ruether/ 

http://www.bookrags.com/biography/rosemary-radford-ruether/
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Rosemary Radford Ruether 

 

Uppvöxtur og menntun 

Ruether er fædd 1936 í Bandaríkjunum og ólst upp á ósköp venjulegu millistéttarheimili. Það 

var ekki fyrr en eftir lát föður hennar þegar hún var tólf ára sem hún fór að kynnast 

feminískum skoðunum móður sinnar og vinkvenna hennar. Móðir hennar, sem var kaþólsk og 

mikill friðarsinni, var fyrirmynd Ruether að sjálfstæðri, sterkri og trúaðri konu.
2
 Ruether hlaut 

góða menntun, í byrjun í kaþólskum einkaskólum og svo í listaháskóla í Kaliforníu. Hún 

menntaði sig í hugvísindum en fann sterkt fyrir þeim samfélagbreytingum sem einkenndu 

Bandaríkin á þessum tíma. Áhugi hennar beindist fljótt að mannréttindamálum og þá 

sérstaklega réttindum svartra í Bandaríkjunum. Hún tilheyrði ekki hreyfingum femínista á 

námsárum sínum en tók þátt í almennum mótmælum gegn stríði Bandaríkjamanna í Víetnam 

og ýmsu starfi tengt friði og mannréttindum.
3
 Hún lauk doktorsgráðu frá Claremont Gratuate 

School og fór að kenna trúarbragðafræði í Howard University í framhaldinu. Þar hóf hún 

formlega að berjast gegn félagslegu óréttlæti í samfélaginu og hikaði ekki við að færa 

umræðuna inn í kennslustofuna. Á þeim tíma var hún eina konan starfandi sem kennari við 

skólann og næstum allir nemendur hennar voru karlmenn sem margir hverjir voru ekki 

tilbúnir að ræða kynjamisrétti í samfélaginu. Kenningar hennar spurðust þó út og fyrr en varði 

var Ruether farin að ferðast um landið til að halda fyrirlestra um kynjamisrétti. Ýmsar 

frelsunarhreyfingar leituðu til hennar eftir hugmyndum og ráðleggingum og hún fann sterkt 

fyrir aukinni vitund um stöðu konunnar innan þessara hreyfinga.
4
 

    Ruether tilheyrir rómversk- kaþólsku kirkjunni en hún hefur ætíð mótmælt því kynbundna 

misrétti sem konur verða fyrir innan veggja hennar.
5
 Barátta Ruether gegn kúgun og 

undirokun hefur þó ekki takmarkast einungis við starfshætti kirkjunnar heldur í æ meira mæli 

að almennum mannréttindum.  

 

 

 

                                                           
2
 Miller og Grenz 1998, bls. 160 

3
 http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-

bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=68
48014, bls. 26. (Viðtal við Rosemary Radford Ruether sem birtist í tímaritinu Cross Currents vorið 2002)  
4
 http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-

bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=68
48014, bls. 30 
5
 Miller og Grenz 1998, bls. 160-161 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
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Ritstörf og helstu baráttumál 

 Ruether er einn mest lesni og þekktasti femíniski guðfræðingur samtímans. Hún hefur sent 

frá sér um fimm hundruð greinar og meira en þrjátíu bækur. Verk hennar eru þýðingarmikil 

innan feminískrar guðfræði en hún hefur einnig gefið frá sér efni í samstarfi við ýmsa merka 

guðfræðinga og annað fræðifólk.
6
 Ruether hefur barist hart fyrir réttindum palenstínsku 

þjóðarinnar á Gaza svæðinu og óeigingjarnt starf hennar í umhverfismálum er vel þekkt.
7
 

    Á upphafsárum frelsunarguðfræðinnar var umræða um kynferði lítil sem engin og Ruether 

og samstarfskonur hennar voru ötular við að koma henni á framfæri. Sértakt áhugamál hennar 

á áttunda áratugnum var að sameina baráttu svartra, femínista og frelsunarsinna í eina heild. 

Um það fjallar einmitt ein af fyrstu bókum hennar sem ber nafnið Liberation Theology: 

Human Hope Confronts Christian History and American Power og kom út árið 1972.
8
 

    Ruether hefur eytt miklu púðri í gagnrýni sína á rómversk-kaþólsku kirkjuna og talar þá 

fyrst og fremst fyrir fullu jafnrétti kvenna innan kirkjunnar til jafns við karlmenn og rétt 

kvenna til prestsvígslu innan kirkjunnar. Hún telur þó þróunina seinustu árin vera að færast í 

öfuga átt og er sannfærð um að konur verði ekki vígðar á meðan hún lifir.
9
 Ruether tilheyrir 

einnig og starfar í stjórn Catholics for Choice, sem eru baráttusamtök meðlima kaþólsku 

kirkjunnar sem styðja lagalegan og siðferðilegan rétt kvenna til þess að velja sjálfar þegar 

kemur að kynferðismálum og fóstureyðingum.
10

 

    Seinustu tvo áratugina hefur hún beint sjónum sínum að feminískum guðfræðingum þriðja 

heims ríkjanna og aðstoðað marga þeirra við að fá rit sín útgefin. Að baki hverri bók sem 

Ruether hefur skrifað er samfélag fólks sem hún hefur unnið náið með og hún notar samtöl sín 

við þau og vináttu þeirra sem innblástur til að koma orðum á blað.
11

 Ruether er enn að 

störfum í dag þrátt fyrir að vera komin á eftirlaunaaldur.
12

 

 

 

                                                           
6
 http://www.bookrags.com/biography/rosemary-radford-ruether/ 

7
 Ruether 1992, bls. 2 

8
 http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-

bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=68
48014, bls. 33 
9
 http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-

bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=68
48014, bls. 34 
10

 http://www.catholicsforchoice.org/ 
11

 http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-
bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=68
48014, bls. 31 
12

 Miller og Grenz 1998, bls. 162 

http://www.bookrags.com/biography/rosemary-radford-ruether/
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://www.catholicsforchoice.org/
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
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Feminísk guðfræði og frelsunarguðfræði 

Mennska konunnar er aðalviðfangsefni feminískrar guðfræði.
13

 Ruether segir það 

grundvallaratriði og allt sem dragi úr eða taki fyrir mennsku kvenna endurspegli ekki hið 

heilaga eða raunveruleg tengsl við það.
14

 Fjölbreytnin innan fræðigreinarinnar er þó mikil og 

alls ekki hægt að setja allt fræðifólk innan greinarinnar undir sama hatt.
15

 Flestir feminískir 

guðfræðingar eru þó sammála um að reynsla kvenna sé upphafspunkturinn sem móti túlkun 

þeirra á opinberun Drottins fyrr og nú.
16

 Ruether notar hugtakið androcentrism yfir það þegar 

karlmaðurinn og karlmennskan eru sett upp sem viðmið fyrir mennsku. Með því að hafna 

þessu viðmiði eru konur líka að hafna því að hvítir Vesturlandabúar séu viðmiðið fyrir 

mannkyn. Þannig er humancenterism einnig notað þegar mannkyn er sett sem viðmið lífs á 

jörðinni og réttindi þeirra sett á hærra plan en annars lífríkis.
17

  

    Hægt væri að flokka flesta guðfræði sem berst fyrir auknum réttindum minnihlutahópa sem 

frelsunarguðfræði. Þó má að segja að tilurð nafnsins eigi upphaf sitt að rekja til Suður- 

Ameríku á sjöunda og áttunda áratug 20. aldarinnar þar sem biskupar innan rómversk- 

kaþólsku kirkjunnar hófu að gagnrýna hana fyrir að standa ekki við bakið á fátækum íbúum 

heimsálfunnar sem þurftu ef til vill mest á kirkjunni að halda. Í tengslum við þessa hreyfingu 

hefur nafn guðfræðingsins Gustavo Gutiérrez frá Perú verið mest áberandi.
18

   

    Guðfræðingarnir Plantinga, Thompson og Lundberg setja feminíska guðfræði upp sem 

afbrigði af frelsunarguðfræði. Það gera þeir vegna þess að áherslan er á veruleika kvenna og 

það mótlæti sem þær hafi þurft að finna fyrir í gegnum aldirnar vegna kynferðis. Þannig koma 

karllægir eiginleikar kirkjunnar í veg fyrir fullt jafnrétti þar, sem og í vestrænu samfélagi í 

heild sinni. Feminískir guðfræðingar benda á að hinum ýmsu textum Nýja testamentisins sé 

beinlínis haldið í frammi til að beygja konur undir vald karlmanna, bæði innan og utan 

heimilis, sem og til að koma í veg fyrir að þær komist til áhrifa innan safnaða.
19

  

    Ruether segir að frá upphafi kristninnar hafi verið litið á kvenkynið sem óæðra og 

ófullkomna útgáfu af karlkyninu og hið guðdómlega kennt við karlmennskuna sem nær 

hápunkti sínum í Kristi. Konan getur ekki túlkað þessa karlkyns hlið Krists og þess vegna 

ekki verið leiðtogi safnaðar eða talað opinberlega fyrir hönd kirkjunnar samkvæmt þeirri 

                                                           
13

 Ruether 1983, bls. 18 
14

 Arnfríður Guðmundsdóttir 2010, bls. 13 
15

 Ruether 1983, bls. 20 
16

 Arnfríður Guðmundsdóttir 2010, bls. 13 
17

 Ruether 1983, bls. 20 
18

 McGrath 2007b, bls. 90 
19

 Plantinga, Thompson og Lundberg 2010, bls. 564 
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kenningu.
20

 Ruether segir kirkjuna hafa lagt of mikla áherslu á karlmennsku Jesú og hún veltir 

fyrir sér því sjónarhorni að líta á það sem svo að Jesús hafi haft bæði karllega og kvenlega 

eiginleika.
21

  

    Ruether telur einnig að áherslan eigi að vera á starf Jesú eins og það kemur fram í Nýja 

testamentinu, þar sem hann barðist fyrir réttindum kúgaðra og þar á meðal kvenna. Ég mun 

fara betur í það síðar í þessari ritgerð. En með þeim hætti væri hægt að hrekja þau rök sem 

tala gegn vígslu kvenna. Guð birtist okkur þannig jafn kvenlægur sem karllægur og tengir 

konur jafnt guðdóminum  sem körlum.
22

 Ruether hefur talað fyrir því að pólitískt réttast væri 

að tala frekar um Guð sem Guð/Gyðju.
23

  

    Ruether segir að rót vandans sé að finna í grunn hugmyndafræði kristninnar. Öll 

mannkynssaga gyðing-kristinnar hefðar sé lituð af valdníðslu karlmanna yfir kvenmönnum og 

hefur neitað konum um ekki einungis jafnan rétt á við karlmenn heldur einnig um sína eigin 

mennsku. Litið er á karlmenn sem æðra kynið og normið, en kvenkynið eitthvað óæðra og 

frábrugðið.
24

 Ruether gengur svo langt í skrifum sínum að hvetja til algerrar uppreisnar gegn 

feðraveldinu. Það sé ekki bara við völd í kristinni hefð heldur í samfélaginu öllu. Nauðsynlegt 

sé að skora það á hólm og knýja fram breytingar.
25

 Konur séu einnig skapaðar í mynd Guðs.
26

 

    Guðfræðingurinn McGrath setur frelsunarguðfræðina og kvennaguðfræðina ekki undir 

sama hatt. Hann vill meina að þessar hreyfingar eigi margt sameiginlegt en feminísk guðfræði 

hafi breyst í tímans rás. Hún sé í dag opnari en hún var áður, noti það sem forsendu að konur 

séu í eðli sínu ólíkar hvorri annarri innbyrðis og þar hafi menning og kynþáttur mikið um að 

segja. Svartar konur í Bandaríkjunum hafa til dæmis skorið sig töluvert úr hópnum og sumir 

líta svo á að skrif þeirra séu alveg ný grein á tré frelsunarguðfræðinnar.
27

 

    Kristnir feminístar nútímans líta á fullt jafnrétti kynjanna innan sem utan veggja kirkjunnar 

sem sjálfsögð réttindi. Þeir túlka mismunun í öllu formi sem óréttmæta og undirgefni kvenna 

fara gegn raunverulegum og réttmætum eiginleikum þeirra sem Drottinn sjálfur gaf þeim.
28

 

Ein af birtingamyndum feminískrar guðfræði, bæði vestanhafs sem og hér á Íslandi, hefur 

verið stofnun svokallaðra kvennakirkna.
29

 Innan þeirra er reynsluheimur kvenna í fyrirrúmi og 

                                                           
20

 McGrath 2007a, bls. 329 
21

 McGrath 2007a, bls. 328 
22

 Plantinga, Thompson og Lundberg 2010, bls. 565 
23

 McGrath 2007b, bls. 89 ( Ruether viðurkennir að þessi orðaröð, Guð/Gyðja, sé óþjál og henti varla í venjulegu 
máli) 
24

 Miller og Grenz 1998, bls. 165 
25

 Miller og Grenz 1998, bls. 166 
26

 Miller og Grenz 1998, bls. 169 
27

 McGrath 2007, bls. 88 
28

 Ruether 2005, bls. 77 
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mikil áhersla á persónulegar upplifanir, bæði af guðdómnum sem og reynsluheimi mótlætis. Í 

staðinn fyrir að biðja til Guðs föðurs er litið á almættið sem móður eða vinkonu.
30

 Sumir 

kvennaguðfræðingar hafa þó gengið svo langt að yfirgefa kirkjuna alveg á þeim forsendum að 

þær hafi gefist upp á að reyna að breyta henni innan frá.  

    Margt hefur áunnist frá tímum upphafskvenna kvennaguðfræðinnar og margar jákvæðar 

breytingar átt sér stað, innan veggja kirkjunnar sem og utan. Segja má þó að rómversk- 

kaþólska kirkjan sitji aftarlega á hestinum þegar kemur að réttindum kvenna. Enn í dag er 

ekki tekið til mála innan Vatikansins að vígja konur og umræðan um getnaðarvarnir og rétt 

kvenna til að stjórna eigin líkama er þögguð niður.  

    Ruether aðgreinir sig frá þeim femínistum sem hafa yfirgefið kirkjuna og gefist upp á að 

berjast fyrir jafnrétti innan veggja hennar. Þannig segir hún til dæmis Mary Daly, sem er 

líklega þekktust þeirra guðfræðinga, hafna allri menningu þar sem karlmennskunni er gert 

hærra undir höfði en réttindum kvenna. Daly líti á konur sem annars eðlis en karlmenn og telji 

þá ófæra um að lifa í samlyndi við konur, dýr og náttúruna.
31

 Ruether vill meina að með því 

að setja karlkynið í heild sinni í annan hóp en kvenkyn sé verið að draga úr manngildi þeirra 

og það leysi engin vandamál sem tengjast samskiptum kynjanna.
32

 Ruether viðurkennir verk 

Dalys sem mikilvæg innan greinarinnar en bendir á að Daly sé einungis umhugað um kynferði 

en gleymi stétt og kynþætti í greiningu sinni. Hún segir þær tvær hafa ólíkan bakgrunn og 

nálgun þeirra ekki eiga margt sameiginlegt.
33

 

 

Kynjamisrétti innan sem utan kirkjunnar 

 

Gyðjan – kvenkyns birtingarmynd Guðs til forna 

Öll þekkjum við þá mynd af Guði þar sem hann fer um heiminn í ljósum kyrtli sem aldraður 

hvítur karlmaður með mikið skegg og góðlátlegt augnaráð. Tilraunir til þess að breyta þessari 

guðsmynd hafa oft verið gerðar í gegnum tíðina af meðal annars alls kyns listafólki, en fáar 

hafa vakið jafn hörð viðbrögð frá samfélaginu og þegar Drottinn er túlkaður sem kona.  

    Heimildir fornleifafræðinnar segja okkur að fyrstu guðsmyndir mannkyns hafi að öllum 

líkindum verið af konum. Með því að líta á bakgrunn eingyðistrúar kristninnar sjáum við 

                                                                                                                                                                                     
29

 http://www.kvennakirkjan.is/ 
30

 Miller og Grenz 1998, bls. 159 
31

 Ruether 1992, bls. 147 - 148 
32

 Ruether 1992,  bls. 171 
33

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-
bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=68
48014, bls. 32  

http://www.kvennakirkjan.is/
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3b1bef73-31b1-42f3-ab5b-bbca5586afd8%40sessionmgr14&vid=1&hid=25&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=6848014
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trúarbrögð til forna þar sem gyðjan var einnig heilög æðri vera.
34

 Áherslan var þá á frjósemi 

konunnar og þunguð gyðja var þannig táknræn fyrir nýtt líf og sköpun. Á þessum tíma, fyrir 

landbúnaðarbyltinguna, lifði mannkyn í sátt og samlyndi við náttúruna og leit ekki á það sem 

svo að þau drottnuðu yfir náttúrulegu ferli jarðar og gjöfum hennar, heldur störfuðu með 

henni að eðlilegri hringrás. Þegar landbúnaðarsamfélag byggðist upp gaf það af sér borgir og 

stéttaskiptingu. Guðsmyndin varð með tímanum að almáttugu yfirvaldi.
35

 Hinn nýi guð 

borgarastéttar Babýlonar, Marduk, sigraði hina gömlu gyðju Tiamat sem hafði í legi sínu 

borið allar verur, guð og menn.
36

 Þó má ekki líta á átrúnað gyðjunnar til forna sem einhverja 

andstæðu við karllæga eingyðistrú nútímans. Guð og gyðjan voru á þessum tíma sett á sama 

stall þegar kom að völdum en ekki litið svo á að þau bættu hvort annað upp eða að annað væri 

voldugra en hitt.
37

 

    Karllægt eðli hinnar gyðing-kristnu hefðar hefur verið svo sterkt að hið einhæfa sjónarhorn 

á einungis annað kynið í Guðsmynd hefur sjaldnast verið dregið í efa. Með kristninni urðu 

karlmenn ímynd Guðs á jörðu og eiginkonur urðu þjónustustúlkur manna sinna og háðar 

honum sem yfirvaldi.
38

 Konan varð ekki einungis að hörfa til baka frá nálgun sinni við 

Drottinn heldur varð ímynd hennar í raun neikvæð fyrir Guði.
39

 

 

En ég vil að þið vitið að Kristur er höfuð sérhvers karlmanns,                                      

að  karlmaðurinn er höfuð konunnar og Guð höfuð Krists.
40

  

 

Með þessum orðum útskýrði Páll postuli nákvæmlega hvernig valdi væri dreift innan sem 

utan heimilis, sem og innan hinnar nýstofnuðu kirkju. Í hinu heilaga hjónabandi Guðs og 

kirkju er hinn karlkyns Guð ráðandi og karlmaðurinn settur yfir konuna í öllum þeirra 

samskiptum og samvistum. Á þann hátt lýsir Ruether Jahve sem hinum reiða eiginmanni sem 

er tilbúinn að refsa maka sínum og yfirgefa hann vegna hinnar minnstu yfirsjónar.
41

 

    Þegar Ruether talar um feðraveldi er hún ekki eingöngu að tala um þá staðreynd að konur 

þurfi að lúta valdi karlmanns innan hefðarinnar heldur þessa áherslu á drottnandi vald 

karlmannsins yfir höfuð. Þannig lúti þrællinn húsbónda sínum, þjónustufólkið yfirmanni 

                                                           
34

 Ruether 1983, bls. 47 
35

 Ruether 1983, bls. 49 
36

 Ruether 1983, bls. 50 
37

 Ruether 1983, bls. 52 
38

 Ruether 1983, bls. 53 
39

 Ruether 1983, bls. 54 
40

 Biblían 2007, 1Kór. 11:3 
41

 Ruether 1983, bls. 55 
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sínum og lægsta stétt samfélagsins beygir sig undir þá hæstu. Karlmennskan er notuð sem 

stjórnunartæki yfir samfélaginu og innan veggja kirkjunnar.
42

 Ekki var litið á kvenfólk sem 

sérstakan samfélagshóp á þessum tíma og hvað þá að þær tilheyrðu hópi sem væri undir 

hælnum á öðrum, enda tilheyrðu margar konur efri stéttum samfélags þessa tíma.
43

 

    Hið kvenlega eðli Guðs, sem kom fram í mörgum textum Gamla testamentisins, hvarf 

næstum algjörlega í Nýja testamentinu. Kvenlegir eiginleikar Jahve voru áður notaðir til að 

lýsa tilfinningum og ást hans á sköpun sinni.
44

 Hið kvenlega var eins og hliðar-sjálf Drottins 

og viska hans jafnvel sett í líkama kvenmanns.
45

 Þannig var orðið Sophia notað af gyðingum í 

margar aldir um viskuna áður en logos tók við í Nýja testamentinu.
46

  

    Kristnum karlmönnum og konum nútímans finnst mörgum þessi sögulega skoðun 

nægjanleg og leysa vandann að einhverju leyti. Öðrum finnst ekki duga að kveneðlið skuli 

enn í dag lúta valdi hins mikla karleðlis sem finnst í Guði. Þannig vill Ruether hafna algerlega 

kynjagreiningu á æðra valdi. Með því að segja einhvern hluta Drottins kvenkyns og annan 

karlkyns erum við að styrkja kynjagreininguna í sessi í stað þess að hundsa hana alveg. Við 

ættum frekar að einblína á það stóra vandamál sem það er að litið sé á andlegt yfirvald okkar 

eingöngu sem karlkyns.
47

  

 

Fylgni milli valds karlmanna yfir konum annars vegar og náttúru hins vegar 

Sköpunarsaga Gamla testamentisins hefur sætt gagnrýni vistfræðinga fyrir að ýta undir það 

viðhorf að mannkyn sé rétthærra náttúrunni og geti notað hana til eigin þarfa að vild. Þar 

kemur einnig fram að manninum og konunni hafi verið gert að lifa áhyggjulaus í aldingarði 

sem Guð skapaði handa þeim og lífríkið þar myndi sjá fyrir öllum þeirra þörfum. Þau 

óhlýðnuðust hins vegar þeirri einu reglu sem Guð setti þeim og því hefur karlmaðurinn upp 

frá því þurft að berjast fyrir tilveru sinni við náttúruöflin með mikilli líkamlegri vinnu. Það er 

refsing hans fyrir að fylgja ekki boði Guðs en refsing konunnar er að þurfa að lúta valdi 

karlmanns um aldur og ævi.
48

  

    En eru raunveruleg tengsl milli þess hvernig karlmenn hafa stjórnað lífi konunnar annars 

vegar og svo hins vegar ráðskast með gjafir jarðar sem sínar eigin? Ruether telur að svo sé án 

vafa og tekur undir með guðfræðingnum Sherry Otner sem telur að tengslin eigi sér rætur að 

                                                           
42

 Ruether 1983, bls. 61 
43

 Ruether 1983, bls. 63 
44

 Ruether 1983, bls. 56 
45

 Ruether 1983, bls. 57 
46

 Ruether 1983, bls. 58 
47

 Ruether 1983, bls. 63 
48

 Ruether 1983, bls. 76 
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rekja í félagslegu grunnmynstri mannkyns. Otner talar um tvískipta táknmynd konunnar. 

Annars vegar er það kvenmaðurinn sem er ekki jafn rétthár manninum fyrir Guði, mennska 

hennar er óljós og hún er fyrst og fremst í hlutverki þjónustukonu hér á jörð. Hins vegar er 

konan táknmynd móðurinnar sem gefur líf og er þannig uppspretta mannkyns á jörðu. 

Móðirin getur táknað hið guðlega fyrir bæði karlmönnum og konum.
49

 Þessi tvískipting gildir 

líka um lífríkið á jörðu. Fyrir mannkyninu er það annars vegar yfirráðasvæði sem tilheyrir 

okkur og er undir náð okkar og valdi. Hins vegar er náttúran frumafl alls, uppspretta lífs og 

grundvöllur fyrir lífi mannfólks á jörðu. Í þeirri birtingarmynd getur náttúran einnig orðið að 

táknmynd hins guðlega.
50

  

    Náttúruöflin í gyðinglegri hefð eru einnig túlkuð sem refsivöndur Drottins fyrir uppreisn 

mannkyns gegn sáttmálanum. Guð refsar mannkyni fyrir misgjörðir og óhlýðni með því að 

nota til dæmis vatnsflóð til að útrýma hinum ranglátu. Einungis með því að snúa til baka í 

faðm Guðs og viðurkenna ótakmarkað vald hans yfir sköpun sinni getur mannkyn komið á 

friði á ný.
51

 Með þessum sáttmála Guðs við mannkyn er það sett undir sama hatt og náttúran 

sem sköpun Guðs.
52

 

    Á miðöldum innan feðraveldis kristninnar var litið svo á að fall Adams og Evu í 

aldingarðinum hefði sett jörðina í fjötra. Allt og allir sem stóðu utan kirkjunnar voru á valdi 

djöfulsins og þar með talin náttúran. Að falla í faðm hennar jafngilti samkomulagi við hið 

illa.
53

 Á sama hátt varð konan að vera undir valdi karlmanns í einu og öllu til að tilheyra ekki 

ríki djöfulsins. Konan var í hugum margra líklegt áhald hins illa í tilraunum hans til að grafa 

undan frelsun Guðs. Hún var ímynd sviksamlegrar náttúru, heillandi á að líta en spillt að 

innan og með það efst í huga að draga karlmanninn niður í dauðann og bölvunina með sér. 

Ruether vill meina að þessi hræðsla við hið illa í eðli konunnar hafi brotist út í nornaveiðum 

miðalda þar sem hátt í ein miljón kvenna var tekin af lífi.
54

 

    Með tilkomu endurreisnarinnar og fram til dagsins í dag hefur aukin þekking á vísindum og 

eðlislögmálum jarðarinnar unnið náttúruna til baka úr greipum hins illa og gert hana að  

yfirráðasvæði mannlegrar þekkingar.
55

 Ruether staðhæfir að hugur karlmannsins sé þannig 

orðinn að yfirvaldi yfir lífríki jarðar og náttúran framleiðslutæki sem tengist Guði og hinu 

heilaga lítið sem ekkert. Vísindin hafa aukið framleiðslu á þeim efnivið sem stóraukinn 
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 Ruether 1983, bls. 75 
50

 Ruether 1983, bls. 76 
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 Ruether 1983, bls. 77 
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 Ruether 1983, bls. 79 
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 Ruether 1983, bls. 81 
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 Ruether 1983, bls. 82 
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 Ruether 1983, bls. 82 
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fólksfjölgun kallar á og fljótlega muni ekki finnast sá staður á jörðinni sem er ekki undir valdi 

karlmanna.
56

  

 

Getur karlmaður verið frelsari kvenna ?  

Karlmennska frelsarans hefur ætíð skipt miklu máli. Frá upphafi tengdu guðfræðingar 

manninn Jesú við orðið,  eða logos, og þar vó kyn hans þungt. Skyndilega var ekki einungis 

Drottinn sjálfur karlkyns heldur var nú einnig frelsari mannkyns karlmaður sem og heilagur 

andi.
57

  Goðsögnin um hinn refsandi Guð hefur einkennt átrúnað Hebrea frá því löngu fyrir 

tíma Krists. Með því að fylgja sáttmálanum sem þjóðin gerði við Drottinn mun hann í staðinn 

uppfylla loforð sitt um allsnægtir, frið og réttlæti handa þegnum sínum.
58

 Margir gyðingar 

töldu að biðinni eftir konungi væri lokið með fæðingu Krists og þannig varð sonur Guðs að 

konungi gyðinga í huga almennings. Þeir voru sigurvissir um að hann myndi ríkja yfir 

jörðinni og sigra óvini þeirra. Jesús sjálfur leit þó á sjálfan sig sem andstæðu konungs, hann 

talaði um sjálfan sig og lærisveina sína sem þjóna og segir hollustu mannkyns einungis liggja 

hjá Drottni sjálfum.
59

 Krossfesting hans og svo dauði varð mörgum gyðingum því mikið áfall 

og nauðsynlegt varð fyrir fjöldann að trúa því að hann hefði risið upp frá dauðum til þess að 

viðhalda trúnni á hann.
60

  

    Sú kristsfræði sem varð til eftir lát frelsarans og mótaðist eins og leir í höndum fámenns 

hóps ofsóttra kristinna varð fyrir miklum áhrifum af væntingum gyðinga til sonar Drottins. 

Ruether telur líklegt að margur boðskapurinn sem Kristur predikaði yfir samtíðarmönnum 

sínum hafi ekki komist til skila í skriflegar heimildir því hann hafi þótt stinga í stúf við 

gyðinglega siði og venjur.
61

  

    Kristnin tók stökkbreytingum á fyrstu fimm öldunum. Hún breyttist úr hálfgerðum 

sértrúarsöfnuði fámenns hóps yfir í ríkistrú rómverska ríkisins. Samfélagið taldi sig vera að 

lifa á seinustu tímum mannkyns og að dómsdagur væri yfirvofandi. Það sem var sett í 

skriflegar heimildir sem orð Jesú voru ekki í raun orð hans segir Ruether, heldur sögur sem 

fóru manna á milli í munnlegum heimildum þar til þær voru skrifaðar niður af karlmönnum 

sem voru uppi eftir tíma Jesú. Það er ekki þar með sagt að margar af þessum heimildum séu 

ekki sannar eða í samræmi við það sem Jesús var að reyna að kenna, en Ruether finnst 
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 Ruether 1983, bls. 83 
57

 Ruether 1983, bls. 117 
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 Ruether 1983, bls. 118 
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 Ruether 1983, bls. 121 
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mikilvægara að við einblínum á það í hvaða anda þessar sögur voru skrifaðar.
62

 Aðgangur að 

orði Krists varð fljótlega eingöngu í gegnum þessar skrifuðu heimildir. Einungis karlmönnum 

var leyfilegt að kenna orð Krists og konum gert að þegja í húsi Drottins.
63

 Þótt konur tilheyrðu 

líkama Krists var litið á þær sem ófullkomnar verur. Þær gátu ekki táknað Jesú sjálfan né 

Drottinn vegna kynferðis síns og því augljóst að karlmenn stóðu nær fullkomnun en þær.
64

 

Karlmaðurinn varð því miðpunktur mennskunnar og æðsta sköpun náttúrunnar, á meðan 

kvenfólk þótti tákna gallaða sköpun og einungis karlmenn gátu táknað mennsku Krists.
65

 

Þessi rök eru notuð enn í dag þegar kemur að umræðunni um vígslu kvenna innan kirkjunnar. 

Í málflutningi gegn réttindum kvenfólks til þess að predika orð Guðs og stýra söfnuði er 

hamrað á karlmennsku Krists og konur taldar ófærar að túlka orð hans eða gjörðir. Þar sem 

Kristur er einnig brúðgumi kirkjunnar þá er karlmennska prestsins nauðsynleg. Karlmaðurinn 

getur staðið fyrir heilagleikann en konan getur aldrei táknað neitt annað en mennskuna. Í 

yfirlýsingu Vatíkansins frá árinu 1976 þar sem talað er gegn vígslu kvenna kemur fram að það 

verði að vera raunveruleg líkindi milli prests og Krists. Kynfæri karlmanns eru því 

nauðsynleg hverjum þeim sem predikar orð Drottins samkvæmt þeirri tilskipun.
66

  

     Kristsfræði með áherslu á karlmennskuna útilokar konuna sem táknmynd Krists í embætti 

prests. Hún gerir konuna einnig að annars flokks mannveru í sköpuninni og endurlausninni. 

Til að finna hinn rétta Krist verður að horfa á boðskap samstofna guðspjallanna og rífa hina 

hefðbundnu ímynd karlmennskunnar burtu. Þá sjáum við margt sameiginlegt í gagnrýni Jesú á 

samfélag sitt  með gagnrýni femínista á nútímann. Það er ekki þar með sagt að Kristur hafi 

hreinlega verið femínisti, eins og var vinsælt slagorð hjá sumum hópum femínista á áttunda 

og níunda áratugnum, heldur barðist hann fyrir jöfnuði alls mannkyns.
67

 

    Kristur boðaði nýja aðferð til að tengjast Drottni þar sem hann er í hlutverki föðurs eða 

fjárhirðis og allt mannkyn er einn stór systkinahópur sem á að huga að velferð hvors annars. 

Við þurfum ekki að óttast refsandi yfirvald sem bíður þess að við föllum á lögmálinu. Í hópi 

þeirra lægst settu í samfélaginu sem Jesú var mest umhugað um voru konur, en þær tilheyrðu 

oftar en ekki lægstu stéttinni.
68

 Að mati Ruether er aldrei réttlætanlegt að líkja karlmanni 

frekar en konu við hið guðlega og þeir textar sem innihalda slíkt í Biblíunni ætti að leggja til 
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hliðar og ekki nota. Ruether tekur dæmi þegar kristnir tóku út gyðinglega texta úr helgum 

ritum á fyrstu öldunum eftir Krist.
69

 

    Karlmennska Krists hefur í huga Ruethers ekkert raunverulegt vægi og hún telur hann ekki 

mælikvarða á eitt né neitt. Hún sér Krist fyrir sér sem heimilislausan spámann gyðinga sem 

kenndi orð Guðs, og varð þannig orð Guðs. Einn karlmaður sem lifði fyrir tvö þúsund árum 

síðan getur ekki verið tákngervingur alls hins frelsaða mannkyns. Öll erum við táknmynd 

hans í jafnmiklum mæli.
70

   

 

Er mannkynið drottnari eða verndari jarðarinnar ? 

 

Gaia og Guð 

Segja má að vistfræði og velferð náttúrunnar til framtíðar hafi átt hug og hjarta Ruether 

seinustu áratugina og á stóran þátt í verkum hennar. Í tímamótabók sinni Gaia and God sem 

kom út í byrjun tíunda áratugarins, velti Ruether fyrir sér hvort Guð hins kristna feðraveldis 

og Gaia, hin heilaga móðir jörð í allri sinni dýrð, séu yfirleitt í nokkru sambandi hvort við 

annað?
71

  

    Með iðnbyltingunni hófst nýtt skeið vísinda sem hafði ekki þekkst fyrr. Gamaldags 

staðhæfingar kirkjunnar um uppruna heimsins og önnur alheimsfræði urðu að víkja fyrir 

nýjum sannleik vísindanna. Kirkjan barðist gegn þessum rannsóknum og mótmælti harðlega í 

hvert sinn sem ný kenning kom fram á sjónarsviðið sem talaði gegn ritum Biblíunnar.
72

 Þessi 

barátta allt fram til nútímans milli rita Biblíunnar annars vegar og staðhæfinga vísindafólks 

hins vegar hefur minnkað og tilheyrði í lok tuttugustu aldarinnar tveim mismunandi heimum 

sem reyndu að rekast ekki hvor á annan.
73

 Guðfræðingar og kristið fólk fór að notast við innri 

skilning frekar en harðar staðreyndir í túlkun sinni á hinu guðlega. Hörðustu fylgismenn 

vísindalegrar þróunar voru sannfærðir um að öll trúarbrögð myndu fljótlega gefa upp öndina 

og nýtt skeið vísinda tæki við. Kjarnorkusprengjurnar sem notaðar voru gegn Japönum í 

seinni heimstyrjöldinni bundu enda á barnalega drauma um fullkomið ágæti vísinda. Meðal 

almennings fór ótti vaxandi við gereyðingarafl þeirra.  
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Gætu þessar uppfinningar mögulega grandað lífríki jarðar til frambúðar?
74

 Ruether segir þann 

sem skapi nýja tækni einnig ábyrgan fyrir mögulegri notkun hennar, bæði til góðs og ills.
75

         

    Ruether vill meina að femínismi snúist ekki eingöngu um sambandið milli karlmanna og 

kvenfólks líkt og guðfræði fjalli ekki bara um sambandið milli Guðs og mannkyns. Allt sé 

þetta í raun samtvinnað við tengsl manns og náttúru og til að lækna þessi sambönd þurfi að 

líta á þau sem heild með samtvinnaða hagsmuni.
76

 Ruether talar um siðferðilegt þrot 

vísindanna sem áttu að koma í stað hins heilaga í trúarbrögðum heimsins. Jafnvel í þeim 

löndum þar sem trúarbrögð hafa verið bönnuð með öllu áratugum saman hafa þau ekki horfið 

úr meðvitund almennings og stigið aftur upp á yfirborðið um leið og færi gafst til.
77

  

 

Útópían fyrir tíma feðraveldisins 

Ruether telur sig oft skynja nokkurs konar dulda fortíðarþrá innan raða femínista, horft sé til 

tíma fyrir tilkomu feðraveldisins þar sem fullkomið jafnrétti ríkti eða konur ríktu yfir 

karlmönnum.
78

 En var sá heimur einhverntímann til í raunveruleikanum? Fornleifafræðingar 

og aðrir sérfræðingar deila um sannleiksgildi þess. Róttækir umhverfisverndarsinnar sjá sumir 

þennan heim fyrir sér í hyllingum fyrir tíma landbúnaðar og tæknivæðingar. Fyrir þann tíma 

er maðurinn hóf að temja jörðina eftir eigin þörfum.
79

 

    Goðsögnin um heimsskipan þar sem kynin standa jafnfætis og búa í nokkurs konar útópíu 

þar sem ekkert skortir af veraldlegum gæðum er til í mörgum menningarheimum til forna.
80

 

Hún birtist meðal annars í grískri goðafræði í sögunni um Pandóru sem opnar öskju sem 

Seifur sendir henni og hleypir þar út öllu því slæma sem hrjáir mannkynið. Eins birtist 

goðsögnin í Gamla testamentinu í sögunni um Adam og Evu sem búa í paradís á jörðu. Eva 

freistast til að borða forboðinn ávöxt og opnar þar fyrir fordæmingu Guðs. Þeim er báðum 

gert að yfirgefa aldingarðinn og þar með áhyggjulaust líf að eilífu.
81

 Algengt er að gera 

kvenmanninn ábyrgan að hluta eða með öllu fyrir þessum neikvæðu breytingum.
82

 Samkvæmt 

hefðbundinni kristinni guðfræði var konan bæði sköpuð til þess að fylgja vilja karlmannsins 

og þjóna honum en óhlýðnaðist einnig Guði fyrst af öllum og orsakaði komu syndarinnar í 
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heiminn. Ætíð hefur verið litið svo á innan kristinnar hefðar að konan sé andlegur, líkamlegur 

og siðferðilegur eftirbátur karlmanna. Endurlausn kvenna getur því einungis orðið gegn því að 

þær lúti örlögum sínum og taki karlmanninum sem yfirvaldi sínu, jafnvel þótt því fylgi 

óréttlæti og ofbeldi. Með því að þjást einungis í hljóði geta þær öðlast frelsun og notið 

andlegs jafnréttis í lífi eftir dauðann.
83

 

    Spurningin er kannski ekki hvort heimur sem stjórnað var af kvenmönnum hafi 

einhverntímann verið til heldur frekar hvort hann sé eftirsóknarverður í nútímanum?
84

 

 

Getum við orðið heil á ný ? 

Í þeim ættbálkasamfélögum sem enn eru til í nútímanum hefur jafnrétti milli kynjanna verið 

rannsakað. Meðal þriðjungs hópanna sem rannsakaðir voru var um nokkurs konar 

valdajafnvægi að ræða í samfélaginu þar sem bæði karlmenn og konur höfðu vel skipulagt og 

viðurkennt yfirráðasvæði. Í slíkum aðstæðum tengdust karlmenn börnum sínum og umönnun 

þeirra á sterkari hátt en í þeim hópum þar sem karlmenn litu á sitt kyn sem æðra kvenkyni. 

Meðal hópa þar sem konur voru nánast valdlausar innan sem utan heimilis var líkamlegt og 

kynferðislegt ofbeldi meðal kvenna töluvert algengara.
85

 

    Utanaðkomandi þættir hafa þó einnig áhrif á þessa hópa líkt og í vestrænum samfélögum. 

Aukin fólksfjölgun hefur leitt til meiri baráttu fyrir landsvæði, hráefna-, matvæla- og 

vatnsskortur og pólitísk átök hafa haft þau áhrif á frumbyggja að réttindi kvenna minnka og 

aukin streita meðal samfélagsins hefur leitt til meira ofbeldis gagnvart konum og börnum.
86

 

Við getum séð svipuð dæmi á Vesturlöndum. Til dæmis má nefna að eftir 

hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum fyrir um áratug hafa almenn mannréttindi bandarískra 

ríkisborgara minnkað. 

    Fjölskyldur sem samanstanda af konu og börnum en engum fullorðnum karlmanni eru 

líklegastar til að glíma við fátækt í heiminum og hafa minnst áhrif á samfélagið sitt í 

nútímanum. Í safnarasamfélögum fortíðar gat kona safnað fæðu og ræktað jurtir og grænmeti 

til að halda lífi í sjálfri sér og börnum sínum. Hún var að mörgu leyti sjálfstæð og ekki háð 

karlmanni til að framfleyta fjölskyldunni. Meiri efnahagslegur jöfnuður ríkti þá í samfélaginu 

og það breyttist ekki fyrr en landbúnaðarbyltingin var vel á veg komin fyrir um fimm þúsund 

árum og borgarkjarnar með kröfu um sérhæfðara vinnuframlag einstaklingsins tók að 
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myndast.
87

 Það er ekki þar með sagt að Ruether líti á það sem möguleika að mannkynið geti 

horfið aftur til þessara lifnaðarhátta eða að slíkt samfélag hafi verið gallalaust. Kjöraðstæður 

nútímans teljist frekar vera samfélag þar sem kynin taka jafnan þátt í uppeldi barna og 

heimilisverkum. Mun slík verkaskipting og jöfnuður leiða til breyttrar alheimshugsunar? 

Ruether telur ekki, en jafnrétti kynjanna verður að byrja einhversstaðar og innan heimilisins er 

betri staður en flestir aðrir.
88

 Ruether vill sjá heim án hernaðar, þar sem framleiðsla og neysla 

helst í hendur við náttúrulega framleiðslu jarðarinnar og samskipti og réttindi kynjanna eru á 

jafnréttisgrundvelli.
89

 Hana dreymir um samfélag þar sem kristnar konur og menn eru 

raunverulega frjáls gegn gegn þrúgandi valdi feðraveldisins og heilagur andi fyllir hvert 

tómarúm.
90

  

      

Vistfræðilegur femínismi  

 

Ruether kýs að meta arfleifð kristinnar menningar á Vesturlöndum í gegnum svokallaðan 

vistfræðilegan femínisma. Þar sameinar hún tvær stefnur með það markmið að lækna jörðina 

undan áþján karlmannsins sem hefur misnotað auðlindir hennar, sem Ruether líkir við þá 

staðreynd að karlmaðurinn hefur misnotað konuna á allan mögulegan hátt í gegnum aldirnar.
91

 

Ruether heldur því fram að vistfræðilegur femínismi ögri kristinni guðfræði sem og öðrum 

trúarbrögðum sem eru byggð á veldi karlmanna.
92

 

 

Hnattvæðing 

Hugtakið hnattvæðing getur þýtt hvaða afbrigði sem er sem tengir mannkynið saman þvert 

yfir hnöttinn. Til dæmis má nefna hnattræn samskipti, samruna menningar og þjóðarbrota 

með fólksflutningum og baráttuhópa sem berjast fyrir bættari og sanngjarnari heimi.
93

  

Ruether sjálf vill meina að hnattvæðing í umræðu nútímans sé hreinlega nýtt afbrigði af 

nýlendustefnu Vesturlandanna. Eftirleikur seinni heimstyrjaldarinnar var ekki auðveldur 

mörgum stórveldum Evrópu sem þurftu að takast á við mikla eyðileggingu í heimalöndum 

sínum og voru því tilneydd til að sleppa takinu af nýlendum sínum annars staðar í heiminum, 

sérstaklega í Afríku. Bandaríkin aftur á móti snéru til baka úr stríðinu sem sigurvegarar sem 

                                                           
87

 Ruether 1993, bls. 170 
88

 Ruether 1992, bls. 171 - 172 
89

 Ruether 1983, bls. 212 
90

 Ruether 1983, bls. 213 
91

 Ruether 1992, bls. 1 
92

 Ruether 1983, bls. 97 
93

 Ruether 2005, bls. ix í formála 



18 

 

höfðu til umráða öflugasta her í heimi og tóku fljótt við pólitískri alþjóðastjórn í hinum ýmsu 

málum.
94

 Bandaríkin höfnuðu öllum pólitískum breytingum innan þriðja heims ríkjanna ef 

ekki var um beinar lýðræðisumbætur að ræða. Með því að titla sjálfa sig heimsmeistara í 

lýðræði og tengja önnur stjórnmálaform við trúleysi og stjórnleysi tókst Bandaríkjamönnum 

að ná meira pólitísku valdi yfir heiminum en nokkru öðru landi hefur tekist áður.
95

 

    Þau lán sem þriðja heims ríkin hafa fengið síðustu áratugina frá Vesturlöndunum til þess að 

koma af stað hagvexti í heimalöndum sínum hafa safnað gífurlegum vöxtum sem þessi ríki 

munu að óbreyttu aldrei ná að borga niður. Aukin samkeppni á alheimsmarkaði hefur einnig 

komið í veg fyrir að iðnaður og útflutningur í mörgum þessara landa nái að blómstra og fyrir 

utan mjög fámennan hóp sem er við stjórnvölinn í þessum löndum þá hefur lítið áunnist 

seinustu áratugina í átt að því markmiði að lækka tíðni fátæktar og gera þessi lönd 

sjálfbærari.
96

   

    Bilið milli ríkra og fátækra í heiminum hefur aldrei verið stærra. 85 % alls auðs í heiminum 

er í höndum 20 % íbúa heimsins. Meira en miljarður manna berst gegn hungursneyð á 

hverjum degi og helmingur mannkyns lifir á minna en tveimur bandaríkjadollurum á dag.
97

  

Þar við bætist að þær veðurfarslegu breytingar sem munu verða á jörðinni næstu áratugina að 

öllu óbreyttu vegna hlýnunar jarðar munu til að byrja með hafa mest áhrif á fátæka 

heimshluta.
98

 

 

Græn stefna trúarbragða nútímans 

 

Þá sagð Guð: „vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss.  

Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu,  

villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni.“
99

  

    

Þessi texti úr fyrsta kafla Mósebókar, er talin hafa mikið fordæmisgildi þegar kemur að 

afstöðu kristinna karlmanna og kvenna til náttúrunnar. Margir hafa í gegnum aldirnar litið svo 

á að með þessu hafi Guð sett æðstu sköpun sína, mannkynið, á hærri stall en aðra sköpun. Því 

hafi mannkynið leyfi Drottins til að nýta sér auðlindir jarðar til framdráttar að eigin vild. Það 
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er því ekki að ástæðulausu sem kristnin hefur af mörgum verið kölluð mannhverfust allra 

trúarbragða.
100

  

    Það er varla neitt leyndarmál að staða umhverfismála er komin á hættulegt stig í heiminum.  

En hver er sökudólgurinn? Á meðan sumir vilja kenna hugmyndafræði fjölmennustu 

trúarbragðanna um ástandið á móður jörð benda aðrir á hina nýju heimssýn sem rís úr heimi 

veraldlegrar tæknivæðingar. Hagfræði hins nýja vestræna heims þar sem óhömluð 

neysluhyggja tröllríður öllu benda sumir á að eigi sér ekki rætur að rekja til trúarlegrar 

hefðar.
101

 Hvað sem því líður má þó segja að það ástand sem hefur skapast í náttúru nútímans 

eigi sér fyrst og fremst rætur að rekja til gífurlegrar fólksfjölgunar seinustu áratugina sem 

hefur orsakað margfalda neysluaukningu sem ekki hefur þekkst áður meðal mannkyns. Því er 

ekki nema von að helgirit trúarbragða sem eiga uppruna sinn í fornöld skuli ekki fjalla 

sérstaklega um þetta málefni. Vandamálið er því að tengja hugmyndafræði trúarbragða saman 

við það verkefni sem blasir við okkur í nútímanum.
102

  

    Trúarbrögð eru að mörgu leyti lykilþáttur í hvernig er best að nálgast vandamálið. 

Siðfræðilegur bakgrunnur þeirra og táknheimur eru tilvalin mótsögn við hina óvistvænu 

heimsmynd fortíðar.
103

 Og þar kemur kristnin sterk inn. Þrátt fyrir örlítið yfirlætislegan tón 

sem upphaf biblíunnar gefur varðandi málefni móður jarðar er það staðreynd að kristnum 

karlmönnum og konum nútímans er flestum mjög umhugað um umhverfismál. Þau líta á það 

sem sitt hlutverk að taka þátt í að leysa þetta stóra vandamál sem hefur skapast og finna 

jafnvel fyrir vissri ábyrgð á ástandinu. Þetta eru góðar fréttir, því tölfræðin segir okkur að  

kristni er fjölmennust trúarbragða á heimskringlunni með næstum tvo milljarða meðlimi.
104

 

Það er þó ekki hægt að líta framhjá því að innan kristinnar kirkju hefur það sjónarmið ríkt 

lengi að leyfilegt og jafnvel eðlilegt sé fyrir mannkynið að drottna yfir náttúrunni. Litið er svo 

á að við séum stödd hér á jörðu í andlegri vegferð með það að markmiði að sameinast veröld 

Drottins eftir dauðann. Þessi áhersla á annan og betri heim beinir augum kristinna í burtu frá 

núverandi stað og stund og vandamálum þess heims sem við erum stödd í núna.
105

 Rannsóknir 

hafa einnig sýnt fram á að þau trúarbrögð sem líta á náttúruna sem heilaga og guðdómlega 
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hafa ekki staðið sig betur í fortíðinni í að varðveita hana en þeir sem trúa því að jörðin hafi 

verið búin til með það að markmiði að þjóna þörfum mannsins.
106

 

    Í fyrsta kafla fyrstu Mósebókar kemur fram að öll sköpun Guðs sé af hinu góða og 

birtingarmynd hins illa sé einungis tilkomin eftir að maðurinn óhlýðnast Guði. Því er einnig 

hægt að líta á það sem svo að hið illa sé hegðun og yfirgangur mannsins gagnvart 

náttúrunni.
107

 Með því að hætta að flokka sköpun Drottins sem misréttháa og átta okkur á að 

við erum öll jafn háð hvoru öðru til að komast af í þessum heimi væri ef til vill auðveldara að 

sameina krafta okkar í leit að lausn á vandanum.   

 

Breyttir tímar, breyttur heimur 

Síðustu fimm hundruð ár hafa minnihlutahópar í hinum svokölluðu nýlendum þurft að þola 

allar tegundir ofbeldis, þjóðarmorð, þjóðflutninga og beina útrýmingu af hálfu kristinna 

manna.
108

 Það hefur því reynst mörgum kristnum manninum og konunni þung spor að ganga 

til viðræðna nú við þá hópa sem hafa þurft að þola svo mikið af hendi kristinna landnema í 

fortíðinni. Einnig er erfitt fyrir suma að viðurkenna önnur trúarbrögð sem jafnrétthá kristninni 

og að nauðsynlegt sé að eiga samstarf við fylgjendur annarra trúarbragða til þess að leysa 

vistfræðileg vandamál jarðarinnar. Segja má að þeir hópar innan stærstu trúarbragðanna sem 

eru hvað virkastir í áhuga sínum á samstarfi og samræðum við önnur trúarbrögð séu þó í 

minnihluta trúsystkina sinna enn sem komið er.
109

 

    Staðreyndin er sú að við erum háð vistkerfi okkar hvort sem okkur líkar betur eða verr. Við 

verðum því að læra að bera virðingu fyrir þeim aðferðum sem náttúran beitir til þess að 

viðhalda eigin endurnýjun og okkar. Hvort um sé að ræða æðra vald sem stendur að baki 

sköpun jarðarinnar skiptir í því tilliti minna máli heldur en hegðun og viðhorf okkar gagnvart 

henni. Mannkynið mun einungis lifa af sem tegund með því að viðhalda náttúru jarðar.
110

  

    Ruether nefnir í bók sinni Intergrating Ecofeminism, Globalization and World Religions 

nokkrar lausnir. Til dæmis má nefna endurmótun ferils þar sem regnskógar geta orðið 

sjálfbærir að nýju.
111

 Það er í fullu samræmi við hugmyndafræði kristninnar sem og annarra 

trúarbragða að leitast við að betrumbæta heiminn sem við búum í og koma í veg fyrir ranglæti 
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og skaðlega hegðun. Ruether segist bjartsýn á að sá tími muni koma þar sem þjóðir heims 

muni taka saman höndum og starfa saman að betri heimi.
112
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Lokaorð 

 

Segja má að til þess að gera verkum og baráttumálum Ruether tæmandi skil þyrfti töluvert 

ítarlegri umfjöllun en hér um ræðir. Ruether á að baki langan starfsferil og hefur verið dugleg 

í útgáfu bóka og fræðigreina sem tengja guðfræði og helstu baráttumál nútímans. Hún lítur 

svo á að endurskoðun á hefðinni og textanum sé alltaf í gangi og ekki sé hægt að lifa í 

fortíðinni. Þannig velji hinn trúaði sér ætíð efnivið sem passar við lífsreynslu viðkomandi og 

sífelld endurskoðun sé í gangi.
113

 

    Frá upphafi hefur Rosemary Radford Ruether ekki óttast að nota guðfræðina til þess að tala 

inn í samtíma sinn. Sé litið yfir langan feril hennar sem fræðikonu sést að hún lætur sér ekkert 

mannlegt óviðkomandi og hikar ekki við að beina kastljósinu að umdeildum málefnum sem 

fangað hafa athygli hennar. Ruether hefur í starfi sínu sem virt fræðikona og kennari í 

Bandaríkjunum ekki hikað við að blanda sér í baráttu fyrir bættari kjörum, líkt og fyrir 

auknum réttindum kvenfólks og barna í þriðja heims ríkjum og bættri stöðu kvenna til jafns 

við karlmenn innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Fyrir vikið hefur hún aflað sér virðingar 

samstarfsfólks hennar og nemenda innan og utan kirkjunnar, en það er ekki þar með sagt að 

skoðanir Ruethers séu ekki umdeildar og gagnrýndar af mörgum.      

    Er post-christian heimur það sem koma skal þegar kemur að viðhorfi mannkyns til 

trúarbragða? Ruether er ekki endilega sammála því og hefur sjálf ætíð tilheyrt rómversk-

kaþólsku kirkjunni.
114

 Markmið hennar er bættari kirkja og bættari heimur og sú áhersla 

kemur skýrt fram í bókum hennar þar sem bjartsýni og jákvæðni er jafn sýnileg og gagnrýni 

hennar á feðraveldi kirkjunnar. Ruether trúir heitt á jöfn réttindi alls mannkyns og einnig að 

öll stöndum við jöfn frammi fyrir Drottni okkar. Hún hefur ætíð talað gegn því að trúarbrögð 

séu notuð til þess að afsaka óréttlæti og kúgun og á þeim grundvelli hefur hún ráðist á 

feðraveldi kristinnar kirkju.
115

    

    Allar útgáfur frelsunarguðfræði hafa haft mikil áhrif hvor á aðra. Áhersla á frelsunina og að 

Guð taki afstöðu með hinum kúguðu er sameiginlegt meðal þeirra og hefur jafnvel haft áhrif á 

almenna trúfræði dagsins í dag. Hugmyndin um réttlæti ofar öðru kemur þar einnig mikið við 

sögu.
116

  Ruether vill líta til fortíðar og sjá kúgunina í sögulegu ljósi þar sem réttur konunnar 
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hefur aldrei staðið jafnfætis rétti karlmanna.
117

 Sem svar við spurningunni hvort það sé ekki 

nauðsynlegt að leggja kyn til hliðar við iðkun guðfræði og skoða allt mannkyn í heild sinni þá 

svarar Ruther sem svo að það sé ekki til neitt sem heiti hlutlaus alheimsguðfræði. Karllægar 

hugmyndir hafi litað guðfræðilega hugsun frá upphafi og þörfin á kvenlegu sjónarhorni sé 

nauðsynleg í nútíma fræðiheimi.
118

 

    Í ritum Ruether kemur fram mikil ástríða fyrir vistfræði nútímans og áhersla á að samtvinna 

hana við ríkjandi guðfræði. Henni tekst með sannfærandi rökum að sýna fram á sterk tengsl 

milli tilbeiðslu á æðra valdi og virðingu fyrir náttúru jarðar. Ruether er sannfærð um að 

trúarbrögð heimsins séu besta verkfærið sem við höfum til að stöðva þá þróun hnattrænnar 

hlýnunar sem nú þegar er hafin. Og með sterkum rökum sínum sannfærði hún mig líka. 

Guðfræði Ruether er ekki bara merkileg í augum feminískra guðfræðinga heldur talar hún 

sterkt inn í alla umræðu tengda guðfræði. Með því að sameina vistfræði, guðfræði og 

kynjafræði hefur Ruether náð til stærri lesendahóps en margir aðrir guðfræðingar og þannig 

laðað breiðari hóp að fræðigreininni.
119

 Ritverk hennar hafa elst vel og það sem var gefið út 

snemma á ferli hennar á enn fullt erindi til lesenda samtímans.    
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