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Um höfundinn:
Norðmaðurinn Gunnar Neegaard (fæddur 1943) lauk guðfræðiprófi frá 

Háskólanum í Osló og hefur um áraraðir starfað sem safnaðarprestur í Nor-
egi en einnig sem sjúkrahúsprestur; hann var m.a. aðalprestur Ullevål-spít-
alans í Osló, stærstu sjúkrastofnunar Noregs, og jafnframt ráðgjafi Heil-
brigðiseftirlitsins þar í borg. Lengst af gegndi hann stöðu háskólalektors í 
Alta í Finnmörku (í Norður–Noregi) þar sem hann kenndi kristin fræði, trúar-
bragðasögu og siðfræði. Nú kennir hann við Háskólann í Osló.

Neegaard hefur ritað nokkrar bækur á sviði trúarbragðafræða og trúar-
bragðasögu; meðal þeirra má nefna Reformasjonen og Luther sem kom út í 
Noregi árið 2005 og fjallar um siðbreytinguna og Lúther.
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Formáli útgefanda

Ísland var fram yfir miðja 19. öld mjög einangrað land, fjarri helstu trúar- 
og menningarstraumum umheimsins. Til skamms tíma voru íbúar landsins 
nær undantekningarlaust afkomendur þeirra sem námu hér land á 9. og 10. 
öld.  Mannlíf hér á landi hefur því lengst af verið mjög einsleitt og siðir lands-
manna breyttust lítið sem ekkert í aldanna rás, þar á meðal útfararsiðir.  Á 
síðustu tveimur áratugum hefur orðið mikil breyting á samfélaginu, ekki síst 
lýðfræðilegri gerð þess, og fólk frá öllum heimsálfum hefur flutt til landsins 
í auknum mæli.  Með aðfluttu fólki hafa borist nýir trúarsiðir og venjur sem 
hinir aðfluttu vilja viðhalda innan marka íslenskra laga.  Samkvæmt tölum 
frá Hagstofu Íslands hefur hlutfall erlendra ríkisborgara af heildarmannfjölda 
vaxið úr 1,4% árið 1980 (3.240 manns) í 6,8% í árslok 2007 (21.434 manns) 
og eru þeir nú af u.þ.b. 125 þjóðernum. Eru þá ótaldir þeir innflytjendur sem 
sest hafa hér að og öðlast íslenskt ríkisfang í áranna rás en á undangengnum 
17 árum, til dæmis, eru þeir orðnir 6.217 talsins. Má því með sanni segja að 
íslenskt samfélag sé orðið fjölmenningarlegt.  

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma (KGRP) eru sjálfseignarstofnun 
og þjónustufyrirtæki sem þjónustar fjölskyldur á erfiðum tímamótum í líf-
inu, þ.e. þegar látnir ástvinir eru kvaddir. Aðsetur KGRP er að Vesturhlíð 8 
í Fossvogi og í umsjá þeirra eru fimm kirkjugarðar: Hólavallagarður (gamli 
kirkjugarðurinn við Suðurgötu), Fossvogskirkjugarður, Viðeyjarkirkjugarður, 
Gufuneskirkjugarður og Kópavogskirkjugarður. Stofnunin á og rekur Foss-
vogskirkju, Fossvogskapellu, bænhús, bálstofu og líkhús. Þeim sem vilja 
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kynna sér nánar starfsemi KGRP o.fl. er bent á vefsíðuna http://www.kirkju-
gardar.is/

Starfsmenn kirkjugarða og útfararstofa, hjúkrunarfólk og prestar hafa til-
finnanlega fundið fyrir þörfinni á upplýsingum um útfararsiði hinna ýmsu og 
ólíku trúarbragða svo betur megi þjóna hinum aukna fjölda aðstandenda sem 
óska þess að kveðja ástvini sína samkvæmt trúarhefð sinni eða lífsskoðun.

En hvað var til ráða?  Svo heppilega vildi til að í bókasafni KGRP var að 
finna bókina Religioner, livssyn og gravferd – en håndbok om gravskikker 
eftir Norðmanninn Gunnar Neegaard og kom hún út í Noregi árið 1993; var 
hún samin fyrir norskt samfélag sem nokkru fyrr hafði staðið frammi fyrir 
sömu þörfum í þessum efnum.  KGRP fengu leyfi til að þýða bókina og vil ég 
þakka höfundi og Kommuneforlaget í Noregi fyrir það.  Lesendum skal bent 
á að formáli höfundar er hér hafður með í íslensku útgáfunni og er fróðlegt 
að kynna sér hvað fyrir honum vakti, þegar hann réðst í að taka saman slíkt 
efni fyrir samlanda sína og gefa út á bók.  

KGRP fengu málvísindamanninn Guttorm Helga Jóhannesson til að þýða 
bókina úr norsku og staðfæra hana. Guttormur bjó um árabil í Noregi í 
ungdæmi sínu og hefur því góða þekkingu á norskri tungu. Þegar leið á  
þýðinguna var afráðið að hann skyldi senda innlendum fulltrúum þeirra trú-
félaga og lífsskoðunarhópa, sem fjallað er um í bókinni, hlutaðeigandi kafla 
til yfirlestrar jafnharðan og þeir lágu fyrir — enda ljóst að hérlendis gátu 
víða verið áherslufrávik frá norskum venjum. Auk þess voru ýmsar tölulegar 
upplýsingar eðlilega orðnar úreltar í norsku útgáfunni, enda 15 ár liðin frá 
útkomu hennar. Hérlendir fulltrúar tóku vel í þessa umleitan og aðferða-
fræði, sem var raunar liður í staðfærslu þýðingarinnar, gerðu athugasemdir 
og bættu við upplýsingum þar sem þeim þótti ástæða til þess. Við Gutt-
ormur þökkum framlag þessara aðila og er nafna þeirra getið í kaflalok, þar 
sem það á við. Þorgils Hlynur Þorbergsson sá um prófarkalestur og annaðist 
jafnframt þýðingu kaflans um evangelísk-lúthersku kirkjuna. Staðtölur þær 
sem birtast í upphafi hvers kafla og lúta að landfræðilegri útbreiðslu trúar-
bragðanna — svo og fjölda fylgismanna þeirra — eru verk Guttorms. Þar að 
auki tók Guttormur saman skrár um ítarefni á íslensku í lok hvers kafla — en 
tekið skal fram að þeim er ekki ætlað að vera tæmandi — og hafði hann 
einnig með höndum allt myndefni bókarinnar. Ég vil þakka góða og vandaða 
vinnu þeirra beggja, Guttorms og Þorgilsar. Þýðandi þakkar Ólöfu Garðars-
dóttur hjá Hagstofu Íslands fyrir ýmsar gagnlegar upplýsingar sem hún veitti 
í tengslum við staðfærsluna og jafnframt Toshiki Toma hjá Biskupsstofu fyrir 
ábendingar um tengiliði hinna ýmsu trúfélaga. Hvað önnur þakkarorð snertir 
vísast í Aðfaraorð þýðanda hér að aftan.

http://www.kirkju/


11

Sérstakur kafli um bálför er í ritinu. Afskaplega lítið hefur verið ritað á 
íslensku um það útfararform1 og er hér með bætt úr þeirri þörf. Þá ber að 
geta þess að fulltrúum ásatrúar og húmanista (Siðmenntar) var, svo ekki 
væri á neinn hallað, boðin þátttaka í bókinni og þekktust þeir það boð. Var 
þeim sent sýnishorn af uppbyggingu kaflanna og tóku í framhaldinu saman 
hvor sinn kafla; voru þeir síðan yfirfarnir af Guttormi Helga og Þorgilsi Hlyni. 
Þessir tveir kaflar eru þannig einu frumsömdu kaflar verksins ásamt kafl-
anum um bálför og auka tvímælalaust á fræðslugildi ritsins.

Bók þessi er hvort tveggja í senn, leiðsögurit og fræðirit, sem veitir hnit-
miðaða innsýn í útfararsiði, sögulegan uppruna og grundvallarhugmyndir 
helstu trúarbragða heimsins. Eitt helsta markmið útgáfu bókarinnar á ís-
lensku er að auðvelda þeim, sem koma að þjónustu við látið fólk og að-
standendur, að kynna sér útfararsiði þeirra fjölmörgu sem komið hafa til 
landsins frá hinum ýmsu menningarheimum og vilja búa um og jarðsyngja 
látna ástvini sína í samræmi við lífsskoðun og trúarhefðir fjölskyldunnar. 
Meðal annarra markmiða er að lestur bókarinnar efli skilning fólks á sam-
eiginlegum kjarna trúarbragða veraldar og samspili trúar og menningar, því 
að þessi tvö fyrirbæri eru ávallt gagnverkandi. Gangi þetta eftir má ætla að 
sjóndeildarhringur lesenda víkki til muna.

Þegar þetta er ritað liggur fyrir Alþingi frumvarp til laga um breyting á 
lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993, með síðari 
breytingum. Þegar frumvarpið verður samþykkt munu tilvísanir í nýju lögin 
— svo og í ýmis önnur núgildandi lög og reglugerðir sem lúta m.a. að and-
láti, krufningu og útför — birtast á eftirfarandi slóðum og er áhugasömum 
vísað á þær: http://www.kirkjugardar.is/logogreglur og http://www.kirkjan.
is/biskupsstofa/?log.

Aftast í bókinni eru birtar hagnýtar upplýsingar um hin ýmsu trúfélög 
er koma við sögu í ritinu, svo sem heimilisföng þeirra, netföng, vefföng, 
tengiliðir o.fl.

Reykjavík, haustið 2008,

Þórsteinn Ragnarsson, 
forstjóri KGRP. 

1  Fyrrverandi forstjóri Kirkjugarðanna, Ásbjörn Björnsson, ritaði reyndar tvær fróðlegar 
blaðagreinar um bálför í Morgunblaðið í apríl og október 199�.
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Aðfaraorð þýðanda
Ég hef búið mér hvílu

í hálfluktu auga
eilífðarinnar.

 
Eins og furðuleg blóm
vaxa fjarlægar veraldir

út úr langsvæfum
líkama mínum.

Úr Tímanum og vatninu eftir Stein Steinarr (1908–1958).

AðdrAgAndi, frAmvindA og fundir

Árið 2005 leituðu forsvarsmenn Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma 
(KGRP) hófanna hjá mér um þýðingu á norskri bók og féllst ég um síðir á að 
takast verkið á hendur. Ekki óraði mig fyrir því þá hve tímafrek vinnsla þess 
yrði og kom þar ýmislegt til, ekki hvað síst staðfærsla verksins sem reyndist 
um margt þyrnum stráð og ástæðulaust er að orðlengja hér. En mér segir 
svo hugur að jafnvandasöm staðfærsla og raun varð á í þessu riti eigi sér fá 
fordæmi í íslenskri þýðingasögu.

Eftir því sem verkinu vatt fram urðu ritstjórnarfundirnir með þeim heið-
ursmönnum hjá KGRP, Þórsteini Ragnarssyni forstjóra og Sigurjóni Jónassyni 
rekstrarstjóra, ófáir í salarkynnunum í Fossvogi, við eitt hið voldugasta við-
arborð sem ég hef nokkru sinni augum litið; ekki er örgrannt um að virðuleg 
umgjörð fundarsalarins hafi örvað menn til dáða! Ég þakka ofangreindum 
fulltrúum KGRP, útgefandanum, þann einlæga metnað sem þeir lögðu í að 
gera íslenska útgáfu þessa öndvegisverks sem best úr garði (er litprentun 
bókarinnar m.a. til vitnis um það). Samskipti okkar í millum við vinnslu bók-
arinnar voru til fyrirmyndar. Sömuleiðis á vandvirkur prófarkalesari okkar, 
guðfræðingurinn Þorgils Hlynur Þorbergsson, þakkir skildar fyrir ánægjulegt 
og gagnlegt samstarf á seinni stigum verksins. 

ÞýðingArAtriði

Í þýðingarferlinu var, eins og gefur að skilja, að mörgu að huga. Eðli-
lega kom oft fyrir í frumtextanum hið ókynbundna norska orðasamband 
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den avdøde og den avdødes (í eignarfalli). Í íslensku þýðingunni ákvað ég, 
til einföldunar og hægðarauka, að notast við karlkynsmynd orðasambands-
ins, þ.e. hinn látni, hins látna o.s.frv. (í öllum föllum, eftir því hvað við átti 
hverju sinni). Látið fólk er að sjálfsögðu af báðum kynjum og vísar þannig 
orðasambandið hinn látni merkingarlega jöfnum höndum til karls og konu.

myndir og myndatextar

Þegar frá leið var afráðið að hafa myndefni í íslenskri útgáfu bókarinnar 
en það var ekki fyrir hendi í norsku bókinni. Þurfti því að útvega fjöldann 
allan af ljósmyndum í hana og semja myndatexta við þær; féll það í minn 
hlut að annast þann verkþátt. Allt tók þetta vitaskuld sinn tíma, enda skyldi 
vandað til myndavalsins; var mér hugleikið að finna og velja ljósmyndir sem 
endurspegluðu menningarlega og listræna arfleifð trúarbragðanna. Hún birt-
ist svo víða, ekki síst í byggingarlist og myndlist, og ætti því ekki að koma 
á óvart að margar myndanna gera þessum listum — hinni sjónrænu vídd 
trúarbragðanna — verðug skil.

staðtölur og Frumsamdir kaFlar

Rétt er að geta þess að þeir staðtölutextar, sem birtast í upphafi kaflanna 
og lúta að útbreiðslu trúarbragðanna (eftir löndum og landsvæðum/heims-
álfum) sem og fjölda fylgismanna þeirra, eru séríslensk viðbót. Átti undirrit-
aður frumkvæði að þeirri samantekt þótt mér væri ljóst frá öndverðu að hún 

Við skrifstofu Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma (KGRP) í Fossvogi; frá vinstri: Guttormur 

Helgi Jóhannesson, Sigurjón Jónasson, Þórsteinn Ragnarsson og Þorgils Hlynur Þorbergsson. 

Ljósm. Arnfinnur R. Einarsson.

AÐFARAORÐ ÞÝÐANDA
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útheimti umfangsmikla rannsóknavinnu. Taldi ég brýnt að veita hnitmiðaðar 
upplýsingar af þessum toga, lesendum verksins til fróðleiks og gagns, enda 
er mér ekki kunnugt um að sambærilegt yfirlit í íslenskri bók sé tiltækt ann-
ars staðar. Þótti mér því tími til kominn að brjóta ísinn.1 

Athygli skal vakin á því að í ritinu eru þrír frumsamdir kaflar sem verkinu 
var mikill fengur að; ber þar fyrstan að nefna upphafskafla ritsins, Bálför og 
Fossvogskirkjugarður, er við Þórsteinn Ragnarsson tókum saman. Í fyrstu 
efnisgrein hans eru kynnt til sögunnar lykilhugtök sem notast er við í allri 
bókinni og tengjast þeim tveim útfararformum sem við lýði eru hérlendis. 
Mælst er til þess að lesendur kynni sér þennan kafla áður en haldið er á vit 
trúarbragðakaflanna. Hinir tveir kaflarnir eru byggðir upp með sama hætti 
og þýddir trúarbragðakaflar verksins. Annar kaflinn fjallar um ásatrú, þá 
fornu, norrænu trú sem kemur svo mjög við sögu í Snorra–Eddu, og hinn 
kaflinn um lífsskoðun húmanista og hérlent félag þeirra Siðmennt; þar er 
m.a. rakin fróðleg saga húmanisma (manngildishyggju) á alþjóðavísu, langt 
aftur í aldir. Undirritaður lagði reyndar til nokkurt efni í söguhluta þess kafla 
í samráði við höfund hans, Svan Sigurbjörnsson, og þakka ég honum heilla-
drjúgt samstarf. Þessir frumsömdu kaflar eru í senn vandaðir og forvitnilegir 
og auðga verkið til muna.  

trúarBrögðin og arFleiFð þeirra

Helstu trúarbrögð veraldar eru einstök, hver á sinn hátt. Í þeim er fólg-
inn hafsjór visku, dulmagns, undarlegra krafta. Í þeim kristallast jafnframt, 
á áhrifaríkan hátt, jarðneskt raunsæi og yfirjarðneskt innsæi. Með tilkomu 
þeirra — og tungumálsins — þróaðist með mannkyni ný vitund og ný ver-
und. Sennilega hefur ekkert annað afl mótað og orkað á menningu heimsins 
í jafnmiklum mæli og trúarbrögðin sjálf. Menn skulu hafa þá arfleifð hugfasta 
nú á dögum, þegar sótt er að trúarbrögðunum og boðskap þeirra úr ýmsum 
áttum.

1  Umrædd tölfræði var að mestu unnin upp úr merkum alfræðiritum á borð við Microsoft Encarta 
® Reference Library © 2007 og Encyclopaedia Britannica © 2007 en einnig studdist ég við 
margvíslegar heimildir af veraldarvefnum. Hafa ber í huga að tölfræði af þessum toga, þ.e.a.s. sú 
sem lýtur að fjölda fylgismanna trúarbragðanna, getur aldrei verið hárnákvæm, enda ber heimildum 
yfirleitt ekki saman. Stafa frávikin m.a. af þeim ýmsu skilgreiningum og viðmiðum sem notuð eru 
við útreikninga á fjölda fylgismanna. Að lokum skal bent á stórvirkið Íslensku alfræðiorðabókina, 
sem bókaforlagið Örn og Örlygur gaf út í 3 bindum árið 1990. Þetta brautryðjendaverk er enn hið 
eina sinnar tegundar sem til er á íslensku og Englendingar nefna Encyclopaedia en hinar Norð-
urlandaþjóðirnar leksikon. Þótt Íslenska alfræðiorðabókin sé komin til ára sinna nýtist hún öllum 
Íslendingum en einkum þeim sem stunda nám og fást við hvers kyns ritstörf og rannsóknir á móð-
urmálinu. Er raunar orðið tímabært að uppfæra og endurútgefa verkið (ekki aðeins á bókarformi 
heldur helst líka á margmiðlunardiski).
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sprengikraFtur trúarinnar 
Beethoven sagði eitt sinn að eina eðliseigindin sem hann skipaði ofar 

snilligáfunni væri kærleikurinn — eru það orð að sönnu. Trúin sem slík hlýtur 
öðru fremur að felast í göfgandi leit að æðstu gildum og sannindum lífsins 
og persónulegu, síkviku sambandi hins trúaða við Guð sinn, sambandi sem 
er svo samofið innra lífi manneskjunnar að það verður eigi skýrt með rökum. 
Þess vegna á trú ekkert skylt við vísindi og ættu þau svið aldrei að skarast 
— enda er trú ekki mælanlegt fyrirbæri. Holl trúarreynsla markar veginn til 
sífellt meiri þroska og dýpri sjálfsvitundar sem veita styrk og innblástur í 
glímunni við lífið sjálft, jafnt í mótbyr sem meðbyr — og á endanum opnar 
hún vitsmunalega sýn til allra átta. Slíkur er sprengikraftur trúarinnar. 

von, varnaðarorð og gildi þekkingarinnar

Er það von mín og ósk að útkoma þessa verks verði m.a. til að renna stoð-
um undir þá gagnkvæmu virðingu sem ríkja þarf meðal hinna ýmsu trúarfylk-
inga mannkyns, sér í lagi milli kristinna og múslíma, tveggja fjölmennustu 
trúflokka veraldar. Sjaldan hefur verið meiri þörf á virðingu og gagnkvæmum 
skilningi þeirra á milli en einmitt um þessar mundir, á þeim umbrotatímum 
sem við nú lifum. Vanþekking manna, í hvaða landi sem er, á framandi trúar-
brögðum og þá óhjákvæmilega menningunni líka sem þau eru samofin, getur 
auðveldlega alið af sér ranghugmyndir og jafnvel hatur í garð þess fólks sem 
játar aðra trú en maður sjálfur. Við höfum þegar orðið vitni að hörmuleg-
um afleiðingum þess forarpytts víða í heiminum. Til að sporna gegn þessari 
óheillaþróun er, sem endranær, fræðslan lykilatriði — og hana hefur rit þetta 
að geyma í ríkum mæli. Þess vegna á það erindi við alla aldurshópa, ekki síst 
ungviðið í skólum landsins. Staðreyndin er sú að hinir ýmsu trúflokkar ver-
aldar geta lært svo margt hver af öðrum, bergt af viskulindum hver annarra, 
og gagnvirk þekkingin sem þannig myndast stuðlar í senn að menningarlegu 
og trúarlegu víðsýni — það er ávöxturinn af slíkri þekkingu. Boðun trúar-
bragðanna, einkum kærleikshugtakið, hefur jafnframt átt drjúgan þátt í því að 
treysta í sessi eitt þungvægasta atriði mannlegs samfélags: Mannhelgina.

þakkir

Er mér ljúft og skylt að þakka víðförulum bróður mínum, Jóni Gauta, fyrir 
heimild til birtingar í bókinni á ýmsum ljósmyndum sem hann tók á ferðum 
sínum um Rússland, Úkraínu og Mið–Asíu á árunum 2002–2006 og færi 
honum einnig þakkir fyrir samningu myndatexta við myndir sínar; prýða 
þær jafnt kápu bókarinnar sem tvo kafla hennar. Raunar birtast þessar ljós-
myndir nú í fyrsta sinn á prenti.

AÐFARAORÐ ÞÝÐANDA
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Hugleiðingar að skilnaði

„Einu sinni var ekkert. Enginn tími og ekkert rúm. Svo, fyrir um 13–18 
milljörðum ára, geystist allt það frumefni sem nú myndar alheiminn fram úr 
annarri vídd og sprakk [...] Hugsanlegt er að alheimurinn sæti 100 milljarða 
ára löngum lotum þar sem útþensla og samdráttur skiptast á og engin leið 
er að vita hve margar slíkar hafa orðið á undan þeirri sem við nú lifum.”� 
Þannig hefjast inngangsorð bókar sem ég held mikið upp á, Natural Wond-
ers of the World (Náttúruundur heimsins) eftir P.J. Banyard. Tími mannsins 
á jörðinni hingað til er ekki nema á við fáein vængjablök miðað við þessar 
allt að því óumræðilegu tímastærðir og tíminn einn mun leiða í ljós hve lengi 
mannkyn drottnar enn yfir jörðinni, hvort sú margbrotna vegferð vari 100 
milljón ár, milljón ár til viðbótar — eða allt þar á milli; skiptir ekki öllu máli. 
En það tel ég víst, að trúin muni fylgja mannsvitundinni, í hvaða mynd sem 
er, uns yfir lýkur. Rétt eins og hvert og eitt okkar á sér skapadægur sitt, mun 
alheimur okkar eiga sér sitt skapadægur við endimörk tímans, sæta hams-
lausum ragnarökum á hinsta skeiði samdráttar síns — áður en tímanum 
sjálfum verða loks veittar nábjargir. Þar með lokast hringurinn og enginn 
tími og ekkert rúm verða á ný.  Að svo búnu springa nýr alheimur og tími út 
í óravíddum og — ef að líkum lætur — fæðist nýtt vitsmunalíf, á endanum, 
í enn einni lotunni... 

Þar sem þekkingunni sleppir tekur trúin við, í víðáttunni handan raka.

Reykjavík, á vordögum �008,

Guttormur Helgi Jóhannesson.

�  Undirritaður snaraði textanum úr ensku.

Þýðingu þessa tileinka ég tveimur
mætum mönnum sem nú eru gengnir:
Gunnari Leó Leossyni (1978–2007)

og sr. Bolla Þ. Gústavssyni (1935–2008).
Blessuð sé minning þeirra.

Þýðandi.



17

Formáli höfundar

Síðastliðin ár hefur fjöldi innflytjenda sest að í Noregi. Þeir koma hvaðan
æva að og flytja með sér trúarvenjur og menningarhefðir sem eru mörgum 
ókunnar. Þetta þýðir að Noregur, líkt og önnur lönd Vestur–Evrópu, er að 
verða fjölmenningarlegt samfélag. Þessi straumur innflytjenda er okkur mik
il áskorun. Opinbera stefnan hlýtur að byggjast á jafnrétti innflytjenda og 
heimamanna. Í því felst m.a. að einkaaðilar og þjóðfélagshópar fái færi á að 
varðveita menningarleg og þjóðleg sérkenni sín. Innflytjendur ættu að fá að 
ráða því að hve miklu leyti þeir vilja aðlagast norsku samfélagi umfram það 
sem nauðsynlegt er til að geta þrifist í því. Tryggja ber innflytjendum, eins 
og framast er kostur, sömu möguleika, réttindi og skyldur og öðrum íbúum. 
Á hinn bóginn þurfa innflytjendur, rétt eins og aðrir þjóðfélagsþegnar, að 
hlíta siðvenjum og lögum í Noregi, óháð skoðunum sínum. Þessi þróun hefur 
áhrif á flest þjóðfélagssvið, þar á meðal þau sem tengjast andláti, útför og 
kirkjugarðalöggjöf.

Nefndin sem fjallaði um breytingar á norskum kirkjulögum frá 1897 lagði 
einnig til ný lög um grafreiti og útför. Þessi mál voru rædd með hliðsjón af 
breyttri þjóðfélagsgerð og var vísað til þess að „myndun fjölmenningarlegs 
samfélags, þar sem framandi trúarbragða og ókristinna lífsskoðunarhópa 
gætir í sífellt meira mæli, kalli á endurskoðaða kirkjugarðalöggjöf. Afstaða 
nefndarinnar er þannig sú — óháð stjórnskipulagi kirkjugarðanna — að rétt 
sé að taka frá svæði á almennum grafreitum handa skráðum trúfélögum 
sem standa utan norsku þjóðkirkjunnar og að þeim sé heimilt að vígja svæð
in eftir helgisiðum sínum.” Álit nefndarinnar er sem stendur til skoðunar í 
ráðuneytinu.

Verkefnið sem bók þessi er ávöxturinn af var fjármagnað sameiginlega af 
ráðuneytum kirkjumála, menntamála og vísindarannsókna svo og af Útlend
ingastofu og Kirkjugarðasambandinu. Kirkjugarðaráðgjafinn Helge Klingberg 
var faglegur tengiliður verkefnisins.

Markmið bókarinnar var að draga fram veigamestu upplýsingarnar um 
hin ýmsu trúfélög og trúarbrögð, grundvallarhugmyndir þeirra og sundurlið
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að yfirlit um siði sem viðhafðir eru við andlát og útför. Áhersla var lögð á 
að setja upplýsingarnar fram á hnitmiðaðan hátt þannig að þær yrðu sem 
aðgengilegastar. Þessi framsetning býður í senn upp á að lesandi grípi niður 
í bókina eða lesi hana spjaldanna á milli. Auðvelt er að nálgast fróðleik um 
ákveðið efni enda sver framsetningin sig í ætt við uppflettirit.

Í bókinni hafa trúfélögin sjálf í hæsta máta orðið. Framsetningin bygg-
ir í mörgum tilvikum á innsendum gögnum trúfélaganna eða á upplýsing-
um sem aflað var með samtölum við fulltrúa hinna ýmsu trúfélaga. Sömu 
fulltrúar hafa svo farið yfir endanlega textann.

Í öðrum tilvikum hefur verið notast við stöku orðalag úr kennslubókum og 
öðrum heimildum. Margir lögðu til efni og er helstu heimilda getið í lok hvers 
kafla og aftast í bókinni.

Oft er trúarbrögðum heimsins líkt við stórt tré — með mikinn og þykk-
an bol og þykkar og þunnar greinar. Líkingin vísar til þess margbreytileika 
sem óhjákvæmilega sprettur upp þegar sömu trúarbrögð eru iðkuð í mis-
munandi löndum og menningarheimum og við það taka að skiptast í ýmsar 
undirgreinar. Í þessu felst einnig að breytileiki getur verið mikill innan sama 
lands.

Þegar rita skal upplýsingarit á borð við þetta er ekki svigrúm til að hleypa 
þessum breytileika að. Maður verður einfaldlega að freista þess að finna 
„samnefnara” — jafnvel þar sem hann vart fyrirfinnst. Í reynd þýðir þetta að 
meginstefna ritsins er að spegla hina hefðbundnu sýn enda þótt undirskip-
að sé að breytileiki er til staðar. Í öllum trúarbrögðum gætir togstreitu milli 
hefðbundinna kenningakerfa og margbreytileika trúariðkenda.

Það er ávallt krefjandi að stikla á stóru en ná samt að koma kjarna máls á 
framfæri líkt og reynt hefur verið í þessu riti. Á það ekki síst við þegar efnið 
er jafnumfangsmikið og vandmeðfarið og raunin er hér. Mikilvægt er að hafa 
hugfast að þetta er upplýsinga– og fræðslurit, ekki kennslubók. Markmiðið 
var að halda til haga lykilhugtökum og grundvallarhugmyndum trúarbragð-
anna sem eru forsendur þess að koma megi hagnýtri fræðslu í tengslum 
við andlát og útför til skila. Framsetningin er samþjöppuð og nýtist ritið því 
einkar vel til uppsláttar en jafnframt eru lesendur hvattir til að lesa kaflana 
í heild sinni.

Ég vona að viðfangsefnið veki áhuga og örvi fólk til að lesa sér frekar til 
um það. Fróðleiksfúsum er einnig bent á að kynna sér heimildaskrárnar og 
ítarefnið; þeir sem vilja dýpka þekkingu sína á trúarbrögðum heims geta 
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þannig notað þessar heimilda– og ítarefnisskrár sem stökkpall og aflað sér 
einhverra þeirra rita sem þar eru tilgreind.

Bókinni er ekki ætlað að veita tæmandi yfirlit um trúfélög og trúarstefnur 
í landinu. Þess vegna reyndist nauðsynlegt að afmarka umfjöllunarefnið og 
einskorða það við trúfélög af ákveðinni stærðargráðu sem leita fjárfram-
laga frá ríkinu til starfsemi sinnar í samræmi við yfirlit Hagstofunnar, að 
fríkirkjunum undanskildum. Fríkirkjurnar fylgja í meginatriðum útfararvenj-
um þjóðkirkjunnar og var því ekki talin ástæða til þess að úthluta þeim sér-
stökum köflum. 

Bókin hefur einnig að geyma yfirlit um tengiliði og heimilisföng þeirra trú-
félaga sem höfundur vann með við gerð ritsins svo og lög og reglugerðir sem 
tengjast andláti og útför. Ég vona að þessar viðbætur auki notagildi ritsins.

Ég þakka það traust sem mér var sýnt þegar mér var falið að semja þetta 
ritverk og fjárstuðninginn sem gerði það að veruleika. Einnig þakka ég trú-
félögunum sem hlut áttu að máli fyrir viðamikla samvinnu við ritunina.

Ég vona að ritið komi kirkjugarðayfirvöldum, útfararstofum, starfsmönn-
um heilbrigðis– og félagsráðgjafageirans að gagni svo og öðrum þeim sem 
þarfnast upplýsinga um venjur ýmissa trúfélaga þegar andlát og útför ber 
að höndum.

Gunnar Neegaard.

FORMÁLI HÖFUNDAR
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Bálför og Fossvogskirkjugarður
Ásamt hugleiðingu um útFör í kyrrþey

Munurinn á jarðarför og bálför

útför getur verið með tvenns konar sniði; annars vegar jarðarför, þar 
sem kista er borin til grafar og jarðsett í kirkjugarði, og hins vegar bálför, 
þar sem kistan er brennd og aska hins látna síðan sett í duftker sem jarð-
sett er í sérstökum duftreit í kirkjugarði eða ofan í eldri kistugröf með leyfi 
rétthafa leiðis.  Kistulagningin og sjálf útfararathöfnin fara fram með sama 
hætti, hvort sem um er að ræða jarðarför eða bálför. Bálför er þannig í engu 
frábrugðin venjubundinni útför nema að því leyti að kistan er ekki borin til 

Horft yfir grafreitinn forna á Lindholm Høje við Limafjörð í Danmörku. Þar má bæði sjá um-

merki um brunakuml og beinakuml.
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grafar.  Orðið bálför er að jafnaði notað um lokaþátt útfararinnar en orðið 
líkbrennsla eða kistubrennsla um framkvæmdina sjálfa.  Í erlendum málum 
eru nafnorðin kremation (á dönsku), kremasjon (á norsku), cremation (á 
ensku) og crémation (á frönsku) notuð yfir bálför og sagnirnar kremere (á 
dönsku og norsku) og cremate (á ensku). Öll eru þessi orð af latneskum 
stofni, dregin af sögninni cremare sem merkir „að brenna (til ösku)”. Eins má 
nota orðið kistubrennsla í stað orðsins líkbrennsla; það gera Norðurlandabú-
ar sem nota tíðum orðið kistebrænding, þegar rætt er um líkbrennslu. 

Þar eð bók þessi er þýdd úr norsku má geta þess að á þeirri tungu er til orð 
sem náskylt er íslenska orðinu bálför og er sömu merkingar, nefnilega bålferd. 
En útför nefnist raunar á norsku gravferd eða begravelse.

útFör í kyrrþey 
Útfarir eru almennt vel auglýstar til að gefa sem flestum færi á að votta 

hinum látna hinstu virðingu. Þó hefur færst í vöxt síðustu ár að hafa útfarir í 
kyrrþey. Andlátið er þá ekki auglýst fyrr en að lokinni útför og einungis nánustu 
skyldmenni og vinir eru viðstödd athöfnina. Algengt er að menn álykti sem 
svo að ástæða þess að útför sé gerð í kyrrþey sé sú að komast hjá miklum 
útgjöldum en því fer fjarri að sú skýring sé einhlít. Orsakir geta verið marg-
víslegar og skulu hér nefndar fimm þeirra:

1. Hinn látni óskaði eftir því í lifanda lífi að athöfnin yrði látlaus og persónu-
leg kveðja og að einungis nánasta fjölskylda og vinir yrðu viðstödd hana.  
Ekki er um það að ræða að lítil efni séu fyrir hendi í dánarbúinu. 

2. Andlát bar að höndum með voveiflegum og/eða sviplegum hætti og það 
veldur því að aðstandendur kjósa að hafa útförina í kyrrþey, m.a. í því 
skyni að draga úr tilfinningalegu álagi.  

3. Fyrir aðstandendum vakir að hafa stjórn á þeim mannfjölda sem sækir 
útförina og eiga þannig hægara um vik við val á hentugri kirkju eða kap-
ellu og, ef svo ber undir, húsnæði undir erfisdrykkju. Útförin er þ.a.l. ekki 
auglýst og gerð í kyrrþey.

4. Lítil efni eru fyrir hendi í dánarbúinu og aðstandendur velja að hafa útför-
ina látlausa og í kyrrþey til að forðast kostnaðarsama liði sem tíðum fylgja 
auglýstum útförum, t.d. í tengslum við fjölmenna erfisdrykkju o.fl. Þó er 
rétt að geta þess að erfisdrykkja með þátttöku nánustu ástvina er oft 
haldin enda þótt útför sé gerð í kyrrþey.

5. Í undantekningartilvikum veldur óeining meðal aðstandenda því að ekki 
næst samstaða um hvernig standa skuli að auglýstri útför og þess vegna 
er útför í kyrrþey valin.
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Engar tölulegar upplýsingar eru til-
tækar um hlutfall útfara í kyrrþey hér á 
landi en þeir sem starfa við útfararþjón-
ustu telja að innan við 10% útfara fari 
fram í kyrrþey og að þeim hafi fjölgað 
nokkuð síðastliðin misseri.

uppruni og saga BálFara 
Fræðimenn eru sammála um að rekja 

megi sögu líkbrennslu (bálfarar) aftur 
til nýsteinaldar, þ.e.a.s. um 3000 f.Kr. 
Þegar leið á nýsteinöldina breiddist lík-
brennsla út norður og austur eftir Evr-
ópu, allt til Rússlands, þar sem grafin 
hafa verið upp skreytt duftker frá þeim 

tíma. Á Indlandi hafa hindúar brennt látna ástvini sína undir berum himni í 
þúsundir ára eða síðan indusmenningin, sem hindúasiður er ofinn úr, tók að 
blómgast um 2500 f.Kr.

Á öndverðri bronsöld í Evrópu (2500–1000 f.Kr.) barst líkbrennsla til land-
svæða þar sem nú eru Bretlandseyjar, Spánn og Portúgal. Grafreitir, þar 
sem duftker voru jarðsett, finnast frá þessum tíma á landsvæðum þar sem 
nú heitir Ungverjaland, Norður-Ítalía, norðanverð Evrópa og Írland. Á Norð-
urlöndum hófst bronsöld, að því er talið er, um 1800 f.Kr. og greindist í tvö 
meginskeið; á þeim báðum tíðkaðist bálför. Hið fyrra einkenndist af þeim 
greftrunarsið að aska hinna látnu var sett í steinkistur sem jarðaðar voru 
eða askan sett í holaðan eikarbol sem komið var fyrir undir hvelfdum jarð-
haugum; en á seinna skeiðinu var aska hinna látnu sett í leirker sem lögð 
voru í náttúrulega eða manngerða hauga.

Á tímabilinu frá 1000 f.Kr. og fram til fyrstu alda fyrir Krists burð varð lík-
brennsla algeng í útfararsiðum Grikkja og varð ríkjandi á dögum Hómers um 
800 f.Kr. Rómverjar fylgdu síðar dæmi Grikkja og tóku upp líkbrennslu um 
�00 f.Kr.

Á tímum rómverska heimsveldisins, frá 27 f.Kr. til 395 e.Kr., var líkbrennsla 
mjög algeng og frá þessum tíma eru til fagurlega skreytt duftker í sérstökum 
byggingum sem nefnast „columbarium”.

Í gyðingdómi og í frumkristni var aftur á móti algengara að um hina látnu 
væri búið í grafhvelfingum og um 400 e.Kr., eftir að Konstantínus mikli Róm-
arkeisari gerði kristna trú að ríkistrú, var líkbrennsla nær aflögð í Rómaveldi 

Bálstofa og columbarium í Velsen í Hol-

landi, byggð laust eftir 1900.
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til aðgreiningar frá grafarsiðum heið-
inna manna.

Hvarvetna á Norðurlöndum voru 
bálfarir alþekktar á víkingaöld. Frá-
gangur kumla með haugfé og öðru, 
sem við átti, var eins, hvor aðferðin 
sem viðhöfð var. Margt bendir til þess 
að bálfararsiðurinn hafi verið aflagður 
af því fólki sem tók að nema ný lönd 
á víkingaöld, m.a. á Orkneyjum, Hjalt-
landseyjum, Færeyjum, Íslandi og í ný-
byggðum fyrir vestan haf. Örfá dæmi 
eru um brunakuml á eyjum í Norður-
Atlantshafi og vestan hafs en yfirleitt 
er um að ræða fremur fábreytt beinak-
uml. Þó er talið að á sumum svæðum á 
Norðurlöndum hafi bálfarir oft á tíðum verið algengasti útfararsiðurinn, uns 
meirihluti íbúa tók kristni. Ástæðan var þó ekki trúarlegs eðlis, heldur fremur 
sú að kristnir menn vildu aðgreina útfararsiði sína frá þeim siðum sem fyrir 
voru.

Bálfararhreyfing nútímans á rætur sínar að rekja til miðbiks 19. aldar 
þegar Brunetti, ítalskur prófessor, þróaði og fullgerði líkbrennsluofn sem 
sýndur var á heimssýningunni í Vín árið 1873. Á Bretlandi var Sir Henry 
Thompson, skurðlæknir Viktoríu drottningar, frumkvöðullinn. Hann stofnaði 
ásamt starfsbræðrum sínum Bálfararfélag Englands („Cremation Society of 
England”) árið 1874 og var fyrsta bálstofan í Evrópu byggð árið 1878 í borg-
inni Woking á Englandi og á sama tíma reis bálstofa í Gotha í Þýskalandi.

Í þá daga var allt aðþrengt í kirkjugörðum, sem voru inni í miðjum borg-
um og var frágangur ekki sem skyldi. Forvígismenn bálfaranna vildu láta 
leggja bann við jarðsetningu í þéttbýli og ráku áróður fyrir líkbrennslu. Hún 
var að þeirra dómi eina leiðin til þess að tryggja viðunandi hreinlætis- og 
heilbrigðisaðgæslu við útfarir. Tækniframfarir höfðu einnig leitt til þess að við 
lok nítjándu aldar gátu verkfræðingar látið smíða hentugan ofn til bálfara, 
svokallaðan sjálfkveikiofn.

Þannig voru fyrir hendi tæknilegar forsendur til þess að breyta útfar-
arháttum almennt yfir í bálfarir.

Í Bandaríkjunum var fyrsta bálstofan sett á laggirnar í borginni Was-
hington í Pennsylvaníu–ríki árið 1876 og þar áttu mótmælendaprestar og 

Duftker í Velsen columbarium í Hollandi 

en æ fátíðara er að þau séu varðveitt með 

þessum hætti.
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læknar stærstan þátt í bálf-
ararhreyfingunni, en þeir vildu 
bæta grafarsiði og taka mið af 
heilbrigðissjónarmiðum eins og 
starfsbræður þeirra í Evrópu.

Í fyrstu var ekki annað sýnna 
en að hugmyndin um bálfarir 
næði verulegri fótfestu í flestum 
löndum Evrópu. Það kom hins 
vegar til deilna milli rómversk-
kaþólsku kirkjunnar og for-
göngumanna bálfararhreyfing-
arinnar. Þær urðu þess valdandi 
að páfinn bannaði rómversk-
kaþólskum bálfarir árið 188�. 

Þetta bann var í gildi til ársins 1964. Bálfararhreyfingin mætti andstöðu víðar 
en í kaþólskum löndum, til að mynda í Svíþjóð.

Þróun bálfara á síðari hluta 20. aldar hefur orðið hröð víða um heim. Í 
Evrópu er hlutfall bálfara hvað hæst í Tékklandi, en þar eru bálfarir rúmlega 
72% af tölu útfara. Bretland fylgir fast á eftir með tæplega 71% hlutfall. Í 
Bandaríkjunum er hlutfallið rúmlega 20% og í Frakklandi um 26%, en í Jap-
an eru bálfarir tíðastar, þar er hlutfallið tæplega 99% af tölu útfara. Á Norð-
urlöndum hefur þessi þróun einnig orðið mjög hröð. Í Danmörku er hlutfallið 
hæst, þar eru bálfarir 75% af tölu útfara og næst kemur Svíþjóð með 73% 
hlutfall. Í Noregi er hlutfallið 35%, í Finnlandi er það 34% og á Íslandi 18%. 
(Staðtölur hér að framan eru miðaðar við árið 2006.) 

BálstoFan og BálFararFélag íslands

Hér á Íslandi varð raunin sú eins og á Englandi að læknar gerðust bar-
áttumenn fyrir bálförum á fyrstu áratugum tuttugustu aldar. Þeir bentu á að 
umbúnaður jarðneskra leifa væri oft á tíðum til vansa sökum fjárskorts og 
vanhirðu. Því bæri brýna nauðsyn til að koma upp bálstofu af hreinlætis- og 
heilbrigðisástæðum.

Árið 1915 samþykkti Alþingi lög um líkbrennslu á Íslandi að frumkvæði 
Sveins Björnssonar, síðar forseta.

Árið 1930 skipaði bæjarstjórn Reykjavíkur nefnd sem gera átti tillögur 
um bálstofu og staðsetningu hennar og Jón Þorláksson borgarstjóri fól verk-
fræðingi að gera teikningar og kostnaðaráætlun.

Annar tveggja líkbrennsluofna í Bálstofu Kirkjugarða 

Reykjavíkurprófastsdæma. Ljósm. Kristján Magn-

ússon.



25

Nokkurt hlé varð á þessum áætlunum og gerðist lítið fyrr en árið 1934, 
að Bálfararfélag Íslands var stofnað. Í stjórn þess voru kosnir Gunnlaugur 
Claessen læknir, Benedikt Gröndal verkfræðingur, Ágúst Jósefsson heilbrigð-
isfulltrúi, Björn Ólafsson stórkaupmaður og Gunnar Einarsson prentsmiðju-
stjóri.

Á árinu 1935 var rætt um það í stjórninni að hægt væri að fá hagkvæm 
kjör á líkbrennslu í Kaupmannahöfn og möguleiki væri á að senda lík þangað 
með Eimskip þar til bálfararstofu yrði komið upp á Íslandi.

Bálstofumálið varð að hitamáli í blöðum. Forvígismenn félagsins skrifuðu 
greinar til að útbreiða þekkingu um bálfarir, en fengu á sig ádeilugreinar og 
skopstælingu í tímaritum og blöðum.

Í upphafi var ætlunin að reisa bálstofu í kirkjugarðinum við Suðurgötu 
eða á Sunnuhvolstúni, en frá því var horfið er framkvæmdir í Fossvogs-
kirkjugarði komust á dagskrá, en forystu fyrir þeim hafði Knud Ziemsen á 
vegum safnaðarstjórnar Dómkirkjunnar.

Árið 1945 veitti viðskiptaráð Bálfararfélagi Íslands samþykki sitt til yfir-

Í Fossvogskapellu. Kista við glerlistaverkið Píslargangan eftir Leif Breiðfjörð. Ljósm. Kristján 

Magnússon.
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færslu gjaldeyris vegna kaupa á tveimur 
rafmagnshituðum líkbrennsluofnum frá 
Svíþjóð. Bálfararfélagið náði markmiði 
sínu er fullkomin bálstofa var reist 19�8 
við Fossvogskirkju. Fyrsta bálför á Ís-
landi fór fram þann 31. júlí 1948, þegar 
jarðneskar leifar dr. Gunnlaugs Claessen 
voru brenndar — og hagaði tilviljunin því 
svo til að Fossvogskirkja var vígð sama 
dag (sjá umfjöllun um hana síðar í kafl-
anum).

Þegar kröfur um bálfarir voru settar fram í lok nítjándu aldar sátu heil-
brigðis- og hreinlætissjónarmið í fyrirrúmi. Þessi sjónarmið eru enn í fullu 
gildi, en nú eru það fyrst og fremst hagkvæmnisjónarmið svo og viðhorf 
sem tengjast umhverfis- og mengunarmálum sem höfð eru að leiðarljósi. 
Nýlega voru ofnarnir í Bálstofu Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma end-
urbættir og þannig búið um hnútana að rekstur þeirra stæðist nútímakröfur 
um mengunarvarnir og heilbrigðishætti.

hvað gerist við líkBrennslu? 
Rétt er að árétta, áður en líkbrennslu er lýst, að útfararathöfnin er með 

sama hætti hvort sem um bálför er að ræða eða jarðarför. Reyndar er það 
sem gerist við líkbrennslu ekki í eðli sínu frábrugðið því sem gerist er líkami 
er grafinn í jörð. Sömu efnahvörfin eiga sér stað, munurinn felst aðeins í því 
að upptaka súrefnis, þ.e.a.s. bruninn, er miklu hraðari við líkbrennslu heldur 
en við rotnun líkamans í jarðveginum.

Við bálför er kista hins látna sett inn í líkbrennsluofn og þar tendrast 
hún eldi vegna hins háa hita í ofninum og brennur af eigin orku trjávið-

arins. Kista og líkami breytast í ösku á 
um það bil tveimur klukkustundum. Þeg-
ar bruna lýkur er askan sett í sérstaklega 
merkt duftker og því lokað. Þegar bálför 
er gerð fer fram nákvæm skráning og er 
hinn látni tilgreindur í dagbókum Bálstofu 
Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma í 
Fossvogi, sem er eina bálstofa landsins.

Aðstandendur fá uppgefið á hvaða 
degi líkbrennsla fer fram og er þá hæg-

Minnisvarði um líf í Fossvogskirkjugarði. 

Ljósm. Björgvin Björgvinsson.

Minningarreitur um fóstur í Fossvogs-

kirkjugarði. Ljósm. Björgvin Björgvins-

son.
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ara um vik að ákveða jarðsetningardag 
duftkers. Þegar bruni er afstaðinn er askan 
varðveitt í duftkeri og ákveða aðstandend-
ur hvenær duftkerið er jarðað í samráði við 
útfararstofu, þó eigi síðar en ári eftir bálför. 
Oft er prestur kvaddur til þegar duftker er 
jarðsett og flytur hann þá bæn og bless-
unarorð við gröfina.

graFreitir Fyrir duFtker — Fjöl-
skyldugraFreitir

Sérstakur grafreitur fyrir duftker er í Foss-
vogskirkjugarði og var hann endurhannaður 
af Einari Sæmundsen landslagsarkitekt og 
endurgerður á smekklegan og vandaðan 
hátt 1991. Grafreiturinn er 5500 fermetrar 
að stærð.

Fjögur þúsund fermetra grafreitur fyrir duftker hefur verið lagður í Gufunes-
kirkjugarði. Í nýja kirkjugarðinum í Kópavogi er einnig duftreitur og er hann 
um 7500 fermetrar að stærð. Haustið 2009 verður fyrsti áfangi nýs duftgarðs 
vígður á svæðinu milli Perlunnar og Fossvogskirkju, í austanverðri Öskjuhlíð. 
Nýi duftgarðurinn hefur hlotið nafnið Sólland og verður hann allur um 3 hekt-
arar að stærð og mun rúma yfir 30 þúsund duftker. Duftgarðurinn er útfærður 
sem eyjaklasi umlukinn skógi að byggðinni til suðurs og austurs og mýrlendi 
(tjörn) ásamt holti að útivistarsvæðinu í Öskjuhlíð. Á Sóllandi fléttast þannig 
saman hagnýtur duftgarður og útivistarsvæði í formi votlendis sem teygir sig 
inn á milli grafarhólmanna og verða viðargöngubrýr á milli þeirra. Kirkjugarðs-
klukkur úr bronsi munu fljóta í tjörninni vestur af hólmunum. Skógargrafir 
verða í austur- og suðurhluta duftgarðsins og skapa þær fallega umgjörð. Á 
aðkomutorgi verður táknrænt sáluhlið, 9 m hátt listaverk úr graníti.

Einnig er hægt að jarðsetja duftker í hvaða grafreit eða legstæði sem er 
með samþykki rétthafa legstæðis. Þannig er hægt að útbúa fjölskyldugraf-
reiti utan hinna hefðbundnu duftreita.

Fósturreitur og minnisvarði um líF

Þegar um fósturlát er að ræða er bálför venja. Í Fossvogskirkjugarði er 
sérstakur 200 fermetra fósturreitur og var hann vígður 17. september 199�. 
Á torginu framan við Fossvogskirkju er minnismerki um líf, bogmyndaður 
veggur með vangamynd af engli, sem vígt var 18. október 1994. Borghildur 

Duftker eins og þau tíðkast á Íslandi. 

Ljósm. Kristján Magnússon.
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Óskarsdóttir vann verkið og hafði meðal annars til hliðsjónar mynd á silf-
urþynnu, broti, úr fornri barnsgröf sem dr. Kristján Eldjárn fann við uppgröft 
í Skálholti árið 1954. Á minnisvarðann um líf eru áletruð orðin úr 139. Dav-
íðssálmi: „Augu þín sáu mig er ég enn var ómyndað efni.”

BálFarir tíðari en áður

Bálfarir hafa hægt og sígandi færst í vöxt hér á landi og eru þær um 25% 
af öllum útförum á höfuðborgarsvæðinu en 18% af heildarfjölda útfara á öllu 
landinu árið 2007. Til samanburðar voru bálfarir 17% af öllum útförum á 
höfuðborgarsvæðinu árið 1996, en rúmlega 11% sé miðað við heildarfjölda 
útfara á landsvísu. Bálförum hefur þannig fjölgað umtalsvert á undangengn-
um 12 árum.

Sá einstaklingur sem vill gefa yfirlýsingu um að útför hans verði bál-
för getur snúið sér til útfararstofu eða forráðamanna kirkjugarða og fengið 
þar sérstakt eyðublað til þess að fylla út. Viðkomandi aðilar sjá síðan um 
að afla tilskilinna leyfa og skrá óskina hjá Bálstofunni. Einfaldara er þó að 
senda slíka beiðni inn gegnum vefsetur Kirkjugarða Reykjavíkurprófasts-
dæma, www.kirkjugardar.is, og smella á reitinn hægra megin sem á stendur 
„bálfararbeiðni”. Kemur þá upp form til útfyllingar og að lokum er smellt á 
hnappinn „senda”. Beiðnin er þá vistuð í rafrænu gagnasafni Kirkjugarða 
Reykjavíkurprófastsdæma.

Aðstandendur velja milli jarðarfarar og bálfarar ef ekki er ljóst hver vilji 
hins látna hafi verið í þeim efnum. 

Samgöngumál hafa þróast á þann veg að búseta utan höfuðborgar-
svæðisins tálmar því ekki lengur að bálför sé valin. Skrifstofa Kirkjugarða 
Reykjavíkurprófastsdæma veitir allar upplýsingar í þessu sambandi og gefur 
leiðbeiningar um hentugasta flutningsmátann. Leitast er við að tryggja að 
enginn eða sem minnstur viðbótarkostnaður sé í því fólginn að velja bálför, 
hvar á landinu sem viðkomandi einstaklingur hefur verið búsettur. 

BálFör er hagkvæmur kostur

Grafarstæði fyrir kistu krefst sex sinnum meira landrýmis en duftgröf. 
Af þessu leiðir að frá sjónarmiði landnotkunar og viðhalds kirkjugarða eru 
bálfarir mjög hagkvæmur kostur. Ekki þarf að gera eins miklar kröfur til graf-
ardýptar, grunnvatnsstöðu og frárennslisaðstæðna í grafreitum fyrir duftker 
eins og í hefðbundnum grafreitum og eru þetta allt atriði sem gera duftgarða 
að ódýrum kosti miðað við grafreiti þar sem kistur eru jarðsettar.

Þar sem verulegur hluti íbúa velur bálför fram yfir jarðarför (þ.e. jarð-

http://www.kirkjugardar.is/
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setningu í kistu) opnast möguleikar til þess að taka aftur grafir í gömlum 
kirkjugörðum sem fullsettir hafa verið. Jafnvel er hægt að taka aftur í notkun 
fjölskyldugrafreiti og nýta þá kynslóð eftir kynslóð. Vert er að hafa í huga 
að gamlir kirkjugarðar eru oft á tíðum með fegurstu og friðsælustu stöðum 
í bæjum og borgum og það hefur sitt gildi fyrir viðhald garðanna og fegrun 
að þeir séu nýttir áfram. Talsvert er um að duftker séu lögð ofan á kistu-
gröf í kirkjugörðum og er ekkert því til fyrirstöðu, sé leyfi vandamanna fyrir 
hendi.

Af hálfu íslensku þjóðkirkjunnar hefur ekki verið litið svo á að bálför stríði 
með nokkru móti gegn kristinni trú. Bálför er, líkt og jarðarför, tiltekin með-
höndlun á líkamanum eftir andlát. Hún snýst hvorki um trú né kenningu. Það 
má hins vegar halda því fram að bálför víki frá eldri kirkjulegri venju. En þá 
er þess að gæta að venjur og siðir innan kirkjunnar hafa síður en svo verið 
óumbreytanleg í aldanna rás.

húsakosturinn og aðstaðan í Fossvogi

Fossvogskirkja er ekki sóknarkirkja, heldur útfararkirkja í eigu Kirkju-
garða Reykjavíkurprófastsdæma og nýtur þannig sérstöðu. Hún var teiknuð 
af húsameisturunum Sigurði Guðmundssyni og Eiríki Eiríkssyni og vígð í júlí 
19�8. Fossvogskirkja tekur um 350 manns í sæti. Kirkjan er björt og þar er 
góður hljómburður. Orgel kirkjunnar er danskt — af Starup gerð — og er 

Fossvogskirkja. Bænhús í forgrunni (til vinstri). Ljósm. Guttormur Helgi Jóhannesson.
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það 14 radda. Altaristafla kirkjunnar, sem táknar heilaga þrenningu, og aðrir 
munir í kór eru listaverk úr bronsi, gleri og grágrýti gerð af Helga Gíslasyni, 
myndhöggvara. Í stafni kirkjunnar, ofan við svalirnar, er þrískiptur steindur 
gluggi frá 1971 eftir Leif Breiðfjörð. Árið 1989 var Fossvogskirkja endurgerð 
að innanverðu eftir teikningum arkitektanna og bræðranna Árna og Sig-
björns Kjartanssona og var sú framkvæmd yfirgripsmikil og tók marga mán-
uði. Kirkjan var svo endurvígð í ágúst 1990. Stílhreint umhverfi kirkjunnar 
með sinn fjölbreytta gróður hannaði Einar E. Sæmundsen, landslagsarkitekt. 
Geta má þess að kirkjan var ýmist nefnd Fossvogskirkja eða Fossvogskapella 
fyrstu áratugina, eða uns sjálf kapellan var vígð árið 1983, um 100 metra 
austur af Fossvogskirkju. Tekur Fossvogskapella um 80 manns í sæti og fara 
þar fram jöfnum höndum kistulagningabænir og útfarir. Steindur horngluggi 
setur svip sinn á húsakynnin og gæðir þau sérstökum hlýleika. Steingler-
verkið nefnist Píslargangan og er eftir listamanninn Leif Breiðfjörð. Orgel 
kapellunnar er frá danska fyrirtækinu Bruno Christensen & Sønner og er það 

Í Fossvogskirkju. Fyrir endanum er altaristaflan, sem táknar heilaga þrenningu, eftir Helga 

Gíslason myndhöggvara. Ljósm. Guttormur Helgi Jóhannesson.
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8 radda. Arkitektar kapellunnar voru Ólafur Sigurðsson og Guðmundur Kr. 
Guðmundsson.

Bænhúsið var vígt 3 árum á undan kapellunni, árið 1980, og tekur það 
um 40 manns í sæti. Þar fara fram kistulagningabænir og látlausar athafnir. 
Steindir gluggar eftir Leif Breiðfjörð prýða sömuleiðis þetta litla guðshús og 
þar er fallegt 5 radda orgel eftir Björgvin Tómasson, orgelsmið.

Líkhúsið í Fossvogi er tengibygging út frá Fossvogskirkju. Umfangsmiklar 
endurbætur og lagfæringar voru gerðar á líkhúsinu árið 1995. Endurbæt-
urnar fólust einkum í því, að rými fyrir látna var aukið úr 35 í 70 pláss. Nú 
er rýminu skipt niður í líkskápa sem eru á tveimur og þremur hæðum og eru 

BÁLFÖR OG FOSSVOGSKIRKJUGARÐUR

Í Fossvogskirkjugarði. Ljósm. Guttormur Helgi Jóhannesson.
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þeir með nýjum kælibúnaði. Sérstakt rými er fyrir móttöku aðstandenda og 
frágang látinna.

Loks er eina bálstofan á Íslandi, tekin í notkun árið 19�8, í Fossvogskirkju 
í Reykjavík, eins og fjallað er nánar um hér að framan, undir fyrirsögninni 
„Bálstofan og Bálfararfélag Íslands”.

BálFör – einstaklingsBundið val

Yfirleitt eru það aðrir þættir en trúarlegir sem ráða því að fólk velur bálför 
í stað jarðarfarar í kistu. Lífsviðhorf eða gildismat hvers og eins geta skipt 
miklu máli í þeim efnum. Sumu fólki hrýs hugur við þeirri tilhugsun að jarð-
neskar leifar þess skuli sæta hægfara rotnun í langan tíma; því hugnast 
frekar að grípa fram fyrir það langa ferli með brennslu og telur þannig bálför 
skilvirka og snyrtilega leið við meðhöndlun á líkama sínum að lífi loknu. Meðal 
þjóðþekktra Íslendinga sem kusu bálför má nefna Svein Björnsson forseta; 
rithöfundana og þýðendurna Halldór Kiljan Laxness, Jóhannes Helga, Jó-
hannes úr Kötlum, Sigfús Daðason, Karl Ísfeld, Málfríði Einarsdóttur, Hann-
es Sigfússon og Matthías Viðar Sæmundsson; listmálarana Jón Engilberts, 
Valtý Pétursson, Nínu Sæmundsson og Matthías Ólafsson; myndhöggvarana 

Í duftgarðinum í Fossvogi. Ljósm. Guttormur Helgi Jóhannesson.
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Jón Gunnar Árnason og Nínu Sæmundsson; Sigfús Halldórsson tónskáld; Al-
exander Jóhannesson málfræðing og rektor HÍ; Hermann Jónasson forsæt-
isráðherra og Guðrúnu Katrínu Þorbergsdóttur forsetafrú.

Fossvogskirkjugarður

Fossvogskirkjugarður var vígður árið 1932 og tók þá við af Hólavallagarði 
(við Suðurgötu) sem aðalkirkjugarður Reykjavíkur; hann er miðsvæðis í höf-
uðborginni, nánar tiltekið í hlíðinni austan við Öskjuhlíð og vestan við Foss-
vog. Garðurinn er um 28,2 hektarar (eða 282.000 m2) að stærð og er þá 
talið með svæðið vestast í garðinum, sem tekið var í notkun árið 1987. Á 
miðju ári 1982 var búið að nýta allt land innan marka garðsins og var þá öll 
nýgreftrun færð yfir í Gufuneskirkjugarð í Grafarvogi. Með stækkuninni frá 
árinu 1987 fékkst rúm fyrir 3.900 kistugrafir í viðbót. Nú eru einungis frátek-
in grafarstæði eftir og fækkar þeim smám saman eftir því sem líður á 21. 
öldina. Áætlað er að um 40 þúsund legstaðir verði í Fossvogskirkjugarði. Sé 
miðað við fjölda grafinna er hann stærsti kirkjugarður höfuðborgarsvæðisins 
og landsins alls; vorið 2008 hvíldu þar tæplega 33 þúsund manns (að með-
töldum duftgröfum). Í Gufuneskirkjugarði, sem er um 30 hektarar að stærð 
og var vígður 16. júní 1980, hvíla á ellefta þúsund manns (að meðtöldum 
duftgröfum). Sé miðað við flatarmál er hann stærsti kirkjugarður landsins. 

Í Gufuneskirkjugarði. Ljósm. Arnfinnur R. Einarsson.
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Tæplega 10.500 manns hvíla í Hólavallagarði við Suðurgötu sem vígður var 
árið 1838 og er 3 hektarar að stærð.

Í Kópavogskirkjugarði, sem vígður var þann 10. ágúst 2006 og er 12 
hektarar að stærð, hvíldu vorið 2008 rúmlega 250 manns (að meðtöldum 
duftgröfum). Það er tímanna tákn að vökumaður garðsins, þ.e.a.s. sá sem 
fyrstur var jarðsettur í garðinum, hvíli í duftreit því alltaf er að aukast sá 
fjöldi fólks sem kýs bálför. Í Kópavogskirkjugarði er rými fyrir 13.000 kistu-
grafir og 5.100 duftgrafir.

Fyrsti maðurinn sem grafinn var í Fossvogskirkjugarði var Gunnar Hin-
riksson vefari. Hann var jarðsettur 2. september 1932 og er hann því vöku-
maður garðsins.

Horft til suðurs yfir Öskjuhlíð og Fossvogskirkjugarð – og fjær sjálfan Fossvoginn. Í miðið, á 

svæðinu milli Perlunnar og Fossvogskirkjugarðs, sést Sólland, nýi duftgarðurinn sem rúma 

mun yfir 30 þúsund duftker og verður fyrsti áfangi hans vígður haustið 2009. Ljósm. Magnús 

Jónsson.
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Duftgarðurinn í Fossvogi var tekinn í notkun árið 1950, skömmu eftir 
vígslu Fossvogskirkju. Árið 1991 var hafist handa um viðamikla endurgerð 
duftgarðsins, sem nú er lokið.

Duftreitur fyrir fóstur er jafnframt staðsettur í Fossvogskirkjugarði. Vinna við 
gerð hans hófst sumarið 199� og var reiturinn vígður 1�. september 199�.

Dreifilundur er svæði þar sem dreifa má ösku frá bálstofu og eru nöfn lát-
inna ekki tilgreind. Lundurinn er staðsettur sunnan megin við aðalbílastæðin 
í garðinum. Þetta er eini staðurinn á landinu þar sem sérstakt svæði innan 
kirkjugarðs er ætlað til að dreifa dufti. Um er að ræða grassvæði með fal-
legum birkiskógi í baksýn og þar stendur grágrýtissteinn með áfastri brons-
plötu og hljóðar áletrunin svo: „Dreifilundur. Dreifing dufts frá Bálstofu.”  
Fyrsta duftdreifing fór fram 19. júlí 2004, eftir að sr. Ragnar Fjalar Lárusson 
hafði vígt reitinn.

Í Fossvogskirkjugarði er legsteinasýningarlundur sem vígður var 5. októ-
ber 2002 af biskupi Íslands, hr. Karli Sigurbjörnssyni. Þar eru til sýnis frum-
eintök úr hugmyndasamkeppni Kirkjugarðasambands Íslands og Skipulags-
nefndar kirkjugarðanna (Kirkjugarðaráðs) í samvinnu við Samband íslenskra 
myndlistarmanna. Samkeppnin var haldin í tilefni þess að 70 ár voru liðin frá 
vígslu Fossvogskirkjugarðs.

Þessir legsteinar skera sig um margt frá hefðbundnum legsteinum sem 
almennt eru í boði nú á dögum. Meira er lagt upp úr fagurfræði þessara 
steina sem helgast af því að listamenn standa að baki gerð þeirra og voru 
hin ýmsu efni notuð, s.s. steinn, tré, málmar og gler. Hér áður fyrr voru 
listamenn oft fengnir til að hanna og smíða legsteina og var því verið að 
leita til fortíðar hvað það snertir. Alla steinana, sem til sýnis eru, er hægt að 
framleiða og getur almenningur keypt þá. Sýnishorn af gömlum legsteinum 
er einnig að finna í þessum fallega lundi og þar er hægt að tylla sér niður og 
njóta umhverfisins.

Í garðinum eru þar að auki ótal styttur og minnismerki sem reist hafa 
verið frá vígslu hans (að framan var m.a. fjallað um minnismerki um líf). Í 
þessum kafla gefst eðlilega ekki rúm til að minnast á þau öll en hér á eftir 
skal þó drepið á þau helstu:

•	 Kristur Bertels Thorvaldsen. Frummyndina vann Thorvaldsen í Róm árið 
1821 fyrir kór Frúarkirkjunnar í Kaupmannahöfn. Bálfararfélag Íslands 
gaf Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma afsteypu úr eir af Kristslík-
neskinu og var það afhjúpað 27. september 1962. Kristslíkneskið stendur 
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gegnt dyrum Fossvogskirkju (ljósmynd af því er í kaflanum um kristni 
aftar í bókinni). 

•	 Minningaöldur sjómannadagsins heitir minnisvarði sem Sjómannadag-
urinn í Reykjavík og Hafnarfirði lét reisa árið 1996 vestan Fossvogskirkju, 
við hlið minnisvarðans um óþekkta sjómanninn. Minnisvarðinn er gerður 
úr tilsöguðum grásteini og myndar fjórar öldur. Á sléttum flötum Minn-
ingaaldanna hefur verið komið fyrir nöfnum sjómanna og sæfarenda sem 
fórust á hafi úti og fundust ekki. Aðstandendur, ættingjar og útgerðir geta 
óskað eftir því að nöfn sjómanna verði letruð á minnisvarðann. Með til-
komu þessara minnisvarða fengu aðstandendur þeirra ástvina, sem hlutu 
hina votu gröf, vettvang til að votta þeim virðingu sína.

•	 Minnismerkið Glitfaxi eftir Einar Jónsson er staðsett við hlið Fossvogs-
kirkju og er til minningar um alla þá sem farist hafa í flugslysum.

•	 Minnisvarði um bandaríska hermenn er til minningar um þá sem létust á 
og við Ísland í seinni heimsstyrjöldinni. Ancient and Honorable Artillery 
Company of Massachusetts stóðu að gerð minnisvarðans.

•	 Rússneska minnismerkið Von eftir Vladimir Surovtsev er til minningar um 
þá sem fórust í skipalestum á NV-Atlantshafi í heimsstyrjöldinni síðari. 
Styttan var vígð 9. maí 2005.

Loks skal þess getið að í Fossvogskirkjugarði eru 3 hermannagrafreitir þar 
sem grafnir eru hermenn sem fórust á Norðvestur–Atlantshafi og við Íslands-
strendur í seinni heimsstyrjöld: Í breska reitnum hvíla 200 hermenn úr breska 
hernum; í þýska reitnum eru grafir 17 þýskra hermanna og í þeim norska 
hvíla 27 norskir hermenn. Auk þess er franskur reitur í garðinum (sá er ekki 
hermannagrafreitur) og þar hvíla meðal annars franskir sjómenn af franska 
hafrannsóknaskipinu Pourquoi Pas? sem fórst við Mýrar í september 1936.

náttúruvinin Fossvogskirkjugarður

Með sinn hávaxna trjágróður og sitt fjölbreytta fuglalíf er Fossvogskirkju-
garður sannkölluð náttúruperla í Reykjavík og þar er gott að njóta útivist-
ar í friðsælu og fögru umhverfi. Hinn mikli fjölbreytileiki legsteinanna gerir 
garðinn í raun að margbrotnu listaverki innan um trén og moldina. Þeir sem 
vilja njóta útivistar í garðinum verða þó ávallt að hafa hugfast hvar þeir 
eru staddir — þetta svæði er griðastaður í orðsins fyllstu merkingu. Í garð-
inum eru öll óþörf umferð, leikir og hvers konar hávaði bönnuð. Tugþúsundir 
manna leggja á hverju ári leið sína í kirkjugarðinn. Sumir til að fylgja ástvin-
um sínum síðasta spölinn; aðrir til að hlúa að leiðum ástvina sinna og eiga 
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þar hljóða stund í virðingu og þökk. Og svo eru það hinir, sem rölta eða hjóla 
um garðinn einfaldlega í því skyni að nema náttúrufegurðina — og kyrrðina 
— í þessari friðhelgu gróðurvin hinna framliðnu. 

Þórsteinn Ragnarsson og Guttormur Helgi Jóhannesson 
tóku saman á grundvelli rannsókna.

BÁLFÖR OG FOSSVOGSKIRKJUGARÐUR
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Ásatrú

Ásatrúarfélagið var stofnað á sumardaginn fyrsta 1972 og fékk löggild-
ingu sem trúfélag í maímánuði ári síðar.

Vöxtur þess og viðgangur hefur verið mikill á síðustu árum og þegar þetta 
er ritað (árið 2007) eru um 1.100 skráðir meðlimir í félaginu. Frá upphafi 
hefur það verið markmið Ásatrúarfélagsins að hefja hinn forna sið til vegs 
og virðingar á ný og vera vettvangur trúar- og lífsskoðana þar sem ábyrgð 
einstaklingsins, umburðarlyndi gagnvart ólíkum viðhorfum og virðing fyrir 
náttúrunni skipa öndvegi.

UpprUni og grUndvallarhUgmyndir

Hinn forni siður á sér rætur í goðakerfi og trúarhugmyndum indó-evr-
ópskra þjóða og má sjá margar samsvaranir við hindúasið,  fornan pers-
neskan átrúnað auk skyldleika við trúarbrögð Forn-Grikkja og Rómverja.

Í riti Tacitusar sem skráð var í kringum árið 70 að vestrænu tímatali má 
þekkja nöfn goða og iðkanir sem tengjast siðnum eins og hann er síðar 
varðveittur í Edduritum og öðrum íslenskum heimildum, en vafalaust liggja 
ræturnar enn dýpra og þekking manna á upprunanum hefur aukist til muna 
við fornleifa- og textarannsóknir síðustu tveggja alda.
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Í Vedabókum, svo sem Rig Veda, má finna hliðstæður við sköpunarsögu 
Völuspár og þess má geta að arabískar heimildir frá víkingatímanum nota 
sama hugtak yfir trú norrænna manna og Zaraþústrasið í Persíu og Mesó-
pótamíu.

Elstu ritaðar heimildir í Norður-Evrópu sem tengjast hinum forna átrúnaði 
eru rúnaristur, en meginvarðveislan er fólgin í skrásetningu Eddukvæða og 
frásögnum Snorra-Eddu, auk dróttkvæðanna sem eru gegnsýrð kenningum 
og heitum sem eiga sér rætur í hinum heiðna sið og hugmyndaheimi. Auk 
þess má nefna ferðasögur arabískra ferðalanga svo sem Ibn Fadlan og al 
Tartushi, fordómaskotnar frásagnir hins kristna Adams frá Brimum og end-
ursagnir Saxó hins málspaka upp úr íslenskum heimildum, þar sem goðin 
eru manngerð og siðfræðin að mestu þurrkuð út. Einnig má finna upplýs-
ingar með því að skoða gömul lög, einkum norsk, því þar er lagt blátt bann 
við ýmsum iðkunum vegna tengsla þeirra við hina fornu trú.

Kristnitakan á Íslandi árið 999 eða 1000 fól í sér hefðarrof, en færa má 
rök fyrir því að þar á eftir og fram á 20. öld hafi Íslendingar alla tíð blótað 
á laun, a.m.k. bókmenntalega, því varðveisla hinna fornu trúarhugmynda 
er einstæð í vestrænni siðmenningu og uppskriftir á Edduritum voru álitnar 
fjölskyldugersemar fram yfir aldamótin 1900. Stofnun Ásatrúarfélagsins var 
rökrétt framhald þeirrar vakningar sem hófst þegar árið 187� er Íslending-
um var tryggt trúfrelsi með nýrri stjórnarskrá.

Grunnhugmynd hins heiðna siðar er trúin á hina eilífu hringrás sköpunar 
og umbreytingar. Hringrásin felur í sér lok eins skeiðs og upphaf annars. Allt 
sem lifir lýtur sömu lögmálum og maðurinn er hluti af sköpunarverkinu og 
ekki yfir það hafinn. Ábyrgð hvers og eins á eigin lífi, gagnvart ætt sinni og 
nánasta umhverfi tengir einstaklinginn við stærra samhengi þar sem regla 
og jafnvægi vinna gegn óreiðu og upplausn. Maðurinn lifir áfram í verk-
um sínum og meðal þeirra dyggða sem bestar þykja má nefna heiðarleika, 
drengskap, orðheldni, æðruleysi og umburðarlyndi.

Það liggur í eðli fjölgyðistrúar að hver og einn getur ákvarðað þær áherslur 
og átrúnað sem endurspegla viðhorf og aðstæður hverju sinni. Átrúnaður er 
ekki bundinn við æsi eða vani því einnig má tigna aðrar vættir og birting-
armyndir lífsins sjálfs svo sem mátt og megin.

almennar upplýsingar

Vor siður byggir ekki á boðunarhugmyndum eða opinberuðum sannleika. 
Trúariðkun er ekki í föstum skorðum og sérhver athöfn tekur mið af óskum 
einstaklingsins. Við andlát er fjölskyldan ávallt með í ráðum þegar útförin er 
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skipulögð. Sumir kjósa jarðarför, aðrir bálför og tekur athöfnin mið af því. 
Mestu máli skiptir að athöfnin sé virðuleg og falleg kveðjustund.

eFtir andlát

Engar sérstakar reglur gilda um það hvernig skuli búa um líkið. Það er þó 
algengt að lagðir séu gripir eins og Þórshamar í kistuna og einnig þekkist 
það að Eddukvæði séu lögð hjá hinum látna.

kruFning

Engar trúarreglur leggja bann við krufningu. Það er ennfremur vitað að 
margir meðlimir Ásatrúarfélagsins hafa óskað eftir því að gerast líffæragjaf-
ar.

kistulagning

Engar sérstakar reglur gilda um kistulagningu. Þó er tekið mið af þeirri 
athöfn sem flestir þekkja. Kistan skal vera merkt sólkrossi, eða öðrum við-
urkenndum heiðnum táknum, eða vera án trúartákna.

dánartilkynning

Andlátsfrétt er birt á hefðbundinn hátt í dagblaði. Sólkrossinn er yfirleitt 
notaður sem tákn fyrir trú viðkomandi.

Blóm og tónlist

Aðstandendur eru með í ráðum við val á tónlist og skreytingum. Algengt 
er að kveðið sé á hefðbundinn hátt við athöfnina.

útFör

Útfarir hafa farið fram í kapellunni og kirkjunni í Fossvogi. Þá er tjaldað 
yfir krossa og önnur kristin trúartákn. Ennfremur hafa farið fram samtrúar-
legar athafnir þar sem prestur og goði hafa sammælst um athöfnina í sam-
ráði við fjölskyldu hins látna. Nú er hafinn undirbúningur að byggingu hofs í 
Reykjavík og verða flestar útfarir gerðar þaðan í nánustu framtíð.

jarðsetning

Ef um jarðarför (greftrun kistu) er að ræða, er kistan flutt að gröfinni í 
líkbíl. Kistan er borin af vinum og/eða ættingjum hins látna/hinnar látnu í 
lok athafnar og að grafreit.
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Gjarnan eru flutt kveðjuorð og lesið úr Hávamálum og Völuspá. Viðstaddir 
kveðja hver með sínum hætti þegar kistan er sigin ofan í gröfina.

Duftker er jarðsett eftir bálför. Aðstandendur ákvarða hvort goði er við-
staddur þá athöfn.

Sé ösku hins látna dreift úti í náttúrunni er það yfirleitt gert í viðurvist 
goða með helgiathöfn. Óheimilt er samkvæmt lögum að skipta öskunni upp, 
þ.e. að setja hana á fleiri en einn stað, og þess er vænst að staðsetningin 
sé skráð.

erFidrykkja

Eftir athöfnina þykir erfidrykkja mikilvæg. Þar er drukkin heill hins látna 
og gjarnan lögð áhersla á hið góða og gleðilega í lífsferli hans eða hennar.

graFreitur

Grafreitur ásatrúarmanna er í Gufuneskirkjugarði (í Grafarvogi). Einnig 
hafa goðar verið með fjölskyldu hins látna þegar ösku hans eða hennar er 
dreift.

minningamörk

Engar reglur gilda um val á legsteini eða minnisvarða. Auk nafns, fæð-

ÁSATRÚ

Sumarsólstöðublót ásatrúarmanna á Þingvöllum árið 2003. Ljósm. Egill Baldursson.
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ingar- og dánardægurs eru legsteinar skreyttir sólkrossi eða Þórshamri og 
gjarnan er áletrað erindi úr Eddukvæðum.

útFör Barna

Við útför barna er fylgt sömu útfararvenjum og hjá fullorðnum.

Kafli þessi er ekki hluti af þýðingunni heldur frumsaminn texti. Ritstjórn 
þakkar Agli Baldurssyni og Hilmari Erni Hilmarssyni hjá Ásatrúarfélaginu fyr
ir mikilsvert framlag þeirra til verksins.
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Bahá’í

Staðtölur

Um 7,4 milljónir manna játa bahá’í-trú á heimsvísu. Í Asíu búa um 3,6 
milljónir bahá’ía, í Afríku rúmlega 1,8 milljónir, í Evrópu (að Rússlandi með-
töldu) um 140.000, í Suður- og Mið–Ameríku um 920.000 og í Norður–Am-
eríku játa um 820.000 manna bahá’í-trú. Í Eyjaálfu (þ.m.t. Ástralíu) er fjöldi 
bahá’ía um 120.000. Sé sjónum beint að einstökum löndum í Asíu eru ba-
há’íar fjölmennastir á Indlandi (um 2 milljónir), í Malasíu (um 290.000) og 
í upprunalandi trúarinnar — Íran — eru þeir um 350.000 talsins. Af löndum 
Suður-Ameríku eru bahá’íar fjölmennastir í Bólivíu og Kólumbíu; bahá’íar 
eru þar um 300.000 talsins í hvoru landi.

Bahá’í-Samfélagið á íSlandi

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands voru 399 manns skráðir í bahá’í-sam-
félagið á Íslandi 1. desember 2007. Ekki er þar getið um hlutfall erlendra 
ríkisborgara sem að líkindum er svipað og almennt gerist með þjóðinni.

Bók um bahá’í-trúna var fyrst gefin út hér á landi árið 1939 en bahá’í-
starf hófst þó ekki að ráði fyrr en á sjöunda áratugnum. Andlegt þjóðarráð 
bahá’ía á Íslandi var stofnað 1972. Svæðisráð voru starfandi í átta sveit-
arfélögum í árslok 2006.
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uppruni og grundvallarhugmyndir

Bahá’í-trúin rekur upphaf sitt til Írans en boðberi hennar var Mirza Husa-
yn–Ali (1817–1892), betur þekktur undir nafninu Bahá’u’lláh, „dýrð Guðs”. 
Orðið bahá’í er dregið af bahá sem á arabísku merkir „dýrð” eða „ljómi”. 
Bahá’í-trúin er beint framhald af bábí-trúnni sem stofnuð var af Mirza Ali–
Muhammed (1819–1850), þekktur undir nafninu al Báb (sem á arabísku 
merkir „hliðið”). Báb lýsti því yfir að hann væri ekki aðeins stofnandi sjálf-
stæðrar trúarhreyfingar, heldur einnig að hlutverk sitt væri að greiða fyrir 
komu nýs spámanns sem boða myndi frið til handa öllu mannkyni. Árið 1863 
lýsti Bahá’u’lláh því yfir að hann væri sá sem Báb hefði spáð fyrir um. 

Bahá’u’lláh var gerður útlægur frá Íran og fluttur nauðugur á milli ým-
issa staða í ottómanska heimsveldinu, síðast árið 1868 er hann var fluttur í 
fangavist í virkisborgina Akka í Palestínu. Eftir að hafa verið veitt takmarkað 
ferðafrelsi settist hann að á sveitasetri skammt utan Akka, þar sem hann 
lést árið 1892. Í erfðaskrá sinni útnefndi hann elsta son sinn ‘Abdu’l–Bahá 
(1844–1921) sem eftirmann sinn til forystu í bahá’í-samfélaginu og veitti 
honum umboð til að túlka bahá’í-ritin. ‘Abdu’l–Bahá útnefndi svo í erfðaskrá 
sinni elsta dótturson sinn, Shoghi Effendi (1896–1957), til að taka við stöðu 
varðar trúarinnar og veitti honum umboð til að túlka kenningar hennar.

Nú er yfirstjórn bahá’í-trúarinnar um heim allan lýðræðislega kjörin stofn-
un, Allsherjarhús réttvísinnar, svo sem kveðið var á um í ritum trúarinnar, 
og hefur hún aðsetur í Ísrael. Andleg þjóðarráð stýra málefnum trúarinnar 
í hverju landi og svæðisráð í sveitarfélögum. Allsherjarhúsið er skipað níu 
mönnum sem kosnir eru til fimm ára af þeim einstaklingum sem skipa and-
leg þjóðarráð heimsins. Andlegt þjóðarráð er sett á laggirnar þegar nægileg-
ur fjöldi svæðisráða í tilteknu landi hefur myndað grunninn að stofnun þess. 
Eftir því sem trúin hefur breiðst út hefur andlegu þjóðarráðunum fjölgað og 
eru þau nú orðin 179 um víða veröld — nánast í hverju landi — og andlegu 
svæðisráðin skipta tugum þúsunda.

Meginstefin í kenningum bahá’í-trúarinnar eru guðleg eining, eining trúar 
og eining mannkyns. Meðal grundvallaratriða hennar er:

•	 að trúarsannleikur sé ekki endanlegur, heldur afstæður.

•	 að guðleg opinberun sé óendanlegt og framsækið ferli. 

•	 að öll heimstrúarbrögð séu guðleg í uppruna sínum.

•	 að hin ýmsu trúarbrögð endurspegli vaxtarstig í andlegri þróun mann-
kyns og samfélags.
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Frá opnun bahá’í–garðanna við grafhýsi Bábsins á Karmel-fjalli, í borginni Haifa í Ísrael árið 

2001.

BAHÁ’Í
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Kjarni trúarinnar endurspeglast í eftirfarandi orðum Shoghis Effendi:

„Bahá’í-trúin leggur áherslu á einingu Guðs svo og einingu boðbera hans; 
að mannkynið sé runnið af sama meiði og sé aðeins eitt. Hún brýnir nauðsyn 
þess að allt mannkyn sameinist og boðar að slík sameining sé á næsta leiti. 
Ekkert annað en umskapandi andi Guðs sem virkjaður er af boðberum hans 
á hverjum tíma sé fært um að koma slíku í kring. 

Bahá’í-trúin brýnir einnig fyrir iðkendum sínum að sannleiksleit, sjálfstæð 
og með opnum huga, sé meginskylda. Hún hafnar hvers kyns hjátrú og 
hleypidómum og boðar að tilgangur trúarbragða sé að efla vináttu og ein-
ingu. Samkvæmt henni eru trú og vísindi ekki andstæður, heldur samverk-
andi öfl sem stuðla skuli að friði og samstilltum þjóðfélagslegum framförum. 
Bahá’í-trúin leggur einnig áherslu á jafnrétti karla og kvenna og nauðsyn 
þess að menntun sé öllum aðgengileg, svo og að örbirgð og yfirgengilegu 
ríkidæmi verði útrýmt. Engir prestar eru í bahá’í-trúnni, né heldur klaust-
urhald. Hún fordæmir þrælahald og leggst gegn meinlæti og betli. Mikið er 
lagt upp úr hjónabandi og fjölskyldutengslum. Í trúnni er einkvæni og mælt 
gegn skilnaði í lengstu lög. Þá er lögð áhersla á heiðarleika og hlýðni gagn-
vart lögum og yfirvöldum. Bahá’í-trúin leggur mikið upp úr þjónustu við 
samfélagið og mannkynið í heild, og er almenn vinna sem innt er af hendi í 
þeim anda álitin jafngilda tilbeiðslu. 

Mælst er til þess að tekið verði upp eða þróað alþjóðlegt hjálpartungu-
mál og komið á fót stofnunum sem hafi það hlutverk að efla frið og einingu 
mannkyns og varðveita um ókomna tíð.”

Bahá’í trúin er sjálfstæð, hnattræn trú með fylgismenn í nærfellt öllum 
löndum. Bahá’í-samfélagið felur í sér þverskurð mannkyns; þar eiga fulltrúa 
nánast öll þjóðerni, stéttir og starfsgreinar, ríkir og fátækir, lærðir sem ólærðir. 
Bahá’íar búa í yfir 230 ríkjum og sjálfsstjórnarsvæðum — konur og karlar af 
hinum margvíslegustu kynþáttum og af ýmsum trúarlegum uppruna. Bahá’í-
rit hafa verið þýdd á um 800 tungumál.

Ritningarnar sem leggja línurnar um líf og starfsemi bahá’í–samfélagsins 
eru fólgnar í ríflega 100 ritum Bahá’u’lláh, spámanns og stofnanda bahá’í–
trúarinnar, svo og skýringum sonar hans ‘Abdu’ls–Bahá og Shoghis Effendi, 
varðar trúarinnar sem var barnabarn ‘Abdu’ls–Bahá. 

Alþjóðlega bahá’í-samfélagið tengist Sameinuðu þjóðunum og hefur ráð-
gefandi stöðu í Fjárhags– og félagsmálaráðinu (ECOSOC) og Barnahjálp-
arsjóði Sameinuðu þjóðanna (UNICEF). 

Bahá’í-tilbeiðsluhús hafa verið reist víða um heim, hið fyrsta í Evrópu var 
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reist í Frankfurt í Þýskalandi. Hin eru staðsett í Wilmette í Bandaríkjunum, 
Panama, Kampala í Úganda, Sidney í Ástralíu, á Samóa–eyjum í Kyrrahafi og 
í Nýju–Delhi á Indlandi. Tilbeiðsluhús er nú í byggingu í Chile.

almennar upplýsingar

Samkvæmt bahá’í-trúnni hefur maðurinn sál sem eftir dauðann þokar sér 
inn í andlegan heim. Þar heldur sálin áfram að þróast í átt að sífellt meiri full-
komnun, að nánd Guðs. Í þessu ljósi er vistin á jörðinni aðeins skammvinn. 
En meðan á henni stendur gefst manninum færi á að tileinka sér andlega 
eiginleika sem hann þarf á að halda, jafnt hér í heimi sem öðrum.

Bahá’í-trúin lýsir dauðanum sem fæðingu í annan heim. Náð Guðs og fyr-
irbænir aðstandenda eru sálinni mikilvægar eigi hún að þroskast frekar og 
dafna.

Útfararathöfnin hefur því mikla þýðingu. Oft annast aðstandendur hins 
látna sjálfir útförina og framkvæmd hennar. Þeir njóta eftir þörfum aðstoð-
ar andlega svæðisráðsins, sé slíkt ráð í sveitarfélaginu en þjóðarráðsins að 
öðrum kosti. 

Framkvæmd útfarar skal taka mið af eftirfarandi 3 ráðstöfunum:

•	 Greftra ber líkið. Bálför er ekki leyfð.

•	 Útförin á að vera einföld og virðuleg. 

•	 Flytja á sérstaka bæn eftir Bahá’u’lláh frammi fyrir þeim látna.

Shoghi Effendi staðhæfði að forðast ætti hvers kyns stífni og einsleitni við 
framkvæmd útfarar. Þessi almenna ráðlegging hefur vægi.

Ef andlát bahá’ía ber að höndum á sjúkrahúsi eða öldrunarheimili er mælst 
til þess að starfsfólk hafi samband við andlega svæðisráðið, en þjóðarráðið 
sé svæðisráð ekki fyrir hendi í sveitarfélaginu.

Bahá’íar eru jarðsettir í almennum grafreitum. Útförin skal fara fram eins 
fljótt og auðið er og eins nærri andlátsstað og unnt þykir. Þannig skal ekki 
flytja líkið lengra en sem nemur klukkustundar ferð frá þeim stað þar sem 
andlát bar að.

Þar sem útfararstofur eru til staðar geta bahá’íar nýtt sér þjónustu 
þeirra.

Fyrir andlát

Engar sérstakar ráðstafanir eru gerðar fyrir andlát.

BAHÁ’Í
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Fjölskylduböndin eru sterk. Umhyggja og ástúð við hinn sjúka og dauð-
vona eru mikils metnar. Aðstandendur flytja bænir og lesa upp úr heilögum 
ritningum óski sjúklingurinn þess.

Bahá’í-trúin hefur engin sakramenti.

Það tíðkast að gera erfðaskrá.

eFtir andlát

Bahá’íar líta á líkamann sem bólstað sálarinnar og leggja því áherslu á að 
hann sé meðhöndlaður af virðingu. Beri andlát bahá’ía að höndum á sjúkra-
húsi eða öldrunarheimili er búið um líkið með venjubundnum hætti. Sú ráð-
stöfun er í samræmi við ráðleggingar ritninganna.

kruFning

Ekkert er því til fyrirstöðu að bahá’íar gefi jarðneskar leifar sínar í rann-
sóknarskyni; hafi gjöfin ekki verið skjalfest fyrirfram þarf að leita leyfis 
nánustu aðstandenda. Einnig verður að leita samþykkis aðstandenda fyrir 
krufningu.

Ef krufning er gerð, á ekki að brenna líffærin, heldur koma þeim aftur fyrir 
í líkinu. 

Forðast skal smurningu nema við sérstakar kringumstæður, svo sem þeg-
ar flutningur á líki krefst þess. 

líkklæði

Sveipa ber líkið í klæði úr silki eða bómull. 

Á fingur þess skal setja hring með áletruninni: „Ég kem frá Guði og sný 
aftur til hans, laus frá öllu nema honum og verð trygg/ur nafni hans, hins 
miskunnsama og samúðarfulla.”

kistulagning

Venjulegar kistur eru notaðar. Mælst er til þess að kistan sé án nokkurra 
tákna ef frá er talin níu arma stjarnan.

dánartilkynning

Andlát er tilkynnt með hefðbundnum hætti í fjölmiðlum. Níu arma stjarn-
an er notuð í blöðum í staðinn fyrir kross.
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Blóm og tónlist

Aðstandendum er frjálst að skreyta kistuna með krönsum og blómum að 
eigin vali. Hið sama á við um val á tónlist og söng.

útFör

Útförin á að vera einföld. Aðstandendum gefst kostur á að skipuleggja at-
höfnina að eigin ósk. Þeir ráða jafnframt hver stýrir athöfninni. Gert er ráð 
fyrir að farið sé með viðeigandi bahá’í-bæn fyrir hinum látna. Algengt er að 
farið sé með bænir, bæði við sjálfa útfararathöfnina og við gröfina. 

Ein af bænum ‘Abdu’l–Bahá er þannig:

„Ó Guð minn! Þú sem fyrirgefur syndir okkar, gefur okkur gjafir og eyðir 
sorgum okkar. Sannlega bið ég þig að fyrirgefa syndir þeirra sem hafa yf
irgefið jarðneska líkama sína og haldið til æðri heims.

Ó Drottinn minn, hreinsa þá af misgjörðum, dreif sorg þeirra og snú myrkri 
þeirra í ljós. Lát þá ganga í garð hamingjunnar, lauga þá með tærasta vatni 
og gef að þeir megi líta dýrð þína á hinu hæsta fjalli.”

jarðsetning

Eins og fyrr segir er bálför óheimil.

Þar að lútandi segir ‘Abdu’l–Bahá:

„Líkami mannsins myndaðist smám saman og hlýtur því að leysast smám 
saman upp. Þetta helgast af náttúrulegu skipulagi og guðlegum lögum... 
Guðleg lög mæla svo fyrir að eftir andlát umbreytist líkaminn af einu stigi í 
annað, sem er frábrugðið því fyrra, þannig að hann megi sameinast öðrum 
eindum. Eftir að hafa farið í gegnum nokkur stig nær líkaminn plönturíkinu 
þar sem hann ummyndast í plöntur og blóm, í dýrðleg tré og verður angandi 
og litskrúðugur. 

Bálför kemur í veg fyrir slíkar umbreytingar því að eindirnar leysast svo 
hratt upp að umbreytingarnar í þessi stig verða ógerlegar.”

Iðulega er farið með bænir við gröfina. Brot úr einni af bænum Bahá’u’lláh 
er svohljóðandi:

„ ... Ó Guð minn! Vörslufé þínu hefur verið skilað aftur til þín.

Það sæmir miskunn þinni og örlæti sem hefur umlukið ríki þín á himni og 
jörðu að veita þessum aufúsugesti þínum gjafir þínar og nægtir og ávextina 
af tré náðar þinnar.

BAHÁ’Í
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Þú ert þess megnugur að gera það sem þér þóknast. Enginn er Guð nema 
þú, hinn náðugi og örlátasti, hinn vorkunnláti, gjafarinn, fyrirgefandinn, hinn 
dýrmæti og alvitri ...”

Gjarnan er haldin minningarathöfn eða bænastund fyrir hinum látna í 
heimabyggð hans, sé hann jarðsunginn annars staðar.

Engin sérstök tilmæli eru um klæðaburð við útför. 

erFidrykkja

Aðstandendur og vinafólk koma iðulega saman á heimili hins látna eða 
annars staðar. Þá er gjarnan farið með bæn.

Til að færa sál hins látna andlegan styrk eru minningarstundir oft haldn-
ar með reglulegu millibili fyrsta árið eftir andlát. Ekkert sorgartímabil er þó 
afmarkað. 

graFreitur

Bahá’íar eru yfirleitt jarðaðir í almennum grafreitum ætluðum kistum. 

minningamörk

Val á legsteini er algjörlega frjálst. Blóm eru iðulega gróðursett á leiðið. 

Auk hefðbundinna áletrana (svo sem nafns, fæðingar– og dánardægurs) 
er níu arma stjarnan ósjaldan rist á legsteininn og/eða tilvitnun í ritningar 
Bahá’u’lláh.

útFör Barna

Við útför barna er fylgt sömu útfararvenjum og þegar fullorðnir eiga í hlut. 
Ef hið látna barn er orðið 15 ára eða eldra er hringurinn settur á fingur þess 
með þeirri áletrun sem fram kemur undir liðnum „Líkklæði” að framan.

Ritstjórn þakkar Ingibjörgu Daníelsdóttur og Eðvarði T. Jónssyni fyrir yf
irlestur og gagnlegar ábendingar.

ítareFni á íslensku:
Eðvarð T. Jónsson: Bahá’u’lláh, líf hans og opinberun. Reykjavík 1982.

Esslemont, J.E.: Bahá’u’lláh og nýi tíminn. Eðvarð T. Jónsson þýddi. Reykjavík 1978.

Bahá’u’lláh: Hulin orð. Eðvarð T. Jónsson þýddi. Reykjavík 1987.
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Bahá’u’lláh: Bók fullvissunnar. Eðvarð T. Jónsson þýddi. Reykjavík 1994.

Bahá’í bænir. Úrval bæna opinberaðar af Bahá’u’lláh, Bábnum og ‘Abdu’l-Bahá. Reykjavík 

2001.

heimildir og ítareFni á erlendum málum:
Bahá’u’lláh: De skjulte ord. Visdomsord av Bahá’u’lláh om menneskets vesen og dets 

forhold til Gud og sin neste. En etikk. Gyldendal. Oslo 1988.

Effendi, Shoghi: Glimt fra Bahá’u’lláhs skrifter. Et utvalg på ca. 165 tekster fra Bahá’-
u’lláhs skrifter. Tekstene handler om Gudsåpenbarerens vesen, menneskets åndelige 
natur og den nye verdensorden. Bahá’í forlag. Oslo 1987.

Esslemont, John E.: Bahá’u’lláh og den nye tid. Bahá’í forlag. Oslo 1981.

Ferraby, John: All things made new. A Comprehensive Outline of the Bahá’í Faith. Do-
rothy Ferraby 1975. Second rev. ed. 1987.

Hofman, David: Sivilisasjonens fornyelse. Introduksjonsbok med hovedvekt på troens 
sosiale læresetninger. Bahá’í forlag. Oslo 198�.

Rost, H.T.D.: The Golden Rule. A Universal Ethic. George Ronald. Oxford 1986.

Thoresen, Lasse: Nøkler til forvandling. Et bahá’í perspektiv på åndelig vekst. Bahá’í 
forlag. Oslo 1993.

‘Abdu’lBahás visdom. Forskjellige læresetninger i bahá’í-troen belyst gjennom en serie 
taler ‘Abdu’l-Bahá holdt under sin reise i Europa. Bahá’í forlag. Oslo 1974.

Bahá’íbønner. Et utvalg av bønner åpenbart av Báb, Bahá’u’lláh og ‘Abdu’l-Bahá. Bahá’í 
forlag. Oslo 198�.

Bahá’ítro og kristendom. Kort brosjyre som omhandler forholdet mellom bahá’í-troen og 
kristendommen. Inneholder også en fyldig litteraturliste. Bahá’í forlag. Oslo 1979.

Bahá’ítroen. En brosjyre som informerer om bahá’í-troen, dens lære, trosgrunnleggere, 
tilbedelseshus m.m. Internasjonal samproduksjon. Bahá’í forlag. Oslo 1990.

Bahá’u’lláh. En presentasjon av hans liv og lære. Bahá’í forlag. Oslo 1992.

Kitábiíqán. Vishedens bog. Den nest helligste bok i bahá’í-troen som omhandler 
dens religiøse lære åpenbart av Bahá’u’lláh. Bahá’í forlag. Danmark 1974.

Løftet om fred i verden. En erklæring fra Det Universelle Rettferdighetens Hus. Bahá’í 
verdenssenter. Haifa 1985.

Utdrag fra Bábs skrifter. Bahá’í forlag. Oslo 1988.
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Búddismi

Staðtölur

Um 364 milljónir jarðarbúa aðhyllast búddisma, þar af um 358 milljónir í 
Asíu. Búddatrú er útbreiddust í Suðaustur-Asíu (tölur innan sviga sýna fjölda 
búddista í hverju landi), svo sem í Tælandi þar sem 86% íbúa (56 milljónir) 
eru búddatrúar, Kambódíu þar sem sömuleiðis 86% íbúa (12 milljónir) eru 
búddatrúar og Búrma (Myanmar) þar sem 73% íbúa (34,5 milljónir) eru búdd-
istar. Í Víetnam er hlutfall búddista um 63% (54 milljónir), í Laos 70% (4,6 
milljónir) og í Bútan, í austanverðum Himalajafjöllum, um 74% (1,7 millj-
ónir). Í Tíbet eru 95% íbúa (2,6 milljónir) búddatrúar og í löndum á borð við 
Japan, Mongólíu og Sri Lanka er þorri íbúa búddistar. Einnig eru fjölmennir 
söfnuðir búddista í Indónesíu, Malasíu og Nepal. Ekki eru tiltækar áreiðanleg-
ar tölur um fjölda búddista í Kína en þó er talið að tugir milljóna manna þar 
séu búddatrúar. Í Evrópu er talið að búi um 1,6 milljónir búddista. Það kann 
að hljóma kaldhæðnislega að í upprunalandi trúarinnar, Indlandi, skuli nú á 
dögum aðeins 0,7% íbúa vera búddatrúar, en þó svo að hlutfallið sé svo lágt 
eru samt sem áður rúmar 7 milljónir manna búddatrúar á Indlandi.

BúddiSmi á ÍSlandi

A.m.k. 4 trúarsamtök búddista eru starfandi á Íslandi. Tvö þeirra eru skráð 
hjá Hagstofu Íslands, Búddistafélagið og Zen-Nátthagi. Í Búddistafélaginu 
eru 758 skráðir félagar, flestir með íslenskt ríkisfang, 141 með tælenskt rík-
isfang og 4 með víetnamskt ríkisfang. Í Zen-Nátthaga eru 68 skráðir félagar, 
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langflestir með íslenskt ríkisfang. Allar staðtölur miðast við 1. desember 
2007 sem eru nýjustu tölur. 

Hér að neðan verður fjallað um SGI samtökin (Soka Gakkai Interna-
tional):

SGI samtökin eru grein af Mahayana búddisma. Hægt er að draga saman 
kjarnann í heimspeki SGI í hugtakinu „mannúðarbylting”. Þetta er sú hug-
mynd að sjálfsprottin löngun einstaklings til jákvæðra innri breytinga í lífi 
sínu muni hafa áhrif á hið stóra net lífsins og muni að lokum leiða til end-
urnýjunar mannlegs samfélags. Samtök SGI eiga rætur sínar að rekja til 
heimspeki Nichiren Daishonin sem leggur áherslu á lífið sjálft. Nichiren var 
búddamunkur sem uppi var á þrettándu öld í Japan.

Nichiren var sannfærður um að búddisminn gerði fólki kleift að takast á 
við raunveruleg vandamál í dagsins önn, efla lífskraft sinn og breyta lífi sínu 
til hins betra. Búddismi Nichiren leggur áherslu á djúpstæð tengsl milli okkar 
eigin hamingju og hamingju annarra. Dýpsta lífsfylling og ánægja fyrir okkur 
sjálf fæst með því að stuðla að hamingju annarra. Kenningar hans staðhæfa 
að hver einstaklingur, burtséð frá kynþætti, kyni, hæfileikum eða félagslegri 
stöðu, búi yfir krafti til að yfirstíga óumflýjanleg viðfangsefni lífsins, þróa 
með sér innihaldsríkt skapandi líf og þannig hafa jákvæð áhrif á sitt nánasta 
umhverfi, þjóðfélagið og umheiminn.

Heimspeki Nichiren má rekja til kenninga Búdda, öðru nafni Siddhartha 
Gautama, sögulegs upphafsmanns búddismans sem uppi var á Indlandi fyrir 
um það bil 2.500 árum. Þær predikanir Búdda, svo og aðrir helgir textar 
sem varðveittust í fornum handritum, eru nefnd sútrur. Nichiren áttaði sig 
á því að Lótus-sútran geymir kjarnann í kenningum búddismans og sann-
leikann sem Siddhartha Gautama uppljómaðist um. Þessi sútra útskýrir að 
grundvallarlögmálið, hið svokallaða búddaeðli, búi í öllu lífi. Hún staðfestir 
að allt fólk sé fært um að öðlast uppljómun.

SGI, fyrstu búddistasamtökin á Íslandi, voru stofnuð 17. júní 1980. Í 
dag starfa samtökin í 11 hverfum (hópum) með um 170 skráða félaga. 
Flestir þeirra búa á höfuðborgarsvæðinu, þó eru einnig hópar á Ísafirði og á 
Selfossi. Flestir félaganna eru íslenskir, einn er frá Japan, einn frá Kambódíu 
og einn frá Bandaríkjunum. Félagar í SGI hittast reglulega, oftast einu sinni 
í viku, á umræðufundum þar sem þeir ræða hin ýmsu málefni er varða lífið 
og tilveruna og hvernig hægt er að nýta sér kenningar búddismans í daglegu 
lífi; einnig hittast þeir á fræðslufundum um kenningar búddismans og frið-
arkyrjunum þar sem beðið er saman fyrir friði í heiminum. 

BÚDDISMI
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Samtökin hafa lagt sig fram 
um að eiga gott samstarf við 
aðrar friðar- og trúarhreyfing-
ar á Íslandi. Þau hafa um ára-
bil tekið þátt í að skipuleggja, 
ásamt öðrum, friðargönguna 
á Þorláksmessu og kertafleyt-
inguna í ágúst ár hvert til að 
minnast fórnarlamba kjarnorku-
árásanna á Hiroshima og Naga-
saki. Samtökin leggja áherslu á 
að meðlimir séu ötulir þátttak-
endur í samfélaginu og leggi sitt 
af mörkum til að stuðla bæði 
að eigin hamingju og hamingju 
annarra. Samtökin taka jafn-
framt að sér ýmis verkefni í 
þágu samfélagsins á sviði friðar, 

menntunar og menningar (má þar t.d. nefna sýninguna „Friður fyrir kom-
andi kynslóðir” í Ráðhúsinu í nóvember 2005 og sýninguna um sjálfbæra 
þróun sem sett var upp í september 2007 í Hafnarfirði).

Rétt er að geta þess að SGI búddismi er ekki með munkareglu heldur er 
alfarið um að ræða samtök leikmanna þar sem allir félagar (konur og karl-
ar) taka sameiginlegan og fullan þátt í trúarstarfi samtakanna. Samtökin 
hafa formann, ritara og gjaldkera og þar að auki eru ábyrgðarmenn sem 
bera ábyrgð á minni einingum innan samtakanna, þ.e.a.s. hópum, hverfum, 
umdæmum og svæðum.

uppruni og grundvallarhugmyndir        
Búddisminn á sér feikimiklar bókmenntir. Elsta og mikilvægasta safn ritn-

inga heitir Tripitaka. Rit þessi eru skrifuð á indversku mállýskunni palí (töluð 
á Norður–Indlandi 200–1100 e.Kr.), helgimáli meginþorra búddista, og voru 
þau fest á letur á Sri Lanka við Krists burð. Eitt mikilvægasta ritið í safni 
þessu er Dhammapada.

Lótus-sútran, sem talin er síðasta sútran sem Búdda kenndi, er sú sem 
SGI búddistar aðhyllast. 

Lótus-sútran er almennt talin ein mikilvægasta og áhrifamesta sútra búdd-
ismans. Meginboðskapur Lótus-sútrunnar er að búddaeðlið, sem er æðsta 

Aðalhof gulli sleginnar Shwedagon–pagóðunnar (til 

vinstri) rís hátt í nóttinni yfir Rangún (Yangon), höf-

uðborg Búrma. 100 metra há pagóðan, sem reist 

var á 15. öld, þykir einn mesti búddahelgidómur 

heims og er turnspíra hennar alsett 5��8 demönt-

um og 2317 rúbínum. Hof búddatrúarmanna nefnast 

pagóður og eru keilulaga turnar, stundum marg-

hyrndir, byggðir úr timbri eða steini. 
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ástand mannlegrar verundar, sé öllum lifandi verum meðfætt. Búddaeðlið er 
lífsástand óhagganlegrar hamingju, samúðar, visku og lífskrafts. Með því að 
styrkja og efla lífsástand búddaeðlisins verður einstaklingurinn færari um að 
yfirstíga alla þá erfiðleika sem á vegi hans verða í lífinu og nýta hæfileika 
sína til fullnustu með því að vera virkur þjóðfélagsþegn sem leggur sitt af 
mörkum til að bæta samfélagið.  

Búddismi er upprunninn á Norður–Indlandi um 528 f.Kr., grundvallaður 
af Siddhartha Gautama (fæddur um 563 f.Kr.) sem var af norður-indverskri 
furstaætt. 29 ára að aldri sagði hann skilið við fjölskyldu sína og hástéttarlíf 
til að leita æðstu sanninda um tilvist mannsins. Næstu 5 árin flakkaði hann 
um norðurhluta Indlands og lifði meinlætalífi. Árið 528 f.Kr., meðan hann sat 
undir fíkjutré í bænum Buddh Gaya, öðlaðist hann hina frelsandi visku sem 
hann hafði leitað og þráð. Í framhaldi af þessari andlegu opinberun varð 
hann Búdda, þ.e. hinn upplýsti eða uppljómaði. Skömmu síðar hélt hann 
fyrstu ræðu sína í námunda við borgina Benares (sem nú heitir Varanasi); 
hefur sú ræða alla tíð síðan gengið undir nafninu Benares-ræðan og texti 
hennar varðveittist. Trúarbrögðin eru kennd við Búdda enda varði hann síð-
ari hluta ævinnar, um 45 árum, í að boða kenningar sínar og varð fylgis– og 
eftirmönnum sínum fyrirmynd. Hann dó árið 483 f.Kr., áttræður að aldri.

Það sem einkennir Búdda öðru fremur er að hann einbeitir sér að tilvist-
arstöðu mannsins. Sú nálgun leiðir hann að þeirri sannfæringu að lífið lýsi 
sér sem „dukha”, þ.e. vonbrigði og þjáning sem stafa af óstöðugleika allra 
eiginda (annica) og skortinum á innra sjálfi (anatman). Þannig er uppistaðan 
og forsendan í kenningum Búdda að jarðneskt líf sé þjáning og markmiðið 
hljóti að vera að losna undan henni — og hann telur sig hafa fundið und-
ankomuleið — fundið leið til að yfirstíga þjáningu. 

Kenningar Búdda birtast í hnotskurn í hinni kunnu Benares-ræðu:

„Tvennar eru þær öfgar, munkar, sem forðast ber er maður hefur kvatt 
hinn veraldlega heim. Hverjar eru þær? Annars vegar að ofurselja sig fýsnum 
og girndum, því það er lágkúrulegt og ruddalegt, lítilmannlegt, ógöfugt og 
óþarft; hins vegar að stunda algjört meinlæti, því það er kvalafullt, ógöfugt 
og tilgangslaust. Hinn upplýsti kann að sneiða hjá þessum öfgum og hefur 
fundið meðalveg sem opnar augun, veitir visku og innsæi, leiðir til innri frið-
ar og æðri skilnings, uppljómunar — og nirvana.

Og þetta, munkar, er hinn háleiti sannleikur um þjáninguna: Fæðing er 
þjáning; elli er þjáning; sjúkdómur er þjáning; dauði er þjáning; sorg, kvalir, 
þunglyndi og örvilnun eru líka þjáning; návist þess sem manni er illa við, 
er þjáning; aðskilnaður frá því sem manni er kært er þjáning; að áskotnast 

BÚDDISMI
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ekki það sem maður óskar sér er líka þjáning; í stuttu máli, hinar fimm viðj-
ar lífsgirndarinnar eru þjáning.

Og þetta, munkar, er hinn háleiti sannleikur um uppruna þjáningarinnar: 
Það er lífsþorstinn sem leiðir til endurholdgunar, ásamt fýsn og fíkn sem 
leitar svölunar ýmist í þessu eða hinu; nefnilega þorsti sem helgast af fíkn í 
nautn, þorsti í að þróa líf sitt eða þorsti í að brjóta niður líf sitt.

En þetta, munkar, er hinn háleiti sannleikur um brottnám þjáningarinnar: 
Að eyða þorstanum með því að uppræta fýsnina með öllu, varpa henni frá 
sér, gera hana að engu, losa sig úr greipum hennar og snúa baki við henni.

Og þetta, munkar, er hinn háleiti sannleikur um leiðina til að losna und-
an þjáningunni: Það er hinn göfugi áttfaldi vegur sem er: Rétt skoðun, rétt 
ákvörðun, rétt tal, rétt athöfn, rétt breytni, rétt viðleitni, rétt hugsun og rétt 
einbeiting. 

Þjáningin, sá háleiti sannleikur, verður að viðurkennast, forðast skal upp-
runa þjáningarinnar, sannreyna skal brottnám þjáningarinnar og ganga skal 
veginn sem leiðir til eyðingar hennar. Þannig, munkar, rann upp fyrir mér 
sú viska sem enginn hafði heyrt af áður og ég öðlaðist milliliðalausa vitund, 
skilning, þekkingu og innsæi.”

Þegar Búdda er nefndur hinn upplýsti er átt við að hann hefur öðlast 
skilning á þeim kröftum sem halda hjóli tilverunnar gangandi. Með upp-
ljómun sinni öðlaðist Búdda skilning á lífinu sjálfu og mannlegu eðli. Hann 
opinberaði það ástand sem ekki er undirorpið óendanlegri hringrás fæðinga, 
dauða og endurfæðinga. Samhliða þessu hefur runnið upp fyrir honum hver 
lausnin undan oki karma sé — leiðin að nirvana, sálarástandi sem öll við-
leitni búddatrúarmanna stefnir að.

Leiðin sem Búdda bendir á felst í athöfnum sem miða að því að þróa sið-
ferði, hugleiðslu og visku. Markmið siðferðis er að skilja lífið og gera okkur 
þannig kleift að breyta rétt, hvort heldur er gagnvart okkur sjálfum eða öðr-
um. Tilgangur hugleiðslu er að koma böndum á eyðileggingaröflin — sjálf-
miðun hugans — þannig að uppbyggileg öfl á borð við samkennd og kær-
leika nái að þróast. Viska verður til samhliða þróun hugleiðslu og siðferðis. 
Hið síðastnefnda gerir ráð fyrir því að ekki sé unnt að reyna það ástand sem 
er hið sanna eðli sálarinnar sé maður haldinn hatri, græðgi eða sjálfelsku. 
Sá sem upplifir hið sanna eðli hugans, nirvana, hefur í krafti þess sigrast á 
eigingirni sinni og gerir ekki lengur upp á milli sjálfs sín og annarra.

 Hugljómunin, það sálarástand sem Búdda auðnaðist að upplifa, flokkast 
í búddisma undir hina fullkomnu visku og samkennd.
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Risavaxið búddalíkneski úr bronsi í borginni Kamakura í Japan. Talið er að líkneskið, sem er 

ríflega 13 metrar á hæð og um 93 tonn að þyngd, hafi verið reist árið 1252.  Búdda er hér í 

dæmigerðri hvíldarstellingu — og í hugleiðslu.

BÚDDISMI
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Eftirfarandi lífsreglur einkenna búdd-
isma:

•	Gerðu ekki illt!

•	Láttu gott af þér leiða!

•	Hreinsaðu hjarta þitt!

Meginþættir trúarinnar miða sem sagt 
að því að leita jafnvægis í mannheimi, 
sætta sig við hverfulleikann, finna hið heil-
aga sem leynist í hversdagsleikanum.

Þegar fáfræðin hefur verið kveðin nið-
ur og þorstanum svalað er unninn sigur á 
þjáningunni og hverfulleikanum. Maðurinn 
hefur þá loks öðlast frið og frelsi.   

Nirvana er ekki tóm, neind eða draum-
vana svefn heldur uppljómað ástand í 
gagnsæjum veruleika hér og nú.

Búdda er raunveruleg sönnun þess að 
unnt er að sigrast á þjáningu og hverf-
ulleika. Þess vegna er hann fyrirmynd allra 
þeirra sem vilja feta í fótspor hans. Búdda 
getur verið maður en líka yfirskilvitleg 
vera. Hann er ekki nauðsynlega sögulegur 
— hann er ofar tíma og rúmi. Enda hafa 
búddar verið uppi frá alda öðli, fyrir tíð 
Siddhartha Gautama, og óteljandi munu 
birtast um ókomna tíð. 

Búddasiður breiddist í árdaga út með munkareglu sem haldið var uppi 
af leikmönnum. Þegar frá leið mynduðust klaustursamfélög með aðskildar 
deildir fyrir munka og nunnur. Nunnurnar eru þó lægra settar en munkarnir 
og lúta fleiri reglum hvað líferni snertir en munkarnir. Þetta hefur að vísu 
breyst í ýmsum löndum Austur–Asíu, þar á meðal í Víetnam þar sem munkar 
og nunnur eru jafnrétthá.

Hins vegar gildir annað um leikmenn, þá sem viðhalda samfélaginu — 
bera hitann og þungann af daglegu amstri — og gera klaustursamfélögunum 
kleift að ástunda trúna af fullum krafti. Þar gerir búddasiður engan grein-
armun á karli og konu.

Búddalíkneski úr gegnheilu gulli í Wat 

Trimitr–hofinu í Bangkok, höfuðborg 

Tælands. Líkneskið, sem er rúmlega 

3 metrar á hæð og um 5,5 tonn að 

þyngd, mun vera frá 15. öld. Öldum 

saman var gullið hulið undir þykku lagi 

af gifsi en árið 1955, þegar verið var að 

flytja líkneskið í fyrrnefnt hof, brotnaði 

gifsstykki af og gullið kom í ljós. Hermt 

er að munkar hafi fyrir nokkrum öldum 

vafið líkneskið í gifs til að fyrirbyggja að 

þessum dýrmæta helgidómi yrði rænt 

af innrásarher frá grannríkinu Búrma. 
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Um það bil öld eftir lát Búdda klofnaði búddasiður í tvær greinar. Önn-
ur hlaut heitið Shrava–kayana („vagn lærisveinanna”) og þótti ströng, 
hin nefndist Mahasang–hika („stóri söfnuður”), var frjálslyndari og túlkaði 
munkareglurnar af sveigjanleika. Mahayana („stóri vagninn”) kom fram síð-
ar sem sérstök grein, sennilega eftir fyrstu öld f.Kr. Mahayana hnykkir á 
því höfuðmarkmiði að leita innri uppljómunar og auðsýna öllum lífverum 
kærleika. Iðkun mahayana gerir ráð fyrir miklum sveigjanleika og aðlög-
unarhæfni. Meðal sérkenna Mahayana–greinarinnar er hugmyndin um bodh
isattva — verur sem safna miklum mætti með góðverkum sínum og hverfa 
frá nirvana og fresta þannig búddadómi sínum í því skyni að leiðbeina al-
mennum trúariðkendum á vegferðinni að nirvana. Bodhisattva snýr sem 
sagt aftur til jarðlífsins vegna umhyggju sinnar í garð mannkyns.

Af báðum þessum megingreinum spruttu ýmsar stefnur, t.d. hinayana 
(„litli vagninn”) sem ól af sér undirgreinina theravada („fræði hinna eldri”) 
í Suðaustur–Asíu. Theravadagreinin er talin næst upprunalegri kenningu 
Búdda.

Theravada-grein búddasiðar er nú ráðandi á Sri Lanka, í Búrma (öðru 
nafni Myanmar), Kambódíu, Laos og Tælandi. Hún hefur einnig náð sterkri 
fótfestu á Indlandi, í Indónesíu og Bangladesh. 

Mahayana–greinin hefur á hinn bóginn náð mikilli útbreiðslu í Nepal, Tíbet, 
Bútan, Kóreu, Mongólíu, Víetnam og Japan. Í Kína er staða búddasiðar nokk-
uð á reiki en ljóst að þorri búddista þar í landi aðhyllist mahayana–greinina. 
Geta skal þess að mahayana í Nepal, Tíbet, Mongólíu og víðar nefnist einnig 
lamaismi eða lamasiður, eftir trúarleiðtoganum Dalai Lama. Zen-búddismi, 
sem kom fram á �. öld e.Kr. við samruna mahayana og kínversks taóisma, 
hefur jafnframt skotið rótum í Kína og Japan.

Vajrayana („þrumufleygsvagninn”) er stefna sem áréttar hagnýtar leiðir 
til að raungera búddaeðli mannsins. Vajrayana lítur svo á að tilfinningar á 
borð við hatur og girnd séu hugsanlega uppsprettur upplýsingar en ekki 
nauðsynlega orsakir þjáningar líkt og upphaflegi búddisminn gerir ráð fyrir. 
Vajrayana skipar drjúgan sess í tíbetskum búddisma og myndar einnig sér-
staka stefnu í Japan.

Búddismi hefur líka borist til Vesturlanda og þar eru söfnuðir búddatrúar-
manna einna fjölmennastir í Bandaríkjunum.

Sumir telja að búddismi sé heimspeki eða siðferðisstefna fremur en trúar-
brögð. Enda þótt búddismi boði engan guð (opinberun) og í honum sé engin 
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sköpunarsaga er túlkun hans á raunverunni, eftir sem áður, í eðli sínu trúar-
leg.

almennar upplýsingar

Þær skyldur sem hvíla á herðum sérhvers búddista eru grundvallarsiðferð-
isreglur á borð við þær að bendla sig ekki við eftirfarandi iðju: Manndráp, 
þjófnað, lygi, framhjáhald og fíkniefnanotkun. Búddatrú mælir raunar fyrir 
um margar aðrar siðferðisreglur og gildi sem hverjum og einum er uppálagt 
að hafa í heiðri. Hversu þungt þau vega fer eftir hinum ýmsu trúargrein-
um. Það á t.d. við um mataræði; meðal víetnamskra búddatrúarmanna er 
lögð rík áhersla á að forðast neyslu hvers konar kjöts en vægi jurtafæðis er 
minna meðal búddatrúarmanna í Tíbet. Fyrir utan fyrrnefndar meginreglur 
hafa búddatrúarmenn töluvert svigrúm til að haga lífi sínu eftir eigin siðgæð-
isvitund og marka sér tilvistarstefnu í samræmi við hana. Þjóðlegar hefðir 
hvers og eins lands þar sem búddatrú er iðkuð hafa einnig sitt að segja.

Þótt munkar njóti mikillar virðingar meðal búddista — munkarnir móta og 
skilgreina vissulega meginstef búddatrúar og siðfræðanna — hafa þeir ekk-
ert ægivald yfir hinum almenna trúariðkanda í málefnum sem snerta atferli 
og siðferði. 

Búddistum er frjálst að velja útfararhátt. Sumir kjósa jarðarför, aðrir bál-
för. Almennt er mikið lagt upp úr því að útförin fari fram á einfaldan en 
virðulegan hátt til að ljá athöfninni viðhafnarblæ. Mestu máli skiptir að hin-
um framliðna sé sýndur tilhlýðilegur sómi og að viðstaddir votti hinum látna 
virðingu.

Fyrir andlát

Í augum búddista er lífið samfella. Dauðinn markar ekki endalok lífsins 
heldur aðeins þáttaskil, að einum kafla sé lokið og nýr taki svo við. Það 
breytir ekki því að dauðastundin er álitin afar þungvæg og alvarleg stund.

Ef hinn deyjandi liggur á spítala/stofnun er brýnt að hann hafi tök á því 
að kveðja sína nánustu í andrúmi kyrrðar og friðar. Að jafnaði er farið fram 
á að hinn dauðvona fái að vera í einrúmi. Svo að hann geti kvatt með hug-
arró og skýrleika í hugsun er jafnan talið óæskilegt að lyf sem hafa slævandi 
verkun séu gefin. 

SGI búddistum er mikilvægt að aðstandendur og nánustu vinir séu við-
staddir þegar búddisti er að skilja við og kyrji lögmál lífsins, Nam-mjóhó-
renge-kjó, upphátt yfir þeim sem er að kveðja. 
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Margir vilja að munkur eða annar fulltrúi trúfélagsins sé tilkallaður. Honum 
er ætlað að blessa hinn dauðvona og lesa upp úr helgum textum (sutra). 

Sumir fara fram á að kveikt sé á kertum og reykelsi í herberginu, að blóm 
séu til staðar svo og mynd af Búdda. Búddamyndin á að minna hinn deyj-
andi á meistarann mikla, orð hans og leiðsögn, svo hann megi sækja styrk 
og innblástur til að afbera lokaþrautirnar.

eFtir andlát

Einnig eftir andlát er þess óskað að munkur sé tilkvaddur. 

Engar sérstakar reglur gilda um það hvernig þvo og búa skuli um líkið. 
Alla jafna er gert ráð fyrir að starfsfólk spítalans taki það að sér. Sumir 
lærimeistarar eru þó þeirrar skoðunar að aðstandendur eigi sjálfir að taka 
þann verkþátt að sér og býr sú hugsun að baki að þannig komi umhyggja og 
virðing aðstandenda fyrir hinum látna skýrast í ljós.

Stundum óska aðstandendur þess að kistan verði flutt á heimili hins látna 
svo halda megi kveðjuathöfn þar.

Útför skal fara fram eins fljótt og unnt er. Vajrayana–búddistar vilja þó 
fara hægar í sakirnar og láta nokkurn tíma líða uns útför verður gerð.

SGI búddistar leggja áherslu á að aðstandendur fái nægan tíma strax eftir 
andlát til að kveðja hinn látna og kyrja upphátt yfir honum. Þessi ósk helgast 
af þeirri skoðun að það taki hinn látna nokkurn tíma að kveðja jarðarlíka-
mann að fullu; kyrjunin er talin draga fram búddaeðli hins látna og hjálpa 
honum að losa tökin og þannig halda áfram í næstu tilvist. 

kruFning

Engar trúarreglur leggja bann við krufningu. Komi hún hins vegar á annað 
borð til greina þarf að upplýsa sjúklinginn um það og leita samþykkis hans 
í ljósi þess að sumir eru mótfallnir krufningu af ýmsum ástæðum. Þar eð 
búddistum er almennt náungakærleikur hugfólginn má hins vegar búast við 
að þeir verði við beiðni um líffæragjöf.

Heimilt er að smyrja lík. Þeim sem það er falið skal vera af sama kyni og 
hinn látni/hin látna. 

líkklæði

Lík munka og nunna skal klætt af aðila af sama kyni og hinn látni/hin 
látna. Þau eru klædd í kufla sinnar reglu, að Vajrayana–munkum undan-
skildum, en þeir eru klæddir í gulan kufl. Leikmenn eru sveipaðir í hvít klæði. 

BÚDDISMI
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Mælt er með því að aðstandendur sjái um að klæða líkið. Bæði fingur og tær 
eru yfirleitt bundin saman en þessi venja fer að vísu eftir trúargreinum. Hún 
á t.d. ekki við um SGI. 

kistulagning

Engar sérstakar reglur gilda um kistulagningu.

Venjulegar kistur sem útfararstofur selja eru notaðar. Kistan skal vera án 
trúartákna (enginn kross).

Við útför hjá SGI er að verulegu leyti farið eftir óskum aðstandenda hverju 
sinni. Þó er mikilvægt við kistulagningu að hægt sé að útbúa altari fyrir 
trúartáknið Gohonson og farið sé með Lótus-sútruna og lögmálið kyrjað yfir 
hinum látna.

dánartilkynning

Andlátsfregn er birt á hefðbundinn hátt í dagblaði. Nota má „hjól viskunn-
ar” (dharma chakra) sem tákn við andlátsfregnina.

SGI búddistar nota Lótusblómið eða SGI-merkið við birtingu andláts-
fréttar. 

Blóm og tónlist

Aðstandendum er frjálst að velja þá tónlist sem henta þykir við útförina, 
svo og táknmyndir.  Viðamiklar blómaskreytingar teljast veigamikill þáttur í 
útförinni. 

Oft er óskað eftir sérborði undir ljósmynd af hinum látna; einnig hljóm-
flutningstækjum.

útFör

Útförin fer fram í kapellu. 

Sumir búddistar kjósa jarðarför, aðrir bálför. Helgitextar búddismans gefa 
engin fyrirmæli um útfararhátt. Útfararsiðirnir eru því afar breytilegir eftir 
búddatrúarlöndum.

Meðal innflytjenda mótast útfararsiðirnir af siðvenjum heimalandsins. 
Þannig er algengt að t.d. víetnamskir búddistar kjósi útför sem er í samræmi 
við ríkjandi hefðir í Suðaustur–Asíu.

Munkur leiðir jafnan athöfnina en fyrir kemur þó að nunna annist hana. 
Athöfnin er fólgin í táknrænum gjörðum, svo sem austri með vígðu vatni, 
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sútra–upplestri, játningu, lofgjörð og bæn. Upplesturinn má fara fram á 
hvaða máli sem er en oft er tungumálið palí valið — eitt mikilvægasta tungu-
mál búddismans (helgimál theravada–greinarinnar).

Skreyting kapellunnar getur verið með ýmsu móti. Ljós, blóm og reykelsi 
skipa ávallt drjúgan sess. Við notkun reykelsis þarf að taka frá tíma til að 
lofta út.

Við bálför fara aðstandendur stundum fram á að fá að standa við ofninn. 
Athöfnin getur í sumum tilvikum tekið ríflega tvo tíma.

jarðsetning

Athöfnin við gröfina er að jafnaði einföld og stutt. 

Sé hinn látni Víetnami fer ætíð munkur eða nunna fyrir athöfninni. Ekki er 
óþekkt að eigur hins látna séu brenndar og að kveikt sé á reykelsi við gröf-
ina. Stundum óska aðstandendur eftir því að taka þátt í að loka gröfinni. 

Eins og áður er nefnt tekur útför hjá SGI mið af óskum aðstandenda 
hverju sinni. Algengast er að altari með trúartákni hins látna sé sett upp 
við gafl kistunnar; farið er með tvo hluta úr Lótus-sútrunni og kyrjað Nam
mjóhó rengekjó. 

minningarstund

Hefð er fyrir því að halda minningarstund sem ætlað er að votta hin-
um látna virðingu. Minningarstundin fer iðulega fram þegar vika er liðin frá 
andláti. Að svo búnu eru stundum haldnar minningarstundir að 3 mánuðum 
liðnum og aftur að ári liðnu. 

Aðstandendur eru einnig hvattir til að heiðra minningu hins látna með 
fjárframlögum til nauðstaddra eða með því að leggja góðgerðarstarfsemi 
lið. 

graFreitur

Notast er við almennan grafreit. Höfuðið skal snúa í vestur. 

minningamörk

Engar sérstakar reglur gilda um val á legsteini eða minnisvarða. Auk 
hefðbundinna áletrana (svo sem nafns, fæðingar– og dánardægurs o.s.frv.) 
er „hjól viskunnar” (dharma chakra) stundum rist á legsteininn eða brot úr 
helgitextum. Aðstandendum er ráðið frá því að nota svastíku (hakakross) 
vegna óheppilegra hugrenningatengsla svastíku við táknmynd nasista í 
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Hof í borginni Chiang Mai í norðurhluta Tælands. Ljósm. Margrét Guttormsdóttir. 

seinni heimsstyrjöld. Hakakrossinn er raunar ævafornt sólar– og helgitákn, 
þekkt úr ýmsum menningarheimum. Táknið er algengt jafnt í búddisma sem 
hindúisma og hefur verið notað frá alda öðli. 

Koma skal legsteininum fyrir við höfuðgafl leiðisins. Það tíðkast að festa 
sér leiði og taka frá grafstæði handa maka. Leiðin eru iðulega ríkulega 
skreytt, blóm gróðursett og lýsingu komið fyrir. Einnig stunda sumir það að 
setja mat á leiðið á föstum tímum. 

útFör Barna

Börn eru álitin fullgildar manneskjur gæddar búddaeðli rétt eins og aðrar 
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skynverur. Við útför barna er fylgt sömu útfararvenjum og þegar fullorðnir 
eiga í hlut.

Ritstjórn þakkar Eygló Jónsdóttur fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar.
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Gyðingdómur

Staðtölur

Gyðingar eru á heimsvísu tæplega 14 milljónir talsins. Fjölmennastir eru 
þeir vitanlega í þjóðríki sínu, Ísrael, um 5,4 milljónir, nokkru fleiri en í Banda-
ríkjunum þar sem þeir eru um 5,3 milljónir talsins. Stærsta gyðingabyggð 
heims utan Ísraels er raunar í New York–borg í Bandaríkjunum þar sem hátt 
í 1,5 milljónir Gyðinga búa. Í Kanada eru Gyðingar um 370.000 talsins. Í 
löndum Evrópu eru Gyðingar fjölmennastir í Frakklandi þar sem þeir eru um 
500.000 talsins; þar af búa um 300.000 í París og nágrenni (þungamiðja 
gyðingabyggðarinnar er Marais-hverfið í París). Á Bretlandseyjum eru þeir 
um 300.000 talsins og svipaður fjöldi Gyðinga býr í Rússlandi. 

Í löndum Suður-Ameríku eru þeir fjölmennastir í Argentínu; þar búa hátt 
í 200.000 Gyðingar. Gyðingar eru fámennir á Norðurlöndunum; flestir þeirra 
búa í Svíþjóð, um 16.000. Í Danmörku eru þeir um 7.000 talsins og í Noregi 
aðeins um 1.000 talsins.  Hérlendis eru Gyðingar sárafáir, þeir eru svo fáir 
að enginn gyðingasöfnuður er fyrir hendi hér á landi.  

uppruni og grundvallarhugmyndir

Gamla testamentið er biblía Gyðinga, heilög ritning þeirra. Hún er í þrem-
ur hlutum:

•	 Lögmálið (tóra á hebresku): Mósebækurnar 5, einnig nefndar Tóra og 
sá trúartexti sem mest vægi hefur.
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•	 Spámennirnir (neviim á hebresku): Söguleg rit og hinar eiginlegu spá-
dómsbækur.

•	 Spekiritin (ketubim á hebresku): 11 bækur sem geyma margvíslega 
texta, ljóð, speki, spádóma og sagnir. 

Inntak gyðingdóms er trúin á hinn eina, eilífa Guð, skapara himins og 
jarðar. Eftirfarandi trúarsetning (shemah) endurspeglar þessa trú:

„Heyr, Ísrael. Drottinn er vor Guð. Drottinn er einn. Elska skalt þú Drottin, 
Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum.” 
(5. Mós 6:4-5)

Trúarsetningin gefur til kynna trúna á Guð og lotningu fyrir Honum svo og 
trúna á tilvist aðeins eins Guðs. Kenningin um einingu Guðs leiðir svo annað 
af sér: Úr því að Guð skóp manninn í sinni mynd hlýtur mannkynið að vera 
aðeins eitt. 

Sannfæringin um að eingöngu einn Guð sé til og að mannfólkið myndi eitt 
og sama mannkyn er grundvallaratriði í gyðingdómi og öllu hugmyndakerfi 
hans. Sú sannfæring stendur óhögguð þrátt fyrir breytileika og sundrungu 
mannanna. Trúarsetningin að ofan markar þáttaskil í sögu trúarbragðanna, 
enda boðar hún eingyðistrú og þá trú að allir þjóðflokkar jarðar séu runnir af 
sama meiði, þ.e.a.s. að Jahve sé faðir allra mannvera og að allar mannverur 
séu systkini í þeim skilningi að þær eigi sér sameiginlegt upphaf. Í hugum 
Gyðinga felast vatnaskilin fyrst og fremst í því að horfið er frá hinum mörgu 
guðum heiðninnar og markar það upphaf nýrra tíma í sögu mannkyns. Gyð-
ingdómur er enda elsta eingyðistrú mannkyns; önnur eingyðistrúarbrögð 
sem komu síðar til sögunnar eru kristni og íslam.

Í trúarkerfi Gyðinga er ekki gert ráð fyrir tilvist neins djöfuls sem and-
hverfu Guðs og heldur ekki neins helvítis, refsivistar syndara. Þar af leiðandi 
þurfa Gyðingar að leita til trúarinnar í krafti sambands síns við Guð til að 
leysa úr erfiðum atburðum æviskeiðsins og takast á við togstreitu góðs og 
ills.

Á þessum tímamótum í sögu mannkyns koma Ísraelsmenn til skjalanna. 
Þeim hefur verið falið að viðhalda og koma á framfæri arfleifð forfeðranna 
Abrahams, Ísaks og Jakobs. 

Sá atburður sem markar þáttaskil er þegar Móse veitir lögmáli Drottins 
viðtöku á Sínaífjalli. Sú ögurstund ákvarðar um alla framtíð trúarsannfær-
ingu fólksins, sjálfsvitund þess og sögu. Meginstef þessarar trúarsannfær-
ingar eru eftirfarandi:
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• Guð er aðeins einn og Hann opinber-
aðist Ísraelsmönnum.

• Ísraelsmönnum er trúað fyrir lög-
máli Drottins og vilja og við þá gerir 
Drottinn sáttmálann.

• Ísraelsmenn álíta sig hina útvöldu 
þjóð meðal þjóða heims, þjóð Guðs.

• Hún telur sig hafa fengið það hlut-
verk að greina og framkvæma vilja 
Guðs á jörðu og lítur jafnframt svo á 
að hún sé milligönguaðili vilja Guðs.

Lögmálið (Tóra) mun hafa opinberast á 
Sínaífjalli að viðstöddum þúsundum votta. 
Það sem þeir upplifðu þar hefur varðveist 
og verið miðlað kynslóð fram af kynslóð, 
allt fram á okkar tíma. Í aldanna rás hefur 
þetta verið gert af slíkum krafti og innlifun 
að arftakar nútímans telja sig eiga hlut-
deild í upprunalegu opinberuninni.

Tóran er mesti helgidómur Gyðinga. 
Guð færði fólkinu hana til marks um þann 
sáttmála sem gerður var milli Guðs og Ísraelsmanna. Jahve er Guð Ísraels-
manna og Gyðinga og með því að hlíta lögmálinu mun fólkið hafa stöðu 
hinna útvöldu. Tóran hefur þannig verið ótvírætt sameiningartákn Gyðinga 
í tímans rás.

„Sonur minn, frumburður minn, heitir Ísrael”, segir í Tórunni. Gyðingar 
telja að réttindi og skyldur frumburðar kallist á við val Guðs á Ísraelsmönn-
um sem sérstökum boðberum Hans. Enda þótt skilja megi valið sem svo 
að það útiloki aðra er ekki litið svo á að það sé útilokandi í alla staði: Allar 
mannverur eru réttmætir arftakar í ljósi þess að þær eru börn Guðs með 
jöfnum möguleikum á að öðlast hamingju og endurlausn.

Í þessu kann að felast mótsögn:

•	 Gyðingar stunda ekki trúboð. Markmið þeirra er ekki að afla nýrra fylg-
ismanna eða að snúa mannkyni til gyðingdóms með öllum þeim trúar-
legu og helgisiðalegu skyldum sem því fylgir.

•	 Hins vegar telja Gyðingar sér skylt að breiða út kenninguna um hinn 

Samkunduhús Gyðinga í Berlín, Neue 

Synagoge, reist á árunum 1859–1866.

GYÐINGDÓMUR
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eina Guð, skapara heims og æðsta löggjafa, konung og föður allra 
manna. Hlutverk þeirra er að vinna markvisst að því að mannkynið við-
urkenni og hagi sér í samræmi við meginsiðaboðskap Tórunnar — rétt 
eins og spámennirnir vitnuðu um í boðunarstarfi sínu.

Sambandið á milli þess altæka í siðfræði gyðingdómsins og hins sértæka 
í mótun og breytni sjálfrar trúarinnar, einkennir gyðingdóminn sérstaklega. 
Þetta sérkenni kemur einnig fram í tvíhyggjunni á milli hins trúarlega og 
þjóðlega í trú og sögu Gyðinga.

Brátt þurfti að túlka Móselögin til þess að hægt væri að laga þau að nýjum 
og breyttum aðstæðum. Þannig þróaðist munnleg hefð sem fól í sér dýpkun 
og nánari útlistun á ritunum. Litið er á þessa munnlegu hefð sem lið í því 
sem Móse var opinberað á Sínaífjalli.

Sögulegir atburðir urðu til þess að Gyðingar skrásettu þessa munnlegu 
hefð, kerfi laga og siðaboða, svo að hún myndi varðveitast. Þessar túlkanir 
og ritskýringar, sem nefndar hafa verið „munnlega lögmálið”, urðu býsna 
umfangsmiklar með tímanum og eru í stöðugri þróun innan gyðingdóms. 

Munnlega lögmálinu (mishnah) og trúarlegum rökræðum (gemara) var 
safnað í Talmúd.  Talmúd er leiðarvísir Gyðinga að allri breytni.

Gyðingar reyna eftir fremsta megni að láta verk sín tala og hafa kenn-
inguna fremur í bakgrunni. Því er gjarnan sagt að gyðingdómur sé ákveðinn 
lífsmáti. Trúin er umfram allt takmark lífsins. Mælikvarði þessa lífsmáta er 
Tóran (lögmálið).

Í trúariðkun Gyðinga gegna tvenns konar skyldur einkar veigamiklu hlut-
verki í daglegu líferni og móta það:

•	 Að halda upp á sabbatinn. Hann er helgidagur vikunnar og jafnframt 
hvíldardagur, haldinn frá sólarlagi á föstudegi til sólarlags á laugardegi 
allt frá fornu fari (1. Mósebók 1). Hann er nefndur þegar í 1. Mósebók 
og álitinn hluti af guðlegri skipan heimsins. Þetta er gleðihátíð sem fer 
fram bæði á heimilinu og í samkunduhúsinu þar sem fólk kemur saman 
til veislumáltíðar samkvæmt helgihaldinu. Einkum er strangtrúuðum 
Gyðingum mikið í mun að halda hvíldardaginn heilagan. Með því er átt 
við það að helga sig túlkun ritninganna og trúarlegum samræðum og 
leitast er við að forðast þau verk og athafnir sem falla undir hversdags-
legt amstur.  

•	 Fyrirmæli um að matarvenjum sé fylgt. Gyðingar borða ekki svína-
kjöt, kjöt af klaufdýrum sem jórtra, blóðmat og sjávardýr, sem ekki 
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hafa sundugga og hreistur. Bann liggur við neyslu þessara matvæla 
(3. Mós 11 og 5. Mós 14:3nn). Ekki má heldur neyta matvæla þar sem 
kjöti og mjólk er blandað saman. Þar eð kjöti og mjólkurvörum má 
ekki blanda saman, er nauðsynlegt að eiga tvennt af eldhúsáhöldum. 
Að baki þessu býr eftirfarandi ákvæði Fimmbókaritsins: „Þú skalt ekki 
sjóða kið í mjólk móður sinnar.” (5. Mós 14:21.)

Mörg þessara fyrirmæla samkvæmt lögum Móse eru útvíkkuð í gyðing-
dómi. Matur sem leyfilegt er að borða og ætlaður er Gyðingum, heitir kos
her. Það eru gerðar miklar kröfur til matvæla svo þau megi kallast kosher. 
Þessar kröfur varða meðal annars slátrun, matreiðslu og framreiðslu. Margir 
Gyðingar kaupa kosher-mat í sérverslunum.

Gyðingar líta ekki á lögin um neyslu matar sem óþörf og íþyngjandi. Jafn-
vel þótt til séu reglur um nánast allt sem Gyðingar eiga að gera, finnst þeim 
það ekki vera kvöð að fylgja lögunum og fyrirmælum þeirra. Þvert á móti 
virðast þeir líta á lög og reglugerðir og framkvæmd þeirra í daglegu lífi og til 
hátíðabrigða sem vilja Guðs. Köllun fólksins er að þjóna Guði með lífi sínu. 
Þannig eiga skyldur daglegs lífs — ævina á enda — að vera guðsþjónusta 
Gyðinga. 

Þar sem maðurinn sækist eftir hinu háleita markmiði að axla ábyrgð á 
lífi sínu gagnvart Guði, leitast hann við að hafa í heiðri hinar arfteknu hefðir 
sem mótað hafa sjálfsskilning Gyðinga.

Það fólk sem sneri aftur til Júdeu úr útlegðinni í Babýloníu (539 f.Kr.) 
nefndist júðar (af ættstofni Júdeu, Júdeumenn) og eru erlend heiti Gyðinga 
— svo sem Jews á ensku, Juifs á frönsku, jøder á norsku og Juden á þýsku 
— dregin af þessum orðstofni; íslenska orðið Gyðingur er aftur á móti dregið 
af orðinu Guð og er þess vegna ritað með stórum staf. 

Hver telst þá Gyðingur? Gyðingur er sá sem fæddur er af móður af gyð-
ingaættum eða maður / kona sem snúist hefur til gyðingdóms. Það er hægt 
að snúast til gyðingdóms, en framkvæmd þess fer eftir aðstæðum og gerðar 
eru miklar kröfur. Eins og áður hefur verið nefnt, líta Gyðingar ekki svo á, 
að verksvið þeirra sé að boða öðrum þjóðum trú sína. En þegar menn hafa 
einu sinni snúist til gyðingdóms, þá verða þeir einnig hluti þjóðar Gyðinga 
með öllum þeim réttindum og skyldum sem því fylgir. Gyðingar eru þjóð, en 
ekki kynþáttur.

Hátíðirnar skipta miklu máli í öllu gyðinglegu umhverfi. Það sem einkennir 
flestar hátíðir Gyðinga er að þær tengjast ákveðnum atburðum í sögu Ísraels 
og Gyðinganna.

GYÐINGDÓMUR
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Í árinu eru þrjár miklar hátíðir (pílagrímshátíðir). Þær eru pesach, shavo
ut og sukkot.

Pesach (páskar) er mikilvægasta hátíð Gyðinga og sú hátíð sem er mest 
einkennandi fyrir þá. Haldið er upp á þá að vori til, þar sem minnst er frels-
unarinnar frá Egyptalandi. Fjölskyldan safnast saman til veislumáltíðar, sem 
samanstendur af fjölmörgum táknrænum réttum sem glæða sögulega at-
burði frelsunarinnar lífi. Hátíðin fer þannig fram að þátttakendur endurupp-
lifa allt sem gerðist. Þessi hátíð hefur einnig uppeldislega skírskotun, þar 
sem lögð er áhersla á að gera börnin handgengin hinni gyðinglegu hefð.

Shavout (vikuhátíðin) er 49 daga eftir páska til minningar um afhendingu 
sáttmálans á Sínaífjalli.

Sukkot (laufskálahátíðin) er þakkar- og uppskeruhátíð, haldin á haustin. 
Einnig haldin til minningar um vernd Drottins yfir Gyðingum á leið þeirra um 
eyðimörkina. Lífið í eyðimörkinni er endurskapað með því að laufskálar eru 
reistir undir berum himni. Í þeim er máltíða neytt og dvalið um skeið svo 
fremi aðstæður leyfi það.

Mikilvægustu friðþægingarhátíðir gyðingdóms eru Rosh Hashana (ný-
árshátíð) og 9 dögum síðar Jom Kippur, haldin um mánaðamótin september/
október. Gyðingar trúa því að Jahve (Guð) ráði örlögum mannanna á nýju ári 
á Rosh Hashana (nýárshátíðinni).

Jom Kippur er friðþægingar- og fyrirgefningardagurinn. Hann vegur þyngst 
allra hátíðardaga Gyðinga. Upphaflega var hann haldinn til að friðþægja fyrir 
helgidóminn og syndir þjóðarinnar. Fólk fastar allan sólarhringinn og tekur 
þátt í guðsþjónustunni sem stendur frá morgni til kvölds.

Ýmsar stefnur eru við lýði innan gyðingdóms:

Strangtrúaðir Gyðingar álíta að þeir séu bundnir af öllum boðum Móselag-
anna og höfuðákvæðum þeim sem fram koma í Talmúd. Þessi stefna nýtur 
mestrar hylli í Evrópu, Bandaríkjunum og Ísrael.

Hassídismi (hassid merkir „frómur”) er rétttrúnaðarstefna í gyðingdómi 
sem varð til í Austur-Evrópu um miðja 18. öld. Hún var hugsuð sem svar 
við þeirri stefnu að ígrundun og lestur lögmálsins væri eina birtingarmynd 
trúariðkunar. Hassídismi leggur á það áherslu að kærleikur og sjálfsprottið 
framtak skuli vera burðarstólpar trúarinnar. Hann rekur öðrum þræði upp-
runa sinn til miðaldadulhyggju en er fyrst og fremst guðræknihreyfing. Ein-
kunnarorð hennar gætu verið þessi: Guðsótti í kærleika.
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Höfundarverk Gyðingsins og heimspekingsins Martins Buber hefur átt 
þátt í að kynna hassídisma á okkar dögum. Í ritum eins og Fiðlarinn á þak
inu hafa lesendur fengið innsýn í heim hassídismans í Austur-Evrópu.

Umbótagyðingdómur myndaðist sem hreyfing í upphafi 19. aldar. Áhang-
endur hennar eru þeirrar skoðunar að boð og bönn Móselaganna séu að ýmsu 
leyti úrelt og hafa tamið sér frjálslynd viðhorf, sér í lagi til ákvæða er lúta að 
sabbatsdeginum og neyslu matar. Samkvæmt þessari  stefnu hafa karlar og 
konur jöfn réttindi í samkunduhúsinu og konur mega gegna starfi rabbína. 
Hreyfing þessi er einna útbreiddust í Bandaríkjunum og á Englandi.

Íhaldsgyðingdómur er stefna sem varð til sem andsvar við umbótagyðing-
dóminum. Áhangendur hennar leitast við að laga lögmálið að lífi nútímans, 
ekki með því að hafna því heldur með túlkunum í anda laganna. Þessi stefna 
nýtur nær eingöngu hylli í Bandaríkjunum. 

Síonismi er pólitísk hreyfing sem hefur það að markmiði að tryggja Gyð-
ingum eigið þjóðríki. Með stofnun Ísraels 19�8 var aðalmarkmiði síonista 
náð. Hreyfingin nýtur fylgis úr ýmsum áttum, bæði meðal strangtrúaðra 
Gyðinga og frjálslyndra. Síonistar eru vanir að kveðjast með orðunum: 
„Sjáumst næsta ár í Jerúsalem”. Orð þessi eru sótt í páskasögnina.

Gyðingar hafa í tímans rás sætt miklum ofsóknum, andúð og niðurlæg-
ingu. Gyðingaofsókna gætti þegar á tíð Rómverja en svæsnastar urðu þær 
í valdatíð nasista í seinni heimsstyrjöld, í einni skelfilegustu útrýmingarher-
ferð sögunnar. Í aldanna rás hefur fjöldi Gyðinga þurft að flýja land og set-
jast að um víða veröld (þessi tvístrun er nefnd diaspora). Jafnt einingin sem 
margbreytileikinn í trú og menningu Gyðinga á rætur að rekja til þessarar 
staðreyndar.

almennar upplýsingar

Jarðarför, þ.e. jarðsetning kistu, er hinn hefðbundni útfararháttur. Í gyð-
ingdómi er bálför bönnuð. Einnig er bann við því að aðstoða við bálför Gyð-
ings. Þessi afstaða byggir á guðfræðilegum útleggingum og á gyðinglegri 
hefð. Í Talmúd er bálför lýst sem heiðnum sið.

Útför er hvorki gerð á sabbatsdegi né á helgidögum Gyðinga.

Fyrir andlát

Dauðvona Gyðingur fer með trúarsetninguna (shemah); ef hinn sjúki er 
ekki fær um það fer náinn aðstandandi með hana fyrir hans hönd.

GYÐINGDÓMUR
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eFtir andlát

Búið er um líkið af útfararstofunni í kapellunni (tahara). Um er að ræða 
hreinsun sem framkvæmd er eftir ákveðnum helgisiðum áður en jarðsett er. 
Karlar búa um látinn karlmann, konur um látna konu.

kruFning

Afstaða Gyðinga til krufningar einkennist af efasemdum og er krufning 
almennt bönnuð. Til þessa dags hafa Gyðingar verið þeirrar skoðunar að slík 
aðgerð og rannsókn á líki sé ótæk og sýni hinum látna óvirðingu og er þess 
vegna ekki leyfð. Litið er svo á að við krufningu sé líkið gert að ópersónulegu 
viðfangi rannsókna og tilrauna og að það samrýmist ekki þeirri friðhelgi sem 
líkami hins látna eigi rétt á.

Þrátt fyrir þessa grundvallarafstöðu hafa trúarleiðtogar Gyðinga þó við-
urkennt að virðing fyrir hinum látna þurfi að víkja fyrir hagsmunum sem 
taldir eru meiri: Að bjarga og viðhalda lífi annarra. Raunar er skyldan að 
bjarga lífi svo mikil að hún ýtir nánast öllum gyðinglegum lögum og reglum 
til hliðar. Þar af leiðandi ræðst spurningin um hvort framkvæma megi krufn-
ingu af eftirfarandi tveim meginatriðum sem eru vegin og metin:

•	 Hinni virðulegu meðhöndlun á líki sem virðist útiloka krufningu, þ.e.a.s. 
að komið sé í veg fyrir þá hreinsun sem framkvæmd er eftir ákveðnum 
helgisiðum, tahara.

•	 Möguleika þess að lengja líf annarra eða jafnvel bjarga því í krafti krufn-
ingar sem mætti verða til að aflétta krufningarbanninu. 

Gyðingar gera sér grein fyrir þýðingu þess að kryfja í baráttunni við þekkta 
sjúkdóma og við leit og greiningu á nýjum. Einnig er horft til nytsemi krufn-
ingar við að finna og rannsaka virkni nýrra lyfja og meðferðarúrræða. Hins 
vegar leggjast Gyðingar eindregið gegn því að krufningar séu stundaðar sem 
hver önnur vinnuregla.

Niðurstaðan er sú að í hverju tilviki þarf afdráttarlaust að leita samþykkis 
til krufningar með hliðsjón af því að krufning er að jafnaði bönnuð. 

Smurning er leyfð en sjaldan er gripið til hennar.

líkklæði

Útfararstofan annast líkklæðninguna. Líkið er klætt í einfalda, hvíta skikkju 
(tachrichim). Poka með mold frá Ísrael er komið fyrir undir höfðalagi hins 
látna eða moldinni er sáldrað í kistuna.

Karlmenn eru klæddir í bænasjalið (talit).
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kistulagning

Þar eð litið er svo á að allir séu jafnir fyrir dauðanum er gert ráð fyrir að 
kistan sé látlaus. Hún er smíðuð úr hefluðum, ómáluðum borðum og á að 
vera án útflúrs. Trénaglar eru notaðir í stað járnnagla og tengist sú hefð 
trúnni á upprisu. 

líkvaka

Útförin fer fram eins fljótt og unnt er eftir andlát. Hinn látni er þannig 
sóttur af útfararstofunni sama dag og hann deyr – eða sem fyrst. Hinn látni 
er fluttur til kapellunnar fyrir sabbatsdaginn eða hátíð/helgi, þó svo að útför-
in fari fram síðar.

Stundum er líkvaka á heimili hins látna, en sá siður er þó fátíður núorðið. 
Aðstandendur kveikja á kerti og setja það við höfðalag hins látna, lesa upp 
úr bók Sálmanna og vaka yfir hinum látna. Í kapellunni annast útfararstofan 
líkvökuna uns útför er gerð.

dánartilkynning

Andlátsfregn er birt á hefðbundinn hátt í dagblaði. Notast er við Davíðs-
stjörnuna sem tákn. Andlát er hins vegar ekki tilkynnt í samkunduhúsinu.

Blóm og tónlist

Blóm og tónlist eru ekki leyfð við útförina og er ástæðan sú að mikilvægt 
er talið að einfaldleiki og jöfnuður ráði ríkjum.  Aðstandendur eru þess í stað 
hvattir til að heiðra minningu hins látna með framlagi til góðgerðarstarfsemi í 
þágu nauðstaddra eða fátækra Gyðinga, til gróðursetningar trjáa í Ísrael o.fl.

útFör

Útfararathöfnin er í tveim liðum; annar liðurinn fer fram í kapellunni, hinn 
við gröfina. Athöfnin í kapellunni hefst á bæn sem flutt er af kantor. Rabbíni 
eða forstöðumaður heldur líkræðuna (minningarorðin). Athöfninni lýkur á 
því að kantor fer með náðarbæn (El Male Rachamim). 

jarðsetning

Syrgjendur bera allir höfuðfat og eru dökkklæddir. Gilda þær reglur einnig 
um þá sem ekki eru gyðingatrúar.

Á leiðinni að gröfinni er 91. Davíðssálmur lesinn upp. Þegar kistan hefur 
verið látin síga ofan í gröfina kasta karlkyns syrgjendur þrem moldarrekum á 
kistuna á meðan konurnar fara með bæn í hljóði. En þá verða rekur að vera 
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tiltækar á staðnum. Svo er hafist handa við að loka gröfinni. Að minnsta 
kosti einn úr líkfylgdinni verður eftir við gröfina þar til henni hefur verið 
lokað.

Nánustu aðstandendur taka þátt í Kadisch-bæninni sem er einn veiga-
mesti liðurinn í útförinni. Að svo búnu þvo syrgjendur hendur sínar áður en 
grafreiturinn er yfirgefinn.

erFidrykkja

Yfirleitt koma nánustu aðstandendur saman til erfidrykkju á heimili hins 
látna að útför lokinni. 

Fyrst um sinn, á mesta sorgartímabilinu (schiva-vikunni), koma aðstand-
endur saman á heimili hins látna. Þangað koma ættingjar, vinir og safn-
aðarfólk í heimsókn til að votta samúð sína. 

Á hverjum degi er farið með Kadisch-bænina fyrir hinum látna. Kvölds og 
morgna er haldin guðsþjónusta á heimilinu. Sorgarvikunni lýkur á sabbats-
degi eða á hátíðisdegi Gyðinga, hvort heldur kemur fyrst.

Með útförinni hefst sorgarárið (avelot) sem spannar ellefu hebreska mán-
uði. Fyrstu 30 dagar sorgartímabilsins eru sérlega mikilvægir. Sorgartímabil-
ið fyrir maka eða foreldra er 30 dagar. Sorgarárið er aðeins haldið í framhaldi 
af andláti barns, systkinis eða foreldris. 

graFreitur

Í hugum Gyðinga er grafreiturinn heilagt svæði. Þeir leggja því mikla 
áherslu á að koma sér upp sérstökum grafreit í þeim löndum sem þeir búa í. 

Grafirnar eru til allrar framtíðar. Það þýðir að endurnýting grafstæða er 
óhugsandi. Eingöngu er jarðsett í einfaldri dýpt. Leiði er frátekið fyrir maka 
þegar það á við. 

minningamörk

Í virðingarskyni við hin látnu skulu kirkjugarðsgestir bera höfuðfat. 

Ætlast er til þess að gröfin sé skilmerkilega merkt. Til að aftra því að 
traðkað sé á leiðinu verða göngustígar að vera vel afmarkaðir.

Engar sérstakar reglur gilda um val á minningamörkum. Yfirleitt er valinn 
legsteinn sem getur verið í mismunandi stærðum og í ýmsum útfærslum. 
Forðast skal legsteina í sundurgerðarstíl.

Auk hefðbundinna áletrana er Davíðsstjarnan rist á legsteininn ásamt 
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nokkrum hebreskum bókstöfum eða setningum. Merking þeirra er gjarnan 
„hér hvílir” eða t.d. „hér hvílir réttsýnn maður/réttsýn kona”.

Saga Gyðinga hermir að heimurinn hafi verið skapaður á ákveðnum tíma-
punkti; samkvæmt okkar tímatali árið 3760 f.Kr. Ártal þetta markar upphafið 
á trúarlegu tímatali Gyðinga. Árið 2008 er þannig, samkvæmt tímatali Gyð-
inga, árið 5768. Áletranir á legsteina miðast oft við tímatal Gyðinga. Gert 
er ráð fyrir að minningamörk séu þannig úr garði gerð að þau falli vel að 
umhverfi grafreitsins.

útFör Barna

Þegar fóstur eða kornabörn sem ekki ná 30 daga aldri eiga í hlut er vikið 
frá þeim útfararvenjum sem lýst er að framan. 

Kistulagningar- og jarðsetningarathafnir eru einfaldar. 
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Hindúismi

Staðtölur

Hindúismi er ekki jafnútbreidd trú og t.d. íslam. Höfuðvígi hindúismans 
eru Indland og grannríkið í norðri, Nepal. Á Indlandi, öðru fjölmennasta ríki 
heims, eru 80,5% þjóðarinnar hindúatrúar eða um 910 milljónir manna. Í 
Nepal eru 86% íbúa hindúatrúar eða um 25 milljónir manna. Utan þessara 
tveggja landa eru hindúar tiltölulega fámennir; talið er að alls um 10 millj-
ónir hindúa búi utan Indlands og Nepals. Er þar einkum um að ræða innflytj-
endur af indverskum uppruna sem búa fjarri heimahögum. Á heimsvísu eru 
fylgismenn hindúisma því alls um 945 milljónir talsins og eru trúarbrögðin 
þar með þau þriðju fjölmennustu í heimi (á eftir kristni og íslam). Í Evrópu 
eru hindúar um 1,5 milljónir talsins og búa flestir þeirra á Bretlandseyjum 
(eru 2% íbúanna þar), um 1,2 milljónir. Í Bandaríkjunum búa um 1,4 millj-
ónir hindúa og í Suður-Afríku, svo annað dæmi sé tekið, eru hindúar um 
900.000 talsins. Loks er meirihluti íbúa eyjarinnar Balí í Indónesíu hind-
úatrúar eða um 1,8 milljónir manna.

uppruni og grundvallarhugmyndir

Orðið hindu merkir í raun Indverji. Hindúismi er fyrst og fremst trú Ind-
verja, enda játar hana meginþorri íbúa Indlands (um 80,5%). Þó ber að hafa 
í huga að margir Indverjar eru ekki hindúatrúar og að hindúismi er einnig 
ástundaður utan landamæra Indlands, einkum í Nepal. 
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Hindúismi er æði margslunginn átrúnaður sem felur í sér hinar marg-
víslegustu hugmyndir og trúarhætti. Frá sjónarhóli trúarbragðavísinda er 
hindúismi dæmi um trúarkerfi sem rúmar obbann af þeim trúar– og til-
beiðsluháttum sem þekktir eru í heiminum.

Í hindúisma eru ótal goð og gyðjur. Samt sem áður er hæpið að líta á 
hindúisma sem fjölgyðistrú. Aðspurður myndi hindúi sennilega svara á þessa 
leið: „Guð er einn en hann/hún getur birst í svo mörgum myndum.” Við 
þetta má bæta að í augum margra hindúa er Guð raunar ekki faðir — heldur 
móðir. Milljónir hindúa telja að æðsti guðdómur sé kvenvera. En það hrekk-
ur skammt að lýsa guðdóminum á persónugerðum nótum. Því jafnvel á bak 
við hinn máttugasta guðdóm leynist persónulaust, alstatt afl, raunvera sem 
hvorki orð né myndir fá lýst. Sú ysta raunvera nefnist iðulega brahman og 
algeng er sú skoðun að alheimssálin brahman og hið innsta, órofa og eilífa 
ljós mannssálarinnar, atman eða sjálfið, séu í raun eitt og hið sama. 

Hindúismi er sögð einkar umburðarlynd trú og helgast sú staðhæfing 
sjálfsagt af tveim samverkandi þáttum; annars vegar af því viðhorfi hindúa 
að öll trúarbrögð tjái í reynd sömu sannindi og eigi sér sama takmark, beri 
að sama brunni; hins vegar af því frelsi sem hindúi hefur til að tjá hið ósegj-
anlega í krafti hinna margbreytilegu birtingarmynda guðdómsins.

Þó svo að margbreytileikinn einkenni hindúatrú öðru fremur, er rétt að 
benda á nokkra sláandi þætti sem greina hana frá öðrum trúarbrögðum 
heims:

Hún á sér engan einn stofnanda, hefur enga klerklega yfirstjórn eða and-
legan leiðtoga og skipulagt stjórnkerfi, í hefðbundnum skilningi þess orðs, 
er ekki fyrir hendi. Ekki er hægt að rekja uppruna hennar til sérstaks árs 
eða aldar. Hún hefur heldur ekki á að skipa neinni samræmdri trúarfræði 
og byggir þar af leiðandi ekki á kennisetningum eða guðlegri opinberun. 
Flækjur trúarfræðinnar eru margslungnar og hindúasiður boðar því engar 
fastmótaðar trúarreglur sem öllum ber að hlíta. Í þessum margbreytileika 
felst einmitt í augum hindúa sjálf fegurð og sérstaða trúarinnar. Hindúar 
stunda ekki trúboð. Hindúi verður strangt til tekið hver sá sem fæðist af for-
eldrum hindúasiðar og játast ekki annarri trú. 

Lagskipting þjóðfélagsins eftir víðtæku stéttakerfi er eitt helsta einkenni 
hindúismans. Þetta stéttakerfi skiptir þjóðfélagshópum í hærri og lægri 
stéttir og virðingarstaða einstaklings í samfélaginu ræðst af stöðu hans í 
þessum þjóðfélagsstiga. Skýrar reglur gilda um samskipti og umgengni al-
mennt milli stéttanna; menn gæta þess t.d. að neyta ekki matar né stofna 
til mægða með fólki af öðrum stéttum. Upphaflega voru stéttirnar fjórar: 
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Krishna og ástkona hans Radha; málverk 

frá 18. öld. Krishna er einn mest dýrkaði 

guð hindúa og áttunda holdtekja (avatar) 

Vishnu, guðsins sem talinn er halda heim-

inum við. Að skilningi hindúa er avatar 

guð sem stígur niður til mannheims og 

birtist í jarðneskri mynd. Vishnu hefur 

þannig gerst avatar, þ.e. holdgast, alls tíu 

sinnum.

HINDÚISMI

prestastétt (brahmínar), valdhafar og hermenn (kshatriya), kaupmenn og 
bændur (vaishya) og þjónustulið (shudra). Síðar meir greindust þessar fjór-
ar höfuðstéttir í æ fleiri kvíslir sem nú á dögum losa þúsund. Stéttakerfið 
er þó ekki aðeins félagslegt fyrirbæri heldur líka trúarlegt. Litið er svo á að 
stéttirnar séu afleiðing karmalögmálsins og endurholdgana (sjá umfjöllun 
um þetta neðar). Breytni manna ræður því til hvaða lífs þeir fæðast og hvar 
þeir lenda í þjóðfélagsstiganum. Fólk verður það sem það hefur unnið til á 
fyrra tilverustigi.

Enda þótt stjórnarskrá Indlands hafi formlega afnumið stéttakerfið árið 
1947 er það enn við lýði ásamt fjöldanum öllum af þeim trúarathöfnum sem 
einkennt hafa hindúasið frá fornu fari.

Hare Krishna–hreyfingin, sem stofnuð var árið 1966, hafnar stéttakerfinu 
og fjölgyðistrúnni. Hreyfingin leggur sig fram um að efla andleg gildi á borð 
við umburðarlyndi og kærleika manna á milli. Hreyfingin er einnig fráhverf 
efnishyggju nútímans og náttúruspjöllum.

Í íslam og kristindómi gegna Kóraninn og Biblían stöðu reglurita. Hindú-
ismi á sér hins vegar ekki, strangt til tekið, sambærilegt rit. Vedaritin svo-
nefndu eru þó álitin helgirit hindúa og í þeim mun vera fólgin eins konar guð-
leg opinberun. Elsta safn Vedaritanna er Rigveda („ljóðaviska”) frá um 1000 
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f.Kr.; það geymir um 1000 lofsöngva til fornra vedaguða og telst það hvað 
merkast. Önnur mikilvæg helgirit, samin nokkru síðar, eru Brahmana– og 
Upanishadritin. Þau síðarnefndu eru heimspekilegar hugleiðingar um elstu 
Vedaritin og frekari skýringar á þeim. Það eru aðallega þessi rit sem þýdd 
hafa verið á evrópsk tungumál og eru einna þekktust á Vesturlöndum; þau 
hafa haft áhrif á evrópska hugsuði og þar með vestræna heimspeki.

Í hugum hindúa hafa Vedaritin verið til frá örófi alda. Helgir menn munu 
hafa ausið af viskubrunni guðanna og miðlað þekkingunni til mannheima. 

Hindúar eiga líka rit sem eru yngri og litið er á sem merkar heimildir um 
trúarlegan skilning og fræðslu. Þeirra á meðal er hinn mikli kvæðabálkur 
Mahabharata sem geymir m.a. kvæðið fræga Bhagavad Gita („söngur hins 
blessaða”) og söguljóðið Ramayana. Bhagavad Gita er í hávegum haft af 
hindúum, yfir því hvílir mikil helgi.

Þó svo að hindúasiður búi yfir aragrúa trúar– og heimspekikerfa er samt 
við hæfi að benda á nokkur sérkenni hans. Hugmyndaheimur hindúasiðar 
setur ekki manninn í fyrirrúm heldur tekur mið af alheimi, hinni stóru heild. 
Maðurinn er því ekki í miðjunni eða gegnir neinni sérstöðu heldur er litið á 
hann sem hluta af heildinni (alheimi). Hindúasiður markast þannig af ein-
hyggju, þeirri trú að eðli allra fyrirbæra heimsins sé áþekkt og að þau lúti öll 
sömu lögmálum.

Að baki kenningum hindúasiðar býr sú hugmynd að hann sé raungerving 
eilífs heimsskipulags. Fornindversk sköpunargoðsögn hermir að alheimurinn, 
samfélagið og maðurinn séu guðlegs uppruna, að allt hafi þetta verið skapað 
af guðunum í öndverðu úr líkamshlutum frumveru í mannslíki. Þjóðfélags-
skipanin, félagsleg staða mannsins og samfélagsskyldur hans eru þannig í 
augum hindúa jafnguðlegs eðlis og alheimurinn. 

Tímahugtakið felur í sér eilífa hringrás og tengist hugmyndinni um ódauð-
leika sálarinnar. Hún endurholdgast eða endurfæðist eftir dauðann í eilífri 
hringrás (samsara). Í þessu ljósi skýrist hugtakið sanatana dharma („eilíf 
trú” eða „lög”) sem hindúar nota sjálfir um trú sína. Orðið dharma hefur 
raunar margvíslega merkingu allt eftir textasamhengi, þar á meðal „rétt-
mæt hegðun”, „sannleikur” og „lög”. Sanatana dharma felur því einnig í 
sér óendanlegan sannleika og lögmál allrar verundar. Í þessu samhengi er 
karma–hugtakið mikilvægt. Það skírskotar til kerfis orsaka og afleiðinga sem 
getur tekið til margra jarðlífa og endurfæðinga. Samkvæmt því safnast upp 
kostir og lestir manneskjunnar við hvern gerning eða hugsun hennar; góð-
verk og illvirki slétta ekki hvort annað út. Eðli og staða næstu endurholdg-
unar ráðast af heildarútkomu gjörðanna, jafnvæginu milli uppsafnaðra kosta 
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og lasta. Það ákvarðar hvort sálin tekur sér bólfestu í æðri eða óæðri veru 
— í manneskju, dýri eða plöntu. Þessi trúarsýn á ekkert skylt við forlagatrú 
eða nauðhyggju — heldur er þetta ferli í hugum hindúa eins og hvert annað 
lögmál sem varpar ljósi á þjáningar mannsins og félagslegan ójöfnuð í sam-
félagi manna.

Eins og lýst hefur verið að ofan er maðurinn fastur í endalausri hringrás 
lífs og dauða (karma). Sú hringrás felur í sér þjáningu og takmarkið er að 
losna undan henni. Í þeim efnum er einkum ein frelsunarleið fær og er hún 
fólgin í æðri og gjörbreytandi viskureynslu, með því að manneskjan gerir sér 
grein fyrir í hugleiðslu að sjálfið (atman) er eitt og hið sama og alheims-
sálin (brahman). Frelsunin (moksha) verður þannig við samruna sjálfsins 
og alverunnar — maðurinn fyllist einingarkennd með henni. Með samruna 
þessum næst sæluástand, fullkomin vitund án endimarka. Í þessu sam-
hengi ber að tiltaka hugleiðslu, sem er lykilþáttur í þeirri viðleitni að öðlast 
varanlega hugarró og visku. Ein þekktasta hugleiðsluaðferðin nefnist „jóga” 
(yoga), stofnuð af indverska heimspekingnum Patanjali á um 3. öld f.Kr.; 
yoga merkir í raun „sameining”, t.d. við Guð. Markmið jóga er að ná stjórn á 
líkama og sál og losa þannig sjálfið úr viðjum efnisheimsins. Vitsmunaleg og 
líkamleg sjálfsögun er liður í hugleiðslunni, svo og sérstakar líkamsstellingar 
og öndunaræfingar. Margir Vesturlandabúar iðka jóga í því skyni að ná slök-
un, losna undan streitu og koma reiðu á og stilla hugann. En meðal hindúa 
er takmarkið ætíð að öðlast andlegan kraft til frelsunar, sanna þekkingu sem 
veitir djúpstæða innsýn í eigin ódauðleika — og frá þeirri stundu líður getan 
til endurfæðinga undir lok.

Frá sjónarhóli Vesturlandabúa er vert að gefa því gaum að skilin milli Guðs, 
manna og dýra eru allt önnur í hindúasið en kristindómi. Hindúar sjá Guð í öllu 

Minakshi–musterin í hinni helgu borg 

Madurai á Suðaustur–Indlandi. Bygg-

ing Minakshi–musteranna hófst á 14. 

öld og voru um 400 ár í smíðum; þau 

þykja ein mesta gersemi indverskrar 

byggingarlistar.

HINDÚISMI



8�

TRÚARBRÖGÐ OG ÚTFARARSIÐIR

og bera því lotningu fyrir öllu, hvort heldur er tré eða fljót, kýr, api eða maur. 
Liður í þessu er meinleysi við menn og dýr og af þeim sökum neyta guðræknir 
hindúar eingöngu grænmetis– og jurtafæðu. Hverju kvikindi ber að sýna til-
litssemi. Kýrin er þó helgust allra dýra og neysla nautakjöts er lögð að jöfnu 
við mannát. Kýrin er fulltrúi allrar skepnu og tákn móðernisins. Misgerð við kú 
jafngildir synd gegn Guði.

almennar upplýsingar

Hindúar brenna látna ástvini sína. Að baki þeim sið býr sú hugsun að sálin, 
atman, yfirgefi líkamann hraðar við brennslu en jörðun í kistu. 

Útfararstofur koma annars með venjulegum hætti að framkvæmd útfarar.

Fyrir andlát

Almennt er þess óskað að hinn dauðvona fái að vera í einrúmi. Auk innsta 
hrings fjölskyldunnar er algengt að ættingjar og nánir vinir séu tilkallaðir 
þegar dauðastundin nálgast. Þessi venja á sér trúarlegar forsendur og gefur 
jafnframt til kynna umhyggju samfélagsins fyrir einstaklingnum.

Auk blóma koma aðstandendur oft með reykelsi og trúarleg tákn að sjúkra-
beði, t.d. guðsmyndir. Einnig kemur fyrir að komið sé með peninga og föt svo 
hinn dauðvona geti snert þær gjafir áður en þær eru færðar bágstöddum.

Enginn fastur helgisiður er viðhafður þegar kemur að því að kveðja hinn 
látna en textar úr Bhagavad Gita eru stundum lesnir upp. Sumir lesa líka upp 
úr Ramayana. Venjulega fer elsti sonur eða bróðir hins látna fyrir lestrinum. 

eFtir andlát

Ræða ber við aðstandendur hvernig þvo og búa skuli um líkið. Alla jafna 
er óskað eftir því að starfsfólk spítalans taki það að sér. Sá eða sú sem ann-
ast það verður þó að vera af sama kyni og hinn látni / hin látna. Meðan búið 
er um líkið á hinn látni að snúa í austur — í átt að sólarupprás, og fæturnir í 
átt að suðri. Elsti sonur eða bróðir hins látna les upp úr Vedaritunum.

kruFning

Hindúar eru að jafnaði andsnúnir krufningu. Sé samþykki fyrir henni gefið 
ellegar réttarkrufning reynist nauðsynleg er brýnt að líffæri séu lögð aftur á 
sinn stað í líkamann. Er það talið mikilvægt til að tryggja hinum látna frið í 
komandi lífum.
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líkklæði

Yfirleitt kjósa aðstandendur sjálfir 
að klæða líkið. Sá eða sú sem það 
gerir skal vera sama kyns og hinn 
látni / hin látna. Sveipa ber líkið í 
klæði úr hvítri bómull. Hafi hin látna 
verið gift og maður hennar enn á lífi 
skal hún klædd brúðarkjól sínum, 
þ.e. í sarí í fjölbreyttum litum (ekki 
svartan eða hvítan). Meðan líkið er 
klætt les brahmíni eða annar hindúi 
sem hefur vald á sanskrít upp úr 
Bhagavad Gita.

Á bómullarklæðið sem hinn látni er 
sveipaður í skal rita Om eða He Ram 
(skírskotar til guðsins Ram). Ram 
merkir „Guð” á ýmsum indverskum 
nútímatungum. Skrifað er með fingri 
sem dýft hefur verið í eins konar duft 
blandað vatni. 

kistulagning

Engar sérstakar reglur gilda um kistulagningu.

Venjulegar kistur eru notaðar sem útfararstofur selja. Til þess er mælst 
að kistan sé án trúartákna (enginn kross).

dánartilkynning

Til þessa hefur ekki tíðkast að birta andlátsfregn í dagblaði. Ýmislegt 
bendir þó til þess að það sé að breytast. 

Blóm og tónlist

Skreyta ber kistuna með bómullarklæði þar sem áritað er He Ram eða það 
handskrifað með dufti blönduðu vatni. Ekki er mælt með notkun svastíku 
(hakakross). Hakakrossinn er raunar ævafornt sólar– og helgitákn, þekkt úr 
ýmsum menningarheimum. Táknið er algengt í hindúisma og búddisma og 
hefur verið notað frá alda öðli.

Kistan er skreytt með krönsum, blómum og grænum laufum.

Hindúar laugast í hinu helga fljóti Ganges þar 

sem það rennur um borgina Allahabad á Norð-

ur–Indlandi. Heilög kýr á vappi í forgrunni. 

Æðsta ósk hindúa er að jarðneskum leifum 

þeirra sé dreift í Ganges og má reyndar geta 

þess að ösku Mahatmas Gandhi (f. 1869), sem 

myrtur var 31. jan. 1948, var stráð í Gang-

es–fljótið við borgina Allahabad. Ganges er 

mesta fljót Indlands, rennur um 2510 km leið 

í suðausturátt frá upptökum sínum í Himalaja-

fjöllum og endar við ósa Bengalflóa. 

HINDÚISMI
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útFör

Brenna ber líkið eins fljótt og unnt er, helst innan 24 klukkustunda.

Elsti sonur eða bróðir hins látna annast undirbúning bálfarar. Ef sand-
elstré er tiltækt skal leggja kvist úr því í kistuna en nota má aðra trjátegund 
ef þörf krefur. Engin athöfn er haldin fyrir bálförina; hún fer fram í tengslum 
við bálförina, í sjálfri bálstofunni, og í framhaldi af henni. Stundum fer elsti 
sonurinn fram á að fá að kveikja á brennsluofninum og stjórna handfanginu 
á honum. Aðstandendur óska jafnan eftir því að vera á vettvangi meðan á 
brennslu stendur.

Athöfnin fylgir ekki föstum helgisiðum þó svo að lofgjörð og upplestur séu 
tíðir liðir. Reykelsi eru notuð í miklum mæli. 

Að bálför lokinni er minningarathöfn haldin í bálstofunni, hindúamusteri 
eða á heimili hins látna (ellegar annars nákomins ættingja). Athöfnin er fólg-
in í lofgjörð og upplestri úr helgum ritum hindúa svo og líkræðu. Elsti sonur 
eða bróðir hins látna stýrir athöfninni.

Á altarið eru iðulega settar avatarmyndir en það eru myndir af guðum 
sem stíga niður til mannanna og birtast í jarðneskri mynd (í hindúasið heita 
slíkir guðir avatar); önnur trúartákn eru tíðum lögð á altarið. 

jarðsetning

Öskunni ber að dreifa í rennandi vatn (t.d. í á eða fljót) að hindúasið. 

Annar valkostur er sá að senda duftkerið til Indlands og láta þar strá 
öskunni í hið helga fljót Indverja, Ganges (eða í aðrar helgar þverár Gang-
es–fljótsins). Ganges er reyndar eitt lengsta fljót Indlands, 2510 km langt. 
Ef farin er sú leið að jarðsetja kerið skal það gert í minningarlund (duftgarð), 
með einfaldri athöfn. Syrgjendur skulu vera venjulega til fara og ekki hafa 
sig sérstaklega til. Ekki á að íklæðast svörtu. 

erFidrykkja

Eftir samverustundina í minningarlundinum fer fólk til síns heima, baðar 
sig og hefur fataskipti. Síðar um daginn koma aðstandendur og vinafólk 
iðulega saman á heimili hins látna (eða náins skyldmennis). 

Næstu daga eru haldnar minningarstundir meðal annarra vina og vanda-
manna. Sorgartímabilið er 13 dagar og markar veglegur kvöldverður lok 
þess. Fjölskylduviðburðir á borð við brúðkaup eru ekki haldnir fyrr en að sex 
mánuðum liðnum. 
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graFreitur

Ósk hindúa er að öskunni sé sáldrað í rennandi vatn og þar af leiðandi er 
ekki um hefðbundinn grafreit að ræða. 

minningamörk

Engar reglur gilda um val á legsteini eða minnisvarða enda er ekki óskað 
eftir jarðsetningu jarðneskra leifa. Aðstandendum er því frjálst að velja leg-
stein/minnisvarða óski þeir þess á annað borð.

útFör Barna

Lík barna eldri en 10 ára skulu brennd. Hins vegar ber að jarða lík korna-
barna. Útfararathöfn barna er sú sama og hjá fullorðnum en engin athöfn er 
haldin við útför kornabarns. 

ítareFni á íslensku:
Hávamál Indíalands, BhagavadGíta. Sigurður Kristófer Pétursson þýddi. Stafafell. 

Reykjavík 1978.

Sigurður Ingi Ásgeirsson: Hindúatrú: Guð í mörgum myndum. Námsgagnastofnun. 
Reykjavík 2005.

Sveinn Ólafsson: Helgiljóðin miklu Bhagavad Gita. Hávamál Indíalands (útdráttur og 
skýringar). Reykjavík 1976.

Gunnar J. Gunnarsson: Hindúasiður. Námsgagnastofnun. Reykjavík 1982.

Shiva–líkneski í borginni Bangalore á 

Suður–Indlandi. Shiva er einn helsti guð 

hindúa; hann myndar þrenningu ásamt 

Brahma og Vishnu og er margbrotinn 

og þversagnakenndur guð sköpunar og 

tortímingar, góðs og ills — en einnig guð 

hugleiðslu og getnaðarþróttar. Stundum 

er Shiva tignaður sem völsatákn (linga).

HINDÚISMI
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Íslam

Staðtölur

Með ríflega 1,3 milljarða fylgismanna telst íslam til annarra fjölmennustu 
trúarbragða mannkyns; um fimmtungur mannkyns játar þannig íslam. Þorri 
múslíma býr í Asíu, eða tæpar 900 milljónir, og í Afríku búa um 390 milljónir 
múslíma. Í Evrópu (að Rússlandi meðtöldu) búa um 33 milljónir múslíma 
en í Norður–Ameríku er fjöldi múslíma röskar 7 milljónir. Á tímum fyrstu 
kalífadæmanna á 7. – 9. öld e.Kr. breiddist veldi íslams hratt út og náði til 
Marokkó og Spánar í vestri og Himalajafjalla í austri. Hugtakið heilagt stríð 
(jihad) þróaðist á þessu tímaskeiði og varð tilefni mikilla pólitískra og trúar-
legra landvinninga, einkum í Mið-Austurlöndum og í Norður-Afríku. Það kann 
að koma mörgum á óvart að nú á dögum eru þrjú fjölmennustu múslímaríki 
heims utan hinnar sögulegu þungamiðju íslams, Mið-Austurlanda; eru þau 
eftirfarandi (tölur innan sviga sýna hlutfall múslíma af íbúafjölda): Indónesía 
(87%), þar búa um 204 milljónir múslíma, í öðru sæti er Pakistan (97%) 
með um 165 milljónir múslíma og þriðja sætinu skipta ríkin Bangladesh 
(86%) og Indland (12%) með sér, með um 130 milljónir múslíma hvort 
um sig. Hlutfallslega mesta útbreiðslu hefur íslam í Mið-Austurlöndum og í 
Norður-Afríku. Meðal ríkja í Mið-Austurlöndum, þar sem hlutfall múslíma er 
á bilinu 90–99% (tölur innan sviga sýna fjölda múslíma í hverju landi), eru 
Íran (64,7 milljónir), Sádi-Arabía (26 milljónir), Írak (26,4 milljónir), Jórd-
anía (5,6 milljónir) og Jemen (22 milljónir). Í Sýrlandi eru múslímar um 86% 
íbúa (16,6 milljónir), í Líbanon um 70% íbúa (2,73 milljónir), í Katar eru 
múslímar um 85% íbúa (772.000) og í Sameinuðu arabísku furstadæmunum 
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eru þeir um 76% íbúa (2 milljónir). Í flestum ríkjum Norður-Afríku eru mús-
límar á bilinu 94–99% íbúa, svo sem í Egyptalandi (75,5 milljónir), Líbýu (5,8 
milljónir), Alsír (32 milljónir), Marokkó (33,3 milljónir) og Túnis (10,2 millj-
ónir). Í Súdan er hlutfallið um 70% (29,6 milljónir). Jafnframt eru fjölmennir 
hópar múslíma í Vestur-Afríku, einkum í Nígeríu þar sem fjöldi múslíma er um 
65 milljónir, og víða í Austur-Afríku, svo sem í Eþíópíu og Sómalíu. 

Í fyrrum Sovétlýðveldum í Mið-Asíu (nema í Kasakstan) eru múslímar í 
meirihluta (tölur innan sviga sýna fjölda múslíma í hverju landi), svo sem 
í Kírgistan (Kírgisíu) þar sem 61% íbúa eru múslímar (3,2 milljónir), Túrk-
menistan þar sem 87% íbúa eru múslímar (4,4 milljónir), Tadsíkistan þar 
sem 84% íbúa eru múslímar (6 milljónir) og í Úsbekistan nýtur íslam fylgis 
76% íbúa (21,1 milljón). Í Kasakstan aðhyllast 43% íbúa íslam (6,6 millj-
ónir). Aserbaídjan (við vestanvert Kaspíahaf) er eina land Kákasus-svæð-
isins þar sem þorri manna er múslímar eða 84% (6,8 milljónir). Í Tyrklandi 
eru 99% íbúa múslímar (70,5 milljónir) og í Afganistan eru múslímar einnig 
99% íbúa (31,5 milljónir).

Í Rússlandi eru múslímar 11,3 milljónir talsins eða 8% íbúa. 

Í ríkjum Evrópu (fyrir utan Tyrkland) eru múslímar aðeins í meirihluta 
í Albaníu (70%), þar sem búa rúmar 2,2 milljónir múslíma, og í Bosníu-
Hersegovínu (55%), þar sem búa rúmar 2 milljónir múslíma. Loks skal þess 
getið að í Malasíu búa tæpar 12 milljónir múslíma (um 48% íbúa) og í Kína 
er talið að búi um 39 milljónir múslíma (um 3% íbúa).

íslam á íslandi

Þann 1. desember 2007 voru 371 manns skráðir í Félagi múslíma á Íslandi. 
Félagar eru frá ýmsum löndum en geta má þess að um 100 Íslendingar eru 
í félaginu. Aðalstarfsemi og markmið félagsins eru að gefa múslímum hér á 
landi kost á að iðka trú sína og upplýsa aðra um íslam og múslíma. Félagið 
var stofnað 1997 og hefur það vaxið ört þrátt fyrir smæð sína. Draumurinn 
er sá að koma á fót menningarmiðstöð hér í Reykjavík þar sem allir geta 
komið og fræðst um íslam, múslíma og íslamska menningu. Vonir standa til 
þess að menningarmiðstöðin muni rísa á næstu árum.

uppruni og grundvallarhugmyndir

Íslam er með yngstu höfuðtrúarbrögðum mannkyns. Íslam er arabískt 
orð sem táknar undirgefni og frið; þ.e. undirgefni við Allah, Guð múslíma, og 
þann frið sem Allah veitir. Múslími er sá sem beygir sig undir vilja Allah og 
hlýðir boðorðum hans. Í hugum múslíma er íslam ekki eingöngu trúarbrögð 
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heldur líka lögmál (sharia) sem hlíta skal í einu og öllu, svo sem vikið verður 
nánar að síðar.

Allah er arabíska nafnið á hinum eina sanna Guð. (Kristnir arabar nota 
einnig heitið Allah. Í arabískri þýðingu Biblíunnar er Allah orðið sem notað 
er um Guð.)

Í augum múslíma er Allah sá sem skapaði alheiminn og viðheldur honum. 
Boðberi hans var Múhameð sem stofnaði trúarbrögðin 610–632 e.Kr. Hann 
fæddist í Mekka um 570 e.Kr. og er hann var fertugur að aldri mun honum 
hafa vitrast orð Allah sem skráð eru í Kóraninum. Árið 622 flúði hann ásamt 
fylgismönnum sínum frá Mekka til Medína og við það ártal miða múslím-
ar tímatal sitt. Múhameð dó í Medína 632 e.Kr. og þar er gröf hans; þess 
vegna er Medína önnur helgasta borg múslíma á eftir Mekka, fæðingarborg 
spámannsins; báðar borgirnar eru nú í Sádi-Arabíu. Rétt er að halda því til 

Kennimoskur (madrasa, þ.e. moska ásamt húsaþyrpingu umhverfis þar sem fram fer háskóla-

kennsla í íslömskum fræðum) við Registan–torg í Samarkand, Úsbekistan (persneska orðið 

registan merkir „sandmörk“). Frá vinstri til hægri: Ulughbek, fullbyggð árið 1420 og nefnd í 

höfuðið á merkum stjörnufræðingi, sonarsyni landvinningamannsins Tímurs halta; TillaKari 

(„Hin gyllta“), fullbyggð árið 1660 og Sher Dor („Ljón“), fullgerð árið 1636. Ljósm. Jón Gauti 

Jóhannesson.
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haga að múslímar trúa á alla spámenn Guðs — líka Jesú. Múhameð gegnir 
þó sérstöðu, að mati múslíma, vegna þess að hann er síðastur í röðinni af 
spámönnum eða boðberum Guðs. Hlutverk Múhameðs var að miðla mann-
kyni hinni síðustu og endanlegu opinberun af hálfu Guðs. Múslímar telja að 
hún standi ofar öllum fyrri opinberunum og er sú kennisetning mikilvæg. Þar 
eð Kóraninn greinir svo frá að Múhameð sé síðasti spámaðurinn getur maður 
sem er annarrar skoðunar ómögulega talist múslími.

Sá sem í einlægni trúir á Guð og að Múhameð sé boðberi hans telst játa 
íslam og getur með sanni kallast múslími. 

Múslímar líta svo á að Kóraninn sé hið síðasta í röð helgra rita, guðsgjöf 
til mannanna og bein ræða Guðs til þeirra. Texti hans opinberaðist Múhameð 
og var skráður nákvæmlega fyrir atbeina hans. Kóraninn túlkar vilja Guðs 
til hlítar. Íslam er ekki aðeins fólgið í ytri trúar– og siðferðisreglum, heldur 
trú sem í eðli sínu setur mark sitt á öll svið mannlífsins, svo sem réttarfar 
og samlíf.

Rétt er að tilgreina aðra meginþætti íslams, sem eru eftirfarandi:

•	 Trúin á helg rit sem bera vott um opinberanir Guðs. Kóraninn greinir 
m.a. frá vitrunum Abrahams, Móse, Davíðs og Jesú; múslímar líta svo 
á að Kóraninn sé eina ritið sem varðveist hefur í upprunalegri mynd. 

•	 Sérhver manneskja fæðist múslími í samræmi við vilja Guðs og fyr-
irætlan hans með mannkyn og sköpunarverkið. Maðurinn stendur efst í 
sköpunarstiganum og þarf því að axla sérstaka ábyrgð gagnvart Guði. 

•	 Sköpunarverkið er þrungið merkingu; Guð á sér markmið með lífinu.

•	 Maðurinn fæðist syndlaus og frjáls. Forsenda þessa frelsis er þó sú að 
hann sé að fullu ábyrgur fyrir lífi sínu og gjörðum. Enginn getur losað 
manneskju undan þessari ábyrgð t.d. með því að afplána synd annars 
aðila.

•	 Eðli mannsins er fremur gott en vont. Þessi staðreynd gerir manninum 
kleift að vinna að eigin frelsun. Til að öðlast frelsi þurfa trú og gjörðir 
að haldast í hendur.

•	 Trúin á dómsdag. Heimurinn mun á efsta degi líða undir lok og Guð 
mun halda dóm yfir mönnum, í endanlegum og fyllilega sanngjörnum 
réttarhöldum.

Dómurinn gerir ráð fyrir að manninum verði launuð góðverk sín en refsað 
fyrir illvirkin. En því er trúað að Guð geri engan ábyrgan fyrr en hann hefur 
vísað viðkomandi rétta veginn.
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Trúarkerfi og guðsmynd íslams eiga margt sammerkt með gyðing– og 
kristindómi enda er trúin á einn Guð öllum þessum trúarbrögðum sameig-
inleg.

Skv. Kóraninum hafa upprunalegu opinberanirnar farið forgörðum vegna 
misskilnings, viðbóta eða yfirsjóna í helgiritum gyðing– og kristindóms (þ.e. 
í Biblíunni).  

Aðalþættir trúarlífsins eru hinar svonefndu fimm stoðir íslams (arkan), 
fimm helgar skyldur sem múslímum er uppálagt að framkvæma og virða:

Kalon–bænaturninn (mínaret) í borginni Búkhara, Úsbekistan (kalon merkir „hinn mikli“ á 

persnesku). Fullgerður árið 1127, 47 metrar á hæð, líklega hæsta bygging Mið–Asíu á þeim 

tíma. Háir bænaturnar þjónuðu einnig hlutverki varð- og útsýnisturna fyrr á öldum. Sagan 

hermir að Genghis Khan hafi heillast svo af mannvirkinu að turninum var þyrmt þegar Búkhara 

var að mestu lögð í rúst árið 1220, þar á meðal moskan sem stóð við bænaturninn á þeim 

tíma. Við rætur bænaturnsins er anddyri Kalon–moskunnar (sem rúmar 10.000 manns) og 

andspænis henni Mir-i-Arab–kennimoskan, nefnd í höfuðið á stofnanda hennar. Báðar þessar 

byggingar voru reistar á 16. öld. Ljósm. Jón Gauti Jóhannesson.
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1. Trúarjátning (shahadah).

2. Bænagjörðin (salah) í átt að Mekka fimm sinnum á dag.

3. Skattur til fátækra, ölmusugjöf (zakah). Reiknuð sem hlutfall af ráð-
stöfunartekjum.

4. Fastan (sawm) í ramadanmánuði, níunda mánuði íslamska tímatals-
ins.

5. Pílagrímsförin (haji) til Mekka a.m.k. einu sinni á ævinni.

Moskan er hin trúarlega og félagslega þungamiðja sérhverrar íslamskrar 
borgar og þar fer guðsþjónustan fram. Múslímar mega þó leggjast á bæn 
hvar sem er (t.d. á heimili sínu eða vinnustað) en fyrir hverja bænagjörð 
verða þeir að laugast, enda skilyrði að vera hreinn á bæn. Þeim ber hins 
vegar skylda til að koma til bænagjörðar í mosku á föstudögum. Úr turni 
hennar (minaret) kallar bænakallari (muezzin) til bæna. Á þeim stöðum 

Bláa moskan í borginni Mazar-i-Sharif í norðurhluta Afganistans (persneskt heiti borgarinnar 

merkir „grafreitur hins helga“). Moskan var byggð á fyrri hluta 16. aldar, að því er goðsögnin 

hermir á þeim stað þar sem Ali bin Talib (600-661 e.Kr.) liggur grafinn. Ali var tengdasonur 

Múhameðs spámanns, fjórði kalífinn og fyrsti leiðtogi (ímam) shía-múslíma. Þorri shía-mús-

líma trúir því hins vegar að Ali sé grafinn í Najaf í Írak. Moskan er þakin turkís, himinbláum og 

ljósgrænbláum skrautsteini. Ljósm. Jón Gauti Jóhannesson.
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þar sem moska og bænakallari eru ekki fyrir hendi er notast við töflur um 
bænastundirnar (bænahaldið fylgir sólargangi). 

Karlkyns múslími leiðir bænagjörðina, yfirleitt virðingarmaður í samfélag-
inu en samt ekki endilega, og nefnist sá sem fer fyrir bænahaldinu ímam. 
Meðal súnní–múslíma eru ímamar leikmenn en þurfa þó að uppfylla lág-
markskröfur um þekkingu á helgisiðum trúarinnar. Þeir eru ekki prestar í 
okkar skilningi orðsins, sem starfsstétt í krafti menntunar sinnar, enda gerði 
Múhameð ekki ráð fyrir prestum í söfnuði sínum. Trúarlegir fræðimenn ísl-
ams nefnast ulama (sem þýðir „hinir lærðu”). Geta ber þess að orðið ímam 
vísar einnig til andlegra og veraldlegra leiðtoga múslíma, einkum á upp-
hafstímum íslams, svo og til virtustu guðfræðinga shía–múslíma; hinir síð-
arnefndu notast raunar við fleiri heiti á trúarleiðtogum sínum, þar á meðal 
mullah og ayatollah.

Snemma var gripið til túlkana kenni– og fræðimanna þegar trúarleg og 
félagsleg vafamál skutu upp kollinum. Sér til leiðsagnar við að túlka Kór-
aninn byggðu hinir lærðu menn íslams á vitneskju um Múhameð sjálfan; 
ekki löngu eftir dauða hans 632 e.Kr. tóku ýmsir, sér í lagi Bukhari — ar-
abískur fræðimaður sem fæddist í borginni Bukhara, nú í Úsbekistan, 810 
e.Kr. (dáinn 870) — að safna saman sögnum um hann og fylgismenn hans, 
orðum og gjörðum, og myndar þetta mikla safn hadith, sem er helsta trúar-
rit íslams að Kóraninum frátöldum. Þá varð til hugtakið sunna („hefð”), for-
dæmi réttrar breytni meðal rétttrúaðra múslíma. Kóraninn og hadith–safnið 
liggja til grundvallar trúarlegum og lögformlegum hugsunarhætti múslíma 
svo og réttarfarslegum úrskurðum. Upp úr þessum ritum og kennisetningum 
þróaðist sharia, „vegur íslams”, siðareglur og lög sem stýra lífsháttum og at-
höfnum múslíma og stuðst var við til að koma á íslamska samfélagskerfinu. 
Sharia er gefið í eitt skipti fyrir öll, ný löggjöf er óhugsandi, einungis túlkun 
lögmálsins kemur til greina. Skv. því skulu trúarbrögðin, samfélagið og rétt-
arkerfið vera órofa heild og grundvallast stjórnarhættir í fjölda íslamskra 
ríkja á því. 

Meðal tveggja stærstu hátíða íslams eru Id al–fitr sem markar lok föst-
unnar og Id al–adha sem er fórnarveisla og markar lok pílagrímsfararinnar 
til Mekka. Hátíðin er haldin til að minnast Abrahams sem var fús til að fórna 
syni sínum Ísmael til að hlýðnast Guði. Hátíðarbænirnar eru öllum múslím-
um mikilvægar. Farið er með þær eftir sólarupprás en þó áður en sólin er í 
hádegisstað og víða undir berum himni.

Íslam greinist, líkt og kristindómur, í ýmsar trúarfylkingar. Mismunur þeirra 
snýst fremur um framkvæmd hinna ýmsu trúarreglna og helgisiða en trúar-

ÍSLAM
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grundvöllinn sem slíkan. Skömmu eftir andlát Múhameðs greindi fylgismenn 
hans á um hver skyldi taka við leiðtogahlutverkinu og urðu deilurnar til þess 
að íslam klofnaði og greindist í tvær höfuðfylkingar, súnní og shía. Shí’at Ali 
(fylgismenn Ali) litu svo á að aðeins Ali, sem var í senn frændi Múhameðs og 
tengdasonur, gæti farið fyrir trúflokki múslíma og klufu shía–menn sig þar 
með út úr. Ali sjálfur hlutaðist ekki til um þessi átök.

Shía–múslímar eru aðeins í meirihluta í Íran en í Írak eru þeir um helming-
ur íbúa. Í öllum öðrum íslömskum löndum eru súnní–múslímar í meirihluta, 
t.d. í Pakistan þar sem þeir eru 90% íbúa (afgangurinn er shía–múslímar eða 
aðrir trúflokkar), Egyptalandi, Sádi–Arabíu, Tyrklandi, Norður–Afríku og Sýr-
landi. Nokkuð stórir hópar shía–múslíma eru t.d. í Suður– og Norður–Jemen, 
Afganistan, Líbanon og á Indlandi.

Shía–múslímar telja sig frjálsari gagnvart trúarritum íslams, túlkunum 
þeirra og lögmálinu en súnní–múslímar. Hinir síðarnefndu eru álitnir rétttrú-
aðir og leggja sig fram um að fylgja hefðinni sem Múhameð markaði.

Báðar greinar eiga sér lagaskóla og eigin hadith–söfn sem gegna veiga-
miklu hlutverki í íslömskum trúar– og helgisiðum. 

Túlkun manna á Kóraninum og hadith hefur verið mismunandi í aldanna 
rás rétt eins og í kristindómi. Rétttrúaðir múslímar eru sannfærðir um að 
orð Guðs eins og það birtist í Kóraninum sé óskeikult og að sama skapi 
óhagganlegt. Í Kóraninum og hadith–söfnum má enda finna skýr ákvæði um 
túlkun og gildi: 

•	 Kóraninn er algildur (Kóraninn 14: 1, 81: 27 og víðar).

•	 Engu nýju/óíslömsku, þ.e.a.s. sem eigi hefur verið iðkað eða samþykkt 
af spámanninum sjálfum, má hleypa inn í íslam (Kóraninn 6: 153, 3: 
31; hadith nr. 169 og 170 í hadith–safninu Riyadh as–Salihin).

Á hinn bóginn eru þeir múslímar til sem hampa nauðsyn þess að greina 
á milli hins algilda annars vegar og þess sem háð er tíma og menningarað-
stæðum hins vegar í Kóraninum; af sjálfu leiðir að taka verður tillit til sam-
félagsþróunar og tækniframfara við túlkanir á helgiritunum. 

Innan raða shía–múslíma eru ýmsar greinar, m.a. ímamítar og ísmailítar. 
Þeir síðarnefndu teljast að vísu ekki til múslíma.

Ahmadiyya er trúarhreyfing sem stundar trúboð m.a. í Evrópu. Hún var 
stofnuð árið 1889 á Indlandi af Mirza Ahmad (1835–1908) sem kvaðst vera 
sá frelsari og spámaður sem mörg trúarbrögð boða. Ahmad leit í senn á sig 
sem mahdi, messías og Krishna og ber það vott um viðleitni Ahmadiyya–



97

hreyfingarinnar til að bræða saman hin ýmsu trúarbrögð. Hreyfingin er í eðli 
sínu andófsafl og fylgismenn hennar staðhæfa sjálfir að þeir séu fulltrúar 
hins sanna íslams. Rétttrúaðir múslímar eru þó þeirrar skoðunar að hreyf-
ingin brjóti í bága við meginatriði íslamskra trúar– og helgisiða og telja því 
að áhangendur hennar séu ekki múslímar. Þrætueplið er fyrst og fremst 
viðhorfið til Múhameðs. Rétttrúaðir múslímar telja að hann hafi boðað hina 
endanlegu opinberun en átrúendur Ahmadiyya útiloka ekki að aðrir spámenn 
geti eða hafi getað komið fram á eftir honum, enda sé Ahmad einn þeirra. 
Fylgismenn Ahmadiyya samsinna hins vegar því að Múhameð hafi verið síð-
asti löggjafarspámaðurinn. Rétttrúaðir múslímar hafna Ahmadiyya og árið 
1974 lýsti þing Pakistans því yfir að hreyfingin væri ekki íslömsk.

Ahmadiyya er einkum kunn fyrir þá sérstöku kenningu að Jesús hafi lifað 
krossfestinguna af og hafi andast, aldinn maður, í Kashmír.

Fyrir andlát

Múslímar óska þess yfirleitt að fá að deyja heima hjá sér. Sumir vilja fá að 
deyja í heimalandi sínu, sé þess nokkur kostur. 

Sé hinn dauðvona á sjúkrahúsi þykir mjög æskilegt að hann fái að vera í 
einrúmi. Trúarleg tákn skulu ekki vera í herberginu. Algengt er að nánasta 
fjölskylda, ættingjar og nánir vinir séu nærstödd, enda mikil áhersla lögð 
á að hinn sjúki þjáist ekki og deyi í einsemd. Skylda þessi á sér trúarlegar 
forsendur og tjáir jafnframt umhyggju samfélagsins fyrir einstaklingnum. 
Þannig eflast fjölskyldubönd, svo og félagsleg og trúarleg bönd, milli sam-
félags og einstaklings. 

Margir óska þess að ímam eða annar fulltrúi trúgreinar viðkomandi vitji 
þeirra. Slík vitjun gefur færi á samtölum, bæn, sálusorg og upplestri úr Kór-
aninum.

Íslam kennir að manneskja falli frá „þegar Guði þóknast” og að hún verði 
eftir dauðann að standa skil á lífi sínu. Brýnt er að hinn dauðvona fái tæki-
færi til að fara með trúarjátninguna: „Það er enginn annar Guð en Allah og 
Múhameð er spámaður hans.” Trúarjátninguna mega aðrir líka flytja fyrir 
hans hönd. 

Jafnmikilvæg er bænin til Guðs um fyrirgefningu, miskunn og samúð.

Íslam leggur áherslu á að hinn sjúki gangi frá málum gagnvart sínum nán-
ustu. Það er m.a. fólgið í því að aðstoða skal hinn sjúka við gerð erfðaskrár 
hafi það ekki þegar verið frágengið. 

Líknardráp eru stranglega bönnuð í íslam.

ÍSLAM
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eFtir andlát

Ekki er gert ráð fyrir að múslími tjái sorg sína á háværan hátt. Ástæðan 
er sú að litið er á sterk tilfinningaköst sem merki um bilandi trú eða aðra 
trúarlega bresti. Skoðanir á þessu eru þó misjafnar eftir svæðum.  

Múslímar mega ekki klæðast svörtu eða nota sorgarbönd til að tjá sorg 
sína.

Við andlát eru hinum látna veittar nábjargir og andlitinu beint í átt að 
Mekka. Að svo búnu er farið með bæn fyrir hinum látna og breitt yfir líkið. 

Í trúarlegu samhengi er krafan um hreinleika áberandi en í íslam er lagt 
sérlega mikið upp úr hreinleika. Andlátsathöfnin er umfangsmikil og hefur 
mikið vægi. Líkið er þvegið strax eftir andlát og er það algjört skilyrði meðal 
múslíma. Yfirleitt tekur nánasta fjölskylda hins látna að sér að þvo og búa 
um líkið. En ímam getur líka annast athöfnina eða annar aðili sem fjölskyldan 
treystir og er kunnugur íslamskri hefð. Reglan er sú að lík af manni skal þveg-
ið af múslímskum mönnum eða eiginkonu hans og lík af konu af múslímskum 
konum eða eiginmanni hennar.

 Kynfæri eru hulin öðrum en maka. Þau eru þvegin fyrst, svo tekur við 
wudu — sami helgisiðaþvottur og viðhafður er fyrir bænagjörð. Eftir að höf-
uðið er þvegið skal allur líkaminn þveginn (hægri hlið fyrst). Því næst er allur 
líkaminn þveginn þrisvar. Sé hann ekki hreinn eftir það skal hann þveginn í 
oddatöluskipti (5, 7 o.s.frv.). Í síðasta skiptið er notuð ilmolía, t.d. kamfer, í 
vatnið. Engu vatni er til sparað til að hreinsa líkamann. Bera skal ilmvatn á 
þá líkamshluta sem snerta flötinn þegar lagst er á bæn (enni, nef, lófa, hné 
og fætur). 

Það þykir æskilegt að kveikja á reykelsi áður en líkþvottur hefst. 

Sé vatn ekki tiltækt eða smithætta fyrir hendi vegna t.d. rotnunar er mælt 
með táknrænum þvotti sem felst t.d. í notkun sands eða moldar (tayamm
um).

Jafnan tekur hálfan dag að þvo og klæða líkið. Athöfnin útheimtir þar til 
gerðan búnað.

kruFning

Múslímar eru ekki mótmæltir krufningu þegar hennar gerist þörf en leita 
þarf samþykkis aðstandenda. 
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líkklæði

Klæða ber líkið í klæði úr hvítri bómull (takfin). Ekki skal nota silki handa 
karlmanni. Efnið á helst að vera án sauma en sé slíkt ekki fyrir hendi má 
notast við lak. Karlmenn eru klæddir í 3 lög en konur í 5. Hafi hinn látni farið 
í pílagrímsförina til Mekka er hann að jafnaði sveipaður pílagrímsklæði sínu 
sem er 2 lög (aðeins karlmenn nota sérstök pílagrímsklæði).

kistulagning

Líkið er lagt á hægri hlið í kistuna með handleggina meðfram síðunum. 
Kistan er ekki skreytt og á að vera eins einföld og framast er kostur til marks 
um það að allir séu jafnir fyrir dauðanum.

Moska Ahmed soldáns í Istanbúl, Tyrklandi (öðru nafni Bláa moskan; innviðir eru enda skreytt-

ir bláum tígulsteini). Moskan var byggð á árunum 1609-1616 að tilskipun Ahmed I, soldáns 

Tyrkjaveldis, til þess að friða Allah eftir ófarir í stríðum við Habsborgarveldið og Persa. Mosk-

an hefur 6 bænaturna; trúarleiðtogar gagnrýndu Ahmed fyrir hroka og ósvífni enda hafði, 

fram að þeim tíma, einungis Kaaba–moskan í Mekka, sem er heilagasti staður múslíma, sex 

bænaturna. Ahmed leysti þann vanda með því að fjármagna byggingu sjöunda bænaturnsins 

í Kaaba. Ljósm. Jón Gauti Jóhannesson.
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Engar aðrar athafnir fara fram fyrir útför.

dánartilkynning

Andlátið er ekki tilkynnt við guðsþjónustu í moskunni. Aðstandendur sjá 
til þess að láta orð út ganga meðal ættingja og vina um andlát og/eða til-
kynna það í dagblaði. 

Blóm og tónlist

Þar eð mikið er lagt upp úr einfaldleika og jöfnuði skal kistan vera af ein-
földustu gerð og óskreytt. Það á ekki að skreyta kistuna með krönsum eða 
blómum. Frávik frá þessu koma þó fyrir í sumum löndum.

Tónlist og söngur eru ekki leyfð við útförina. 

útFör

Farið er með útfararbænina í moskunni, á heimilinu eða við gröfina. 
Fulltrúi aðstandenda leiðir stundum útfararbænina en iðulega er sú athöfn 
falin ímam (bænaleiðtoga í moskunni).

Forsendur slíkrar bænar eru þær að hinn látni sé múslími og að þvottur 
hafi farið fram eftir settum helgisiðum. Jafnframt er sú krafa gerð að athöfn-
in fari fram eftir ýmsum öðrum reglum, svo sem að það fólk sem er á bæn 
myndi minnst þrjár raðir og að minnst tvær persónur séu í hverri röð. Þar 
til grundvallar liggja eftirfarandi orð spámannsins: „Ef múslími deyr og þrjár 
raðir múslíma biðja fyrir honum fær hann inngöngu í paradís.” 

Bænin hefst á niyyah, áheit þess að fara með útfararbænina.

Bænin geymir fjórar lofgjarðir um mikilmennsku Allah (Allahu akbar):

Fyrst getur að líta Surat al–Fatiha (fyrsta kafla í Kóraninum) en Hanafi– 
og Maliki–skólinn eru þeirrar skoðunar að lestur Surat al–Fatiha sé ekki í 
samræmi við orð spámannsins.

Því næst er Guð lofsamaður fyrir blessun sína og miskunn gagnvart Abra-
ham og eftirmönnum hans og beðið fyrir því að Guð miskunni og blessi 
Múhameð og eftirmenn hans.

Í þriðja lagi er beðið fyrir því að Guð fyrirgefi lífs sem liðnum og leyfi mús-
límum að lifa í sátt við íslam og deyja trúaðir. Beðið er fyrir því að múslímar fái 
umbun og að þeim verði hlíft við kvalræði grafarinnar og refsingu helvítis.

Að lokum kveður fólk með as–salámu ‘aleikum wa–rahmatullah (friði og 
blessun Guðs) sem felst í að snúa höfði fyrst til hægri og síðan til vinstri og 
leiðir ímam athöfnina. Hún varir að jafnaði lengur en hefðbundin útför.
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Gera má ráð fyrir margmenni við athöfnina og að henni lokinni er oft 
loftað út. 

jarðsetning

Jarða ber viðkomandi sem fyrst, helst 1–2 dögum eftir andlát. Í íslömsk-
um löndum eru lík yfirleitt jörðuð án kistu, en víða annars staðar í heiminum 
er jarðað með kistu. Ræður loftslag á hverjum stað þar nokkru um. Á Íslandi 
er jarðað með kistu.

Bálför er óheimil. 

Kistan er borin frá þeim stað, þar sem útfararbænin var flutt, að graf-
reitnum. Litið er á það sem trúarlega skyldu að bera kistuna rétt eins og að 
þvo hinn látna. Karlmenn bera kistuna á herðum sér og skal hún borin með 
reisn. Ef um talsverða vegalengd er að ræða er algengt að skipt sé um burð-
armenn. 

Áður en kistan er borin fara viðstaddir með bæn og eru allir standandi 
(gagnstætt því sem tíðkast við bænahald almennt) og snúa sér í átt að 
Mekka. 

Alla jafna fylgja aðeins karlmennirnir hinum látna til grafar og er sú venja 
einnig viðhöfð þegar kona er borin til grafar. Það að konur skulu ekki fylgja 
látnum ástvinum til grafar er rökstutt með eftirfarandi: 

•	 Útförin er mikið tilfinningalegt álag.

•	 Konur hafa mikilvægum skyldum að gegna á heimilinu svo sem að taka 
á móti þeim sem koma til að samhryggjast, elda, sinna börnunum og 
hugsanlega öðrum sem þurfa á umönnun og umhyggju að halda.

•	 Konum er hættara við að láta hryggð sína í ljós með hætti sem ekki 
samrýmist venjum íslams, t.d. með háværum grát og ópum.

Ákveði kona engu að síður að vera viðstödd líkfylgdina skal hún hlíta 
reglum íslams um viðeigandi klæðaburð og hegðun.

Grafirnar skulu snúa í átt að Mekka, þ.e.a.s. að gröfunum á reitnum skal 
vera skipað þannig að andlit hins látna vísi í átt að Mekka. Þar eð hinn látni 
liggur á hægri hlið í kistunni þarf að koma henni þannig fyrir að andlitið vísi í 
átt að Mekka. Mekka er trúarleg þungamiðja íslams og helgasti staður mús-
líma enda var Kaaba, ferhyrnda byggingin í Mekka, fyrsta guðshús í heimi 
(skv. hefðinni byggt af spámönnunum Abraham og Ísmael). 

Greftrun á tvöföldu dýpi í jörðu er ekki heimil.

ÍSLAM
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Ímam eða annar múslími sem er verkinu vaxinn stýrir athöfninni við graf-
arbakkann. Meðan kistan er látin síga ofan í gröfina eru þessi orð sögð: „Í 
nafni Guðs og í Guðs náð jörðum við þig í samræmi við súnna sendiboða 
Guðs; friður og blessun Guðs sé með þér.”

Oft taka viðstaddir sér handfylli af mold og strá með báðum höndum á 
kistuna (sbr. verklag spámannsins) og þylja þessi orð úr Kóraninum:

1. „Af jörðu höfum vér skapað þig” („vér” er fornafnið sem Guð notar um 
sjálfan sig í Kóraninum)

2. „og að jörðu skaltu hverfa á ný”

3. „og af henni munum vér skapa þig aftur” (Kóraninn 20: 55)

Loka ber gröfinni eins fljótt og auðið er; algengt er að aðstandendur óski 
eftir því að framkvæma það sjálfir. 

Flestar trúarstefnur íslams fylgja í meginatriðum því athafnamynstri sem 
lýst hefur verið hér að framan. Þó ber að hafa í huga að múslímar eiga 
sér mjög mismunandi menningarlegan bakgrunn og eru upprunnir í hinum 
ýmsu þjóðríkjum sem spanna gríðarstórt landsvæði og siðvenjur eru því afar 
breytilegar.

samhryggð og sorg

Múslímar vitja fjölskyldu hins látna strax eftir að af andláti fréttist. Einnig 
í framhaldi af útförinni koma vinir og vandamenn saman til að votta syrgj-
endum samúð og veita þeim stuðning. Vettvangur slíkrar vitjunar getur ver-
ið heimili hins látna, heimili náinna skyldmenna eða moskan. Lesið er upp 
úr Kóraninum og Guð beðinn um að fyrirgefa hinum látna og sýna honum 
miskunn.

Fólk leggur sig fram um að samhryggjast þeim sem eiga um sárt að 
binda, iðulega með þessum orðum: „Það sem Guð gaf og það sem Guð tók 
er hans og hann ákvað tímasetningu þess alls.”

Mælst er til þess að skyldmenni, nágrannar og vinir létti undir með nán-
ustu aðstandendum með því að elda eða koma með mat og reka nauðsynleg 
erindi fyrir aðstandendur. Séu lítil börn í fjölskyldunni er ekki gert ráð fyrir að 
syrgjendur reiði fram mat handa þeim sem koma til að samhryggjast. Það 
er í verkahring annarra. 

Ef boðið er til erfidrykkju í moskunni borða menn og konur sitt í hvoru 
rýminu. 
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Kol Sharif–moskan í borginni Kazan í 

Rússlandi. Moskan var upprunalega reist 

á fyrri hluta 16. aldar, meðan borgin var 

höfuðborg tatararíkisins Kazan og eitt 

helsta vígi Gullna skarans svonefnda. 

Moskan var eyðilögð þegar rússnesk-

ur her Ívans IV grimma (1530–1584) 

Rússakeisara lagði borgina undir sig árið 

1552. Moskan var endurreist á árunum 

1996–2005 og mun vera stærsta moska 

Rússlands. Ljósm. Jón Gauti Jóhann-

esson.

Sorgartímabilið er að hámarki 3 dagar við missi náins skyldmennis. Skv. 
Bukhari er bannað (harám) að syrgja lengur. Fyrirskipaður biðtími (‘idda) 
íslamskra laga við eiginmannsmissi eru � mánuðir og 10 dagar. Með þessu 
fyrirkomulagi kemur í ljós hvort konan er barnshafandi og tryggir þannig, 
ef því er að skipta, erfðarétt barnsins eftir föður sinn. Ekkjunni er sem sagt 
óheimilt að giftast á ný á þessu tímabili (biðtíma) sem er nokkurs konar 
festar. Notkun ilmvatns, farða, skartgripa, litríkra klæða og andlitsslæðu er 
jafnframt bönnuð á þessu tímabili. Reglur þessar eiga einnig við um konu 
sem er ekki múslími.

graFreitur

Líkt og mörg önnur trúfélög leggur íslam mikla áherslu á að fá úthlutað 
sérgrafreit. Hérlendis hafa múslímar sérgrafreit í Gufuneskirkjugarði (í Graf-
arvogi).

Grafreiturinn þarf að vera auðkenndur og afmarkaður með skýrum hætti 
frá grafreitum annarra trúfélaga á svæðinu. Einnig verður að merkja sjálfa 
gröfina þannig að ekki sé traðkað á henni fyrir slysni. 

Að jafnaði er ekki leyfilegt að færa gröf múslíma til eða eyða henni. 

ÍSLAM
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minningamörk

Besta gröfin, skv. Múhameð, er sú sem enginn tekur eftir. Hugsunin er að 
hún skuli vera eins einföld og mögulegt er. 

Höfuðmáli skiptir að ekki sé varið miklu fé í útförina og leiðið. Þess í stað 
skal nota féð til hjálpar fátækum og þurfandi og biðja Guð um að launa hin-
um látna þau óbeinu góðverk. 

Í tímans rás er þó merking leiða orðin algengari. Núorðið er notast við 
fábrotna, litla legsteina með hefðbundnum áletrunum. 

Stundum eru ljós kveikt og látin loga við leiðið. Með því að nota ljós, 
hvort heldur í formi kerta eða rafljósa, er verið að bregða út af íslamskri 
útfararhefð og ber það vott um aðlögun að vestrænum hefðum. Skreyting-
ar á leiðum múslíma eru einnig orðnar algengari og eru til vitnis um sömu 
þróun. 

Súnní–múslímar leggja áherslu á að gröfin skuli aðeins rúma eina per-
sónu. Slík tilmæli eru þó lögð til hliðar ef styrjöld eða farsóttir brjótast út.

Ahmadiyya–hreyfingin er hins vegar ekki mótfallin lagningu fjölskyldu-
grafa.

útFör Barna  
Búið er um látin börn (svo og andvana fædd) á sama hátt og fullorðna, 

lík þeirra þvegin og greftruð með sama fyrirkomulagi og lík fullorðinna. Ef 
barnið er 8 ára eða yngra gildir einu hvort maður eða kona búi um það og 
þvoi. Hafi barnið ekki náð kynþroskaaldri við andlát er farið með sömu bæn, 
að undanskilinni þeirri eftir 3. takbír (Allahu akbar).  

Ritstjórn þakkar Salmann Tamimi fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar.

ítareFni á íslensku:
Kóraninn. Helgi Hálfdanarson þýddi. Mál og menning. Reykjavík 2003.

Þorkell Ágúst Óttarsson: Islam; að lúta vilja Guðs. Námsgagnastofnun. Reykjavík 2003.

Jón Ormur Halldórsson: Islam; saga pólitískra trúarbragða. Menningarsjóður. Reykjavík 
1991.

Gunnar J. Gunnarsson: Islam; trúarbragðafræði. Námsgagnastofnun. Reykjavík 1986.

Guðrún Ingibjörg Karlsdóttir: Samanburður á trúarbrögðunum islam og kristni. B.Ed.-
ritgerð við Kennaraháskóla Íslands. Reykjavík, apríl 1996.
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Riyádh asSalihín (Gardens of the Righteous). Arabic-English. Et utvalg hadith’er fra 
bl.a. Sahíh Al-Bukhári, Muslim og Muwattá’ Imám Málik. Samlet av Imám Abu Za-
kariya Yahya Bin Sharaf an-Nawawi. Kitáb Bhavan. New Delhi 1986.

The Translation of the Meanings of Sahíh AlBukhári. Arabic-English. Al-Bukháris ha-
dith-samling anses av islams lærde som den mest autentiske. Oversettelsen er ved 
dr. Muhammad Muhsin Khán. Islamic University, Al-Medina Al-Munawwara, Saudi-
Arabia. Dar Al-Arabia. Beirut.

ÍSLAM



108

Kristni

Staðtölur

Kristni er fjölmennasta og útbreiddasta trú heims. Tæplega 2,2 milljarðar 
manna játa kristna trú eða rétt um þriðjungur mannkyns (en í júlí 2008 var 
áætlað að jarðarbúar væru 6,68 milljarðar talsins). Kristna söfnuði er að 
finna í bókstaflega öllum löndum heims. Á tímum frumkristni á 1. öld e.Kr. 
breiddist kristni ört út í hinu víðfeðma Rómaveldi, einkum fyrir atbeina Páls 
postula. Að því loknu tók við tímaskeið fornkirkjunnar fram yfir árið 600. 
Árið 381 varð kristni ríkistrú í Rómaveldi, en geta má þess að Armenar tóku 
kristni fyrstir allra þjóða, árið 303, og í Georgíu (við Svartahaf) varð kristni 
ríkistrú um 20 árum síðar. Um 1150 var mestöll Evrópa orðin kristin og áttu 
klaustrin drjúgan þátt í landvinningum kristinnar trúar (Litháen var síðasta 

Das Kreuz im Gebirge (Krossinn í fjöllunum) eftir þýska mál-

arann Caspar David Friedrich (1774–1840). Tetschen–alt-

aristaflan, máluð 1807–08, olía á léreft. Gemäldegalerie, 

Dresden.
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land Evrópu sem tók kristni, undir lok 14. aldar). Fram undir miðbik 11. aldar 
var kristin kirkja ein órofin heild, a.m.k. að forminu til, en eftir það klofnaði 
hún í ýmsar kirkjudeildir, svo sem vikið verður nánar að í næstu köflum.

Þegar fjöldi kristinna manna er skoðaður eftir heimsálfum kemur eftirfar-
andi dreifing í ljós: í Afríku búa um 387 milljónir kristinna manna, í Asíu um 
323 milljónir, í Evrópu um 560 milljónir, í Mið- og Suður-Ameríku um 519 
milljónir, í Norður-Ameríku um 372 milljónir og í Eyjaálfu (þ.m.t. Ástralíu) 
um 28 milljónir. Eins og þessar staðtölur bera með sér er kristni ekki síður 
ríkjandi trú meðal þjóða Norður- og Suður-Ameríku en meðal Evrópuþjóða. 
Þrjú fjölmennustu ríki heims, sem játa kristna trú, eru reyndar öll í Norður- 
og Suður-Ameríku og eru þau sem hér segir (tölur innan sviga sýna hlutfall 
kristinna af íbúafjölda): Bandaríkin (83%) með 250 milljónir kristinna, Bras-
ilía (80%) með 171 milljón kristinna og Mexíkó (92%) með 100 milljónir 
kristinna. Rússland (55%) er fjölmennasta kristna ríki Evrópu með um 78 
milljónir kristinna íbúa. 

Af löndum Asíu eru kristnir fjölmennastir á Filippseyjum (90%) þar sem 
þeir eru 82 milljónir talsins. Í Afríku eru kristnir fjölmennastir í Lýðveldinu 
Kongó (áður Zaire) og Nígeríu þar sem fjöldi þeirra er um 60 milljónir í hvoru 
landi.

uppruni og grundvallarhugmyndir

Kristni (kristindómur) er yfirheiti á þeim trúarbrögðum sem rekja upphaf 
sitt til persónunnar Jesú Krists og tigna hann sem helstu guðsopinberun sög-
unnar. Kristindómur byggist á eftirfarandi:

•	 Að Jesús var uppi, kenndi og var líflátinn.

•	 Að frumkristnir báru vott um upprisuna og fluttu boðskapinn um end-
urkomu Jesú við endimörk tímans.

Biblían er grundvallarrit kristindóms enda vitnar hún um guðsopinber-
unina. Kristnir trúa því að Jesús, líf hans, orð og gjörðir geri mönnunum ljóst 
hver Guð er. Dauði og upprisa Jesú sé endanleg staðfesting þess. 

Guðsríki er megininntak boðunarstarfs Jesú, mergurinn í máli hans. Í 
Fjallræðunni svonefndu boðar Jesús siðfræði sína og mátt Guðs ríkis. Krafta-
verkakenndar gjörðir hans eru til marks um mátt hans og megin, vald yfir 
hinu illa sem og yfir sjúkdómum og dauða mannanna. Hann lætur ekki sitja 
við að boða Guðs ríki í orði sem á borði: Hann boðar í eigin persónu Guðs 
ríki. Hann tengir heiminn, söguna og örlög mannanna við mennska persónu 
sína. Þjáningar hans og dauði og vitnisburðurinn um sigursæla upprisu hans 



110

TRÚARBRÖGÐ OG ÚTFARARSIÐIR

táknuðu að með honum byrjaði 
vegurinn fram á við; hann mark-
aði þann veg ásamt Guði.

Kjarni kristinnar siðfræði er 
kærleikurinn í garð Guðs og 
náungans. Þetta atriði er orðað í 
samantekt Jesú á vilja Guðs (hið 
svonefnda tvíþætta kærleiks-
boðorð):

„Þú skalt elska Drottin, Guð 
þinn, af öllu hjarta þínu og af 
allri sálu þinni og af öllum huga 
þínum. Þetta er hið mikla og 
fyrsta boðorð. En hið annað er 
líkt, þetta: Þú skalt elska náunga 
þinn eins og sjálfan þig. Á þess
um tveimur boðorðum byggist 

allt lögmálið og spámennirnir.” (Matt 22:36f)

Í þessum boðorðum felst í stuttu máli eftirfarandi:

•	 Maðurinn er í einu og öllu skuldbundinn til að elska Guð og náunga sinn 
eins og sjálfan sig.

•	 Sá er elskar getur ekki ætlast til endurgjalds.

•	 Jesús finnur til samkenndar með öllum og einkum með þeim sem eiga 
um sárt að binda eða mega sín lítils: „Sannlega segi ég yður, svo fram
arlega sem þér hafið gjört þetta einum þessara minna minnstu bræðra, 
þá hafið þér gjört mér það.” (Matt 25:40)

•	 Jesús þurfti að gjalda með lífi sínu vegna þess að hann lifði og breytti í 
samræmi við boðorðin.

Kristin trú gerir ekki ráð fyrir að maðurinn geti frelsað sjálfan sig. Guðs 
ríki og eilíft líf eru ekki endurgjald fyrir trúarsannfæringu mannanna eða 
góðverk þeirra og rétta breytni. Með þessari hugsun er ekki gert lítið úr 
sannkristnum gildum heldur eingöngu átt við það að maðurinn sé ófær um 
að réttlæta sjálfan sig frammi fyrir Guði — hversu góður og réttsýnn sem 
hann annars kann að vera á mennskan mælikvarða. Frelsunin — endur-
lausnin — er þannig verk Guðs og gjöf Guðs. Meginatriðið er kærleikur Guðs 
í garð mannkyns sem opinberaðist í mannlegu eðli Jesú, sonar Guðs og end-
urlausnara mannkyns:

Pietà. Höggmynd úr marmara, smíðuð 1498–99, 

eftir Michelangelo (1475–1564) í Péturskirkjunni í 

Róm. Kristur látinn í faðmi Maríu guðsmóður.
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Kristur Bertels Thorvaldsen (1770–1844). Frummyndina (úr marmara) vann Thorvaldsen í Róm 

árið 1821 fyrir kór Frúarkirkjunnar í Kaupmannahöfn. Bálfararfélag Íslands gaf Kirkjugörðum 

Reykjavíkurprófastsdæma afsteypu úr eir af Kristslíkneskinu og var það afhjúpað þann 27. 

september 1962. Kristslíkneskið stendur gegnt dyrum Fossvogskirkju. Ljósm. Arnfinnur R. 

Einarsson.
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„Því að svo elskaði Guð heiminn, að 
hann gaf son sinn eingetinn, til þess 
að hver, sem á hann trúir, glatist ekki 
heldur hafi eilíft líf.” (Jóh 3:16)

Maðurinn getur aðeins réttlætt 
sjálfan sig eða frelsast með því að 
trúa á Jesú. Ekki ber að líta svo á að 
þetta ferli sé mannanna framkvæmd, 
heldur náð og Guðs gjöf. Í skilningi 
kristninnar er frelsunin ekki gagnger 
betrumbót manneskjunnar heldur 
nokkurs konar endursköpun hennar. 
Hin trúandi manneskja er í vissum 
skilningi ný, endurfædd mannvera.

Dauði Jesú á krossinum táknaði að 
hann tók á sig og axlaði allan þung-
ann af dómi Guðs yfir heiminum og 
að hinir seku léku lausum hala. Í ljósi 
þess að Jesús lét lífið á krossinum fyr-
ir hönd mannanna á mannkynið tilkall 
til fyrirgefningar Guðs og algjörs frels-
is. Þetta frelsi er uppistaða kristinnar 
trúar og siðferðis:

„Þér elskaðir, elskum hver annan, 
því að kærleikurinn er frá Guði kom

inn, og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar 
þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur.” (1. Jóh 4:7-9)

Í krafti þess að Guð elskaði mennina og fyrirgaf þeim afbrot þeirra er 
mönnunum uppálagt að elska hver annan. 

Í dauða Jesú fólst hin eiginlega köllun hans og innsiglaði hann þar með 
tryggð sína við hana og jafnframt sigur yfir hinu illa. Með fórnardauða sínum 
afplánaði hann allar syndir veraldar og sigraði þau öfl sem vildu slíta menn-
ina frá kærleika Guðs. Kristin trú byggist á þeirri vissu að Guð var að verki 
og opinberaði kærleika sinn fyrir atbeina Jesú.

Kristin trú kristallast í samkirkjulegu trúarjátningunum, þ.e. postullegu 
trúarjátningunni, Níkeujátningunni og Aþanasíusarjátningunni. Meginatriði 
trúarinnar eru í játningunum sett fram í kjarnyrtu máli, þ.e. trúin á Guð Föð-

Risavaxin hvelfing (76 metra há) gotnesku 

dómkirkjunnar í Rouen, borg í Normandí–

héraði í Norður-Frakklandi. Dómkirkjan var 

reist á árunum 1202–1530. Franski impress-

jónistinn Claude Monet (1840–1926) málaði 

á árunum 1892–94 fræga myndröð af fram-

hlið dómkirkjunnar í ýmsum birtubrigðum. 
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ur, Guðs Son og Guðs Heilagan anda — sem hefur verið, er og verður hinn 
eini sanni Guð kristinna manna um alla eilífð. 

Postullega trúarjátningin hljóðar svo:

„Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar.

Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottin vorn, sem getinn er af Heilög
um anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, kross
festur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá 
dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og 
mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða.

Ég trúi á Heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyr
irgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf.”

Fjallað verður um þrjár meginkirkjudeildir kristninnar í næstu köflum:

•	 Evangelísk-lúthersku kirkjuna, kirkjudeildir sem stofnaðar voru í 
framhaldi af siðbreytingunni á 16. öld og við frekari sundurgreiningu 
síðar. Saman mynda þær mótmælendakirkjuna með u.þ.b. 550 millj-
ónir fylgismanna.

•	 Rétttrúnaðarkirkjuna (Austurkirkjuna), stundum líka nefnd orþódox-
kirkjan, með u.þ.b. 218 milljónir fylgismanna, aðallega í Austur-Evr-
ópu, Rússlandi og öðrum fyrrum Sovétlýðveldum. Rétttrúnaðarkirkj-
an varð til er Austurkirkjan klofnaði frá rómversk-kaþólsku kirkjunni 
(Vesturkirkjunni) árið 1054.

•	 Rómversk-kaþólsku kirkjuna (Vesturkirkjuna) sem er fjölmennasta 
kirkjudeildin með rúmlega milljarð fylgismanna.
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Staðtölur

Evangelísk-lútherska kirkjan er í hópi fjölmennustu kirkjudeilda mótmæl-
enda (protestanta). Hlutfallslega tilheyra flestir evangelísk-lúthersku kirkj-
unni á Norðurlöndunum (á bilinu 80-90% íbúa), um 21 milljón manna. Á 
meginlandi Evrópu búa flestir sem aðhyllast lútherska kirkjuskipan (mót-
mælendur) í upprunalandi trúarinnar, Þýskalandi, eða röskar 30 milljónir 
manna. Af öðrum útbreiddum mótmælendakirkjum má nefna anglíkönsku 
kirkjuna eða biskupakirkjuna (á Bretlandseyjum, í Ástralíu og víðar; henni 
tilheyra alls um 75 milljónir manna), baptista, meþódista, öldungakirkjuna, 
vísindakirkjuna, kvekara, mennoníta og mormóna. 

Á heimsvísu teljast um 550 milljónir manna til hinna ýmsu mótmæl-
endakirkna, þar af um 110 milljónir manna í Evrópu allri. Utan Evrópu eru 
mótmælendur fjölmennastir í Bandaríkjunum, þar sem um 56% þjóðarinnar 
eru mótmælendur eða rúmar 168 milljónir manna. Mótmælendur eru jafn-
framt fjölmennir í Afríku þar sem þeir eru um 140 milljónir samanlagt. Í 
Suður-Afríku er hlutfall mótmælenda í álfunni einna hæst eða um 38% íbúa 
(þ.e. um 17 milljónir manna). Í Rómönsku Ameríku tilheyra um 48 milljónir 
manna mótmælendakirkjum; sé horft til einstakra landa í þeim heimshluta 
eru mótmælendur fjölmennastir í Brasilíu, um 17 milljónir alls eða rúmlega 
9% íbúa þar í landi.
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umgjörð, skipulag og starFshættir þjóðkirkjunnar

Íslenska þjóðkirkjan er evangelísk-lúthersk kirkja. Til hennar töldust, 
þann 31. desember 2007, 252.��1 manns. Kirkjuþing hefur æðsta vald í 
málefnum þjóðkirkjunnar innan lögmæltra marka. Það kemur saman einu 
sinni á ári og eru fulltrúar þar 29 talsins, 17 leikmenn og 12 vígðir menn. 
Kirkjuþing velur kirkjuráð sem fer með framkvæmdavald í málefnum þjóð-
kirkjunnar. Málefni er varða kenningu kirkjunnar, helgisiði og helgihald heyra 
undir biskup Íslands og eru borin undir prestastefnu. Dóms- og kirkjumála-
ráðuneytið hefur með höndum tengsl við þjóðkirkjuna af hálfu ríkisvaldsins.  
Alþingi setur henni lög en Kirkjuþing útbýr starfsreglur er hafa ígildi laga og 
snerta allt starf kirkjunnar. Veigamestu lögin um þjóðkirkjuna er að finna í 
lögum nr. 78/1997 um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar. 

Starfsemi og boðun þjóðkirkjunnar fer fram í 358 kirkjum og kapellum um 
land allt. Elsta kirkja landsins (af þeim sem enn standa) er Hóladómkirkja í 
Hjaltadal, steinhlaðin í einföldum barokkstíl, sem reist var á árunum 1757-
1763 (turninn við hlið hennar er þó mun yngri, reistur árið 1950). Í dreifbýlinu 
eru fornar timburkirkjur algeng sjón; eru þær 188 talsins hér á landi að með-
töldum aflögðum kirkjum.1 Er sú elsta Knappsstaðakirkja í Stíflu, byggð árið 
18�0.2 Knappsstaðakirkja er raunar aflögð sem sóknarkirkja en þar eru haldn-
ar athafnir við og við eins og á við um flestallar ef ekki allar aflagðar sókn-
arkirkjur. Elsta sóknarkirkjan úr timbri er Bakkakirkja í Öxnadal, byggð 1842. 

Elsta kirkjubygging höfuðborgarsvæðisins (af þeim sem enn standa) er 
Viðeyjarkirkja, steinhlaðin kirkja sem reist var á árunum 1766-1774 að 
frumkvæði Skúla Magnússonar fógeta. Henni var þjónað frá Reykjavík til 
1846 er hún var lögð til Mosfells. Árið 1986 var Viðeyjarkirkja ásamt Við-
eyjarstofu við hlið hennar færð Reykjavíkurborg að gjöf. Fast á hæla hennar 
koma Bessastaðakirkja (að mestu fullgerð 1794) og — í hjarta borgarinnar 
— Dómkirkjan í Reykjavík við Kirkjustræti, reist 1788-1796 og upphaflega 
hlaðin úr grágrýti. Á árunum 1847-1848 var hún stækkuð og bætt við hana 
einni hæð úr múrsteini, forkirkju, kór og nýju klukknahúsi.3 

Grunneining íslensku þjóðkirkjunnar er sóknin. Sóknin er landfræðileg 
eining, íbúar landsvæðis hennar eiga sókn að ákveðinni kirkju og rétt til 

1  Guðmundur L. Hafsteinsson: Skrá yfir friðuð hús. Reykjavík 2000; bréf til GHJ dagsett 30. og 31. 
október 2007.
2  Þorsteinn Gunnarsson: Knappsstaðakirkja, s. 232-242. Kirkjur Íslands 6. Reykjavík 2005.
3  Þeim sem vilja fræðast nánar um kirkjur landsins er bent á ritröðina Kirkjur Íslands sem Húsa-
friðunarnefnd, Þjóðminjasafnið og Biskupsstofa standa að en þar er, eins og nafnið bendir til, fjallað 
ítarlega um friðaðar kirkjur hér á landi og eru þegar komin út 10 bindi og fleiri í undirbúningi. Einnig 
skal bent á annað þrekvirki, Landið þitt Ísland, sem bókaforlagið Örn og Örlygur gaf út í 6 bindum á 
árunum 1980-1985. Í því er fjallað um sögu og sérkenni þúsunda staða á landinu, þ.m.t. um kirkjur 
landsins. 
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þjónustu af hennar hálfu. Kirkjusóknir á Íslandi eru 28� talsins. Sóknarkirkj-
ur á Íslandi eru sjálfseignarstofnanir og vörsluaðilar þeirra eru lýðræðislega 
kjörnar sóknarnefndir á hverjum stað. Hver sókn er fjárhagslega sjálfstæð 
eining og ber ábyrgð á byggingu og viðhaldi kirkna sinna og starfi safn-
aðarins. Meginverkefni þjóðkirkjusafnaða eru helgihald, fræðsla og kær-
leiksþjónusta, barnastarf og æskulýðsstarf. Guðsþjónustan er hjartsláttur 
safnaðarlífsins. Þar birtist og byggist upp samfélag kirkjunnar í Jesú Kristi. 
Þar er Heilög ritning lesin og túlkuð, bænin, lotningin og þakklætið tjáð í 
orðum og tónum. Fræðsla safnaðarins er fermingarundirbúningurinn, barna- 
og æskulýðsstarf, biblíulestrar og hvaðeina sem gert er til að stuðla að vexti 
og þroska í trú. Kærleiksþjónusta safnaðarins felst í margvíslegri aðstoð við 
þá er halloka fara og starfi í þágu aldraðra og sjúkra; jafnframt í aðild safn-
aðanna að hjálparstarfi og kristniboði.

Sóknarnefnd er kjörin af almennum safnaðarfundi. Henni ber að annast 
rekstur og framkvæmdir á vegum sóknarinnar ásamt sóknarpresti og vera 
ásamt honum í forsvari fyrir sóknina út á við.

Hverri sókn þjónar sóknarprestur. Sóknarprestur getur þjónað fleiri sókn 
en einni. Í einstaka fjölmennum sóknum eru tveir eða fleiri prestar við sömu 
kirkju. Samkvæmt núgildandi lögum telst einn þeirra sóknarprestur og ber 
ábyrgð á kirkjulegri þjónustu sóknarinnar. Fjölmennasta sókn landsins er 
Grafarvogssókn í Reykjavík, með rúmlega 18 þúsund íbúa en 13 sóknir hafa 
innan við tíu íbúa, skv. tölum frá 1. des. 2006.

Sóknir mynda prófastsdæmi, sem eru 15 talsins. Fulltrúar sóknanna skipa 
héraðsfund sem kemur saman árlega og kýs héraðsnefnd sem er fram-
kvæmdanefnd undir forystu prófasts.

Ísland er eitt biskupsdæmi. Biskup Íslands situr í Reykjavík, en hann er 
æðsti yfirmaður kirkjunnar. Hann hefur tilsjón með kristnihaldi, kenningu 
kirkjunnar og starfi hennar í landinu. Hann er forseti Kirkjuráðs sem fer með 
framkvæmdavald í málefnum kirkjunnar.

Auk þess eru vígslubiskupar á biskupsstólunum fornu, Skálholti og Hól-
um. Þeir hafa tilsjón með kristnihaldi í umdæmum sínum og eru biskupi Ís-
lands til aðstoðar.

Framlag ríkisins til prestslauna og yfirstjórnar kirkjunnar er samnings-
bundin arðgreiðsla af kirkjueignum. Frá öndverðu og allt fram á 20. öld var 
kirkjan á Íslandi fjárhagslega sjálfstæð, og stóðu jarðeignir og hlunnindi 
undir allri þjónustu hennar. Árið 1907 yfirtók ríkisvaldið umsjá kirkjujarða. Í 
staðinn tók ríkið að sér að greiða prestum laun, gegn því að prestsembættum 
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Hraunskirkja í Keldudal í V–Ísafjarðarsýslu, reist árið 1885. Keldudalur er nú í eyði og hefur 

Hraunskirkja verið aflögð. Ljósm. Ívar Brynjólfsson.
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yrði fækkað umtalsvert. Þótt íbúafjöldi landsins hafi þrefaldast síðan þá eru 
prestsembætti sem launuð eru um ríkissjóð nú 139, en voru 143 árið 1907. 
Hins vegar hefur öðru starfsliði sókna og safnaða fjölgað umtalsvert, enda er 
starf safnaðanna fjölþættara en nokkru sinni. Á þriðja tug djákna er t.d. að 
störfum innan þjóðkirkjunnar. Sumir djáknar og prestar starfa að sérþjónustu, 
innan sjúkrastofnana, fangelsa og í þágu heyrnarlausra. Þjóðkirkjuprestar eru 
og að störfum meðal Íslendinga erlendis. Íslenskir þjóðkirkjusöfnuðir starfa í 
Bretlandi, Lúxembúrg, Danmörku, Svíþjóð og Noregi. Þjóðkirkjan rekur Fjöl-
skylduþjónustu kirkjunnar sem veitir fjölskylduráðgjöf og handleiðslu. Er hún 
mikilvægur stuðningur við presta landsins í störfum þeirra að fjölskylduvernd.  
Guðfræðideild Háskóla Íslands menntar presta og djákna kirkjunnar en þjóð-
kirkjan leggur fram fé til starfsþjálfunarinnar.

Messað er á hverjum sunnudegi í kirkjum í þéttbýli. Í dreifbýlinu get-
ur messuhald verið fátíðara, enda þjóna prestar í strjálbýlum prestaköllum 
iðulega mörgum kirkjum. Um tíu prósent landsmanna sækja messu mán-
aðarlega eða oftar, en auk þess sækja rúm 30% almenna guðsþjónustu 
tvisvar sinnum eða oftar. Auk almennrar guðsþjónustu sækja margir ann-
að kirkjustarf, sunnudaga sem virka daga. Auk messuhalds er mikil starf-
semi í kirkjum landsins, sérstaklega á fjölmennari stöðum þar sem fram fer 
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barna- og æskulýðsstarf, starfsemi bænahópa, starf fyrir unga foreldra og 
eldri borgara og fræðslustarf, svo eitthvað sé nefnt. Einnig eru víða haldnar 
kyrrðarstundir í miðri viku, oft í hádeginu. Þar að auki fara langflestar útfarir 
fram í kirkjum eða kapellum, svo og brúðkaup og skírnir. Um og eftir miðja 
síðustu öld varð mikil kirkjukóravakning um land allt. Það hefur haft mikil 
áhrif á kirkjustarfið sem og vöxtur barnakóra kirkjunnar.  

Hinn 1. janúar 1998 gengu í gildi ný lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóð-
kirkjunnar. Þau skilgreina stöðu hennar gagnvart ríkisvaldinu og færa henni 
umtalsvert sjálfstæði til að ráða málum sínum innan lögmæltra marka.

Þjóðkirkjan er þátttakandi í Lútherska heimssambandinu og Alkirkjuráðinu, 
sem er heimssamtök kirkjudeilda. Hún er einnig aðili að Porvoo-samkomulag-
inu, þar sem lútherskar kirkjur Norðurlanda og Eystrasaltslandanna annars 
vegar og anglikanska kirkjan á Bretlandseyjum hins vegar viðurkenna em-
bætti hver annarrar og lýsa vilja til að starfa og vaxa saman.

Samband íslenskra kristniboðsfélaga hefur starfrækt kristniboð í Kína, 
Eþíópíu og Keníu og Hjálparstarf kirkjunnar stundar umfangsmikla neyð-
arhjálp innanlands og vinnur að hjálpar- og þróunarstörfum í Afríku og á Ind-
landi. Þjóðkirkjan er alþjóðleg, hluti hinnar almennu kirkju og þátttakandi í al-
þjóðlegum samtökum sem gegna mikilvægu hlutverki á sviðum hjálparstarfs, 
mannréttindamála, réttlætis og friðar.

Fríkirkjur   
Á Íslandi starfa fjórir evangelísk-lútherskir fríkirkjusöfnuðir. Tveir þeirra 

eiga rætur að rekja til upphafsára 20. aldar. Fríkirkjusöfnuðirnir sækja gjarn-
an presta sína til þjóðkirkjunnar og byggja í meginatriðum á sömu játn-
ingum og helgisiðum og þjóðkirkjan, en eru fjárhagslega og stjórnunarlega 
sjálfstæðir. Þeir eru Fríkirkjan í Reykjavík sem var stofnuð árið 1903 (í henni 
voru 7.498 manns 1. des. 2007),  Fríkirkjan í Hafnarfirði, stofnuð 1913 (í 
henni voru 5.024 manns 1. des. 2007) og Óháði söfnuðurinn sem stofnaður 
var árið 1950 (í honum voru 2.768 manns 1. des. 2007). Prestar þessara 
kirkna eru vígðir af biskupi Íslands og halda embættisgengi innan þjóðkirkj-
unnar.

Fjórði evangelísk-lútherski fríkirkjusöfnuðurinn, Íslenska Kristskirkjan, 
var stofnaður árið 1997. Í honum voru 2�9 manns 1. des. 2007. 

ágrip aF sögu evangelísk-lúthersku kirkjunnar á íslandi

Árið 1540 var lútherska siðbótin lögleidd hér á landi að valdboði Danakon-
ungs. Klaustur voru lögð niður og talsvert af eigum biskupsstólanna gert 
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Kirkjan að Hruna í Hrunamannahreppi, reist árið 1865. Ljósm. Ívar Brynjólfsson.
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upptækt. Flestir prestar héldu þó áfram undir hinni nýju kirkjuskipan og nýr 
siður festist fljótt með þjóðinni.

 Útkoma Nýja testamentisins í þýðingu Odds Gottskálkssonar árið 1540 
og stórvirki Guðbrands Þorlákssonar Hólabiskups, Biblían 1584 og Sálma-
bókin 1589, ollu trúar- og menningarvakningu og varð allt til þess að hleypa 
nýju lífi í bókmenntir þjóðarinnar. Skáldskapur blómstraði á sautjándu öld. 
Þar rísa hæst Passíusálmar Hallgríms Péturssonar. Orðkynngi og kraftur Jóns 
biskups Vídalíns í Vídalínspostillu hljómaði í húslestrum flestra heimila á Ís-
landi allt fram á 20. öld. 

Stóri dómur og galdrafár eru svartir blettir á 17. öldinni. Í því fári öllu 
var trúin og bænin haldreipi og huggun best. Þótt kirkjunnar menn yrðu oft 
handbendi harðýðginnar eru þó fleiri dæmi um að kirkjan var athvarf mann-
úðar og mildi. Nefna má hvernig Brynjólfur Sveinsson, meistari Jón Vídalín 
og aðrir biskupar voru ódeigir talsmenn þjóðarinnar andspænis innlendri 
sem erlendri kúgun. Aðrir kirkjunnar menn sem voru sannir sálnahirðar á 
örlagatímum eru séra Jón Þorsteinsson píslarvottur og séra Jón Steingríms-
son, eldklerkurinn.

Á ofanverðri átjándu öld varð mikið efnahagshrun á Íslandi af völdum 
náttúruhamfara og harðinda. Kirkjan fór ekki varhluta af því. Skálholtsstað-
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ur hrundi í jarðskjálftunum 1784 og var þá ákveðið að flytja biskupsstól til 
Reykjavíkur. Árið 1801 var svo Hólastóll lagður niður og landið varð allt eitt 
biskupsdæmi.

endurreisn þjóðar og kirkju

Nítjánda öldin var öld þjóðvakningar. Þar áttu margir kirkjunnar menn 
ekki ómerkan hlut að máli. Árið 1815 var Hið íslenska biblíufélag stofnað að 
frumkvæði skoska prestsins Ebenesers Henderson. Prestaskólinn var stofn-
aður 1847, en hann varð undanfari Háskóla Íslands. 

Stjórnarskráin 1874 tryggði trúfrelsi þegnanna. Þar var þjóðkirkjan skil-
greind og skylda ríkisvaldsins að styðja hana og vernda. Í kjölfar þess voru 
sett lög sem höfðu mikil áhrif á stöðu og starfshætti kirkjunnar. Söfnuðum 
var tryggð lýðræðisleg stjórn sóknarnefnda, og prestskosningar tryggðu at-
beina safnaða að veitingum embætta.

Ný sálmabók kom út 1886, þar sem fremstu skáld þjóðarinnar stóðu að 
verki, mikil vakning á kirkjusöng varð í kjölfarið og ný biblíuþýðing leit dags-
ins ljós 1912, endurskoðuð 1981 og loks kom enn ný þýðing út árið 2007. 
Við lok 19. aldarinnar, árið 1899, stofnaði séra Friðrik Friðriksson Kristileg 

Kirkjan að Stóra-Núpi í Gnúpverjahreppi (Árnesprófastsdæmi) var reist árið 1909 eftir teikn-

ingum Rögnvaldar Ólafssonar (1874–1917). Ljósm. Guttormur Helgi Jóhannesson.



121

félög ungra manna og kvenna (KFUM og KFUK) og hafði mikil áhrif á æsku-
lýðsstarf kirkjunnar.

Fram á tuttugustu öld voru Íslendingar þjóð bænda og fiskimanna, lífs-
hættir fábrotnir og atvinna einhæf. Kirkjan var órofa þáttur í lífsmynstri 
landsmanna, bænir og heimilisguðrækni fastur liður í lífi hvers heimilis, og 
trúarsiðir og helgar venjur vörðuðu veg fólks frá degi til dags. Sviptingar 
nútímans hafa gjörbreytt þessari mynd. Nú er Ísland nútímalegt borgarsam-
félag, menning og siðir langt frá því að vera einlit lengur, heimshyggjan 
ræður för og fjölhyggja verður æ meira áberandi í trúarviðhorfum. Vissulega 
hefur það haft áhrif á þjóðkirkjuna.

grundvallarhugmyndir í evangelísk-lútherskum sið

Evangelísk-lúthersk kirkja er nefnd eftir læriföður sínum, Marteini Lúther. 
Heitið „lúthersk kirkja” er eftir sem áður í ósamræmi við það sem Lúther 
sjálfur ætlaði. Hann ætlaði sér ekki að stofnsetja nýja kirkju, og þegar að 
slitunum við Róm kom um miðja sextándu öld, leit hann ekki á hinn lúth-
erska sið sem nýja kirkjudeild.

Sjálfir kusu söfnuðirnir að kalla sig „evangelíska”. Sérstaða þessarar 

Saurbæjarkirkja í Eyjafirði, ein örfárra torfkirkna á landinu, reist árið 1858. Ljósm. Ívar 

Brynjólfsson.

EVANGELÍSK-LÚTHERSKA KIRKJAN
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kirkju mótaðist af tvenns konar „átakalínum” hennar á siðbreytingartím-
anum: Annars vegar af átakalínunni við rómversk-kaþólsku kirkjuna, og hins 
vegar af átakalínunni við þau öfl sem voru á vinstri væng siðbreytingarinnar, 
og Lúther kallaði „vingltrúarmenn”. Bæði siðbreytingarfrömuðinn Lúther og 
þá kirkju, sem hann mótaði, er ekki unnt að skilja á réttan hátt nema með 
hliðsjón af þeim tveim fylkingum sem mynduðust. 

Kenning þjóðkirkjunnar er tjáð í Heilagri ritningu, játningum trúarinnar, 
hefð og arfi kirkjunnar, í Handbók og Sálmabók kirkjunnar. Hin evangelísk-
lútherska þjóðkirkja á Íslandi játar trú á heilaga þrenningu, einn Guð, Föður, 
Son og Heilagan anda. Þjóðkirkjan játar Jesú Krist sem Drottin og frelsara 
og fagnaðarerindi hans sem kraft Guðs til hjálpræðis þeim sem trúa.  Þjóð-
kirkjan viðurkennir rit Gamla og Nýja testamentisins sem orð Guðs og sem 
uppsprettu og mælikvarða boðunar, trúar og lífs. Þjóðkirkjan viðurkennir 
postullegu trúarjátninguna, Níkeujátninguna og Aþanasíusarjátninguna sem 
sanna skilgreiningu trúar heilagrar almennrar kirkju.

Evangelísk-lúthersk kirkja byggir á Ágsborgarjátningunni (Confessio 
Augustana) frá árinu 1530 og Fræðum Lúthers hinum minni sem sönn-
um vitnisburði um fagnaðarerindi Jesú Krists og um það hvernig trú hinnar 
almennu kirkju var túlkuð sem svar við spurningum siðbótartímans.

Grein Ágsborgarjátningarinnar um réttlætinguna er mikilvæg skýring á 
kenningargrundvelli hennar:

Lukas Cranach eldri (1472–1553): 

Martin Luther, olíumálverk frá árinu 

1529. Luther fæddist árið 1483 (dáinn 

árið 1546) og hefur því verið um 46 

ára þegar myndin var máluð. Westfäl-

isches Landesmuseum, Münster.  
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Predikunarstóll í kirkjunni að 

Bræðratungu í Biskupstungum 

(Árnesprófastsdæmi) sem reist 

var árið 1911 eftir teikningum 

Rögnvaldar Ólafssonar (1874–

1917). Gréta Björnsson (1908–

1985) málaði myndirnar af guð-

spjallamönnunum fjórum á hliðar 

predikunarstólsins. Ljósm. Khanh 

Pham Do Cong.

„Ennfremur kenna þeir: Menn geta ekki réttlæst fyrir Guði af eigin kröft-
um, verðleikum eða verkum, heldur réttlætast þeir án verðskuldunar vegna 
Krists fyrir trúna, er þeir trúa því, að þeir séu teknir til náðar og syndirnar 
séu þeim fyrirgefnar vegna Krists, sem með dauða sínum hefur fullnægt fyrir 
syndir vorar. Þessa trú reiknar Guð til réttlætis fyrir sér.” (4. grein).

Sú guðfræðilega vinna, sem á siðbreytingartímanum var lögð í að meitla 
kristna trú, leiðir öll af þessari kenningu.

„Ennfremur kenna þeir [um kirkjuna]:  Ein, heilög kirkja mun ávallt vera 
til, en kirkjan er söfnuður heilagra, þar sem fagnaðarerindið er kennt hreint 
og sakramentunum er veitt rétt þjónusta. Til að sönn eining ríki í kirkjunni er 
nóg, að menn séu sammála um kenningu fagnaðarerindisins og um þjónustu 
sakramentanna. En ekki er nauðsynlegt, að alls staðar séu sömu mannasetn-
ingar eða helgisiðir eða kirkjusiðir, sem menn hafa sett, eins og Páll postuli 
segir: Ein trú, ein skírn, einn Guð og faðir allra o.s.frv.” (7. grein).

Kirkjan skilur þannig sjálfa sig sem birtingarmynd og hluta af „heilagri, al-
mennri og postullegri kirkju” eins og hún nefnist í hinni fornu Níkeujátningu.

EVANGELÍSK-LÚTHERSKA KIRKJAN
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Alls staðar þar sem trúna á Krist er að finna, þar er einnig kirkja Jesú 
Krists.

Orð Guðs er eina valdið og eina mælistikan á það sem nefnist kristin trú, 
Orðið sem boðar Jesú er postullegt, og það sem telst postullegt er vegvísir 
og mælikvarði trúarinnar. Bæði Ritningin og játningin vísa út fyrir sjálfar sig 
til lifandi persónu: Jesú Krists —„höfundar og fullkomnara trúarinnar”. 

Evangelísk-lútherska kirkjan gerir aðeins ráð fyrir tveimur sakramentum, 
skírn og heilagri kvöldmáltíð (altarissakramenti).

Skírn

„Skírnin er ekki eingöngu venjulegt vatn, heldur er hún vatnið umvafið 
boði Guðs og samtengt orði Guðs.” (Fræðin minni.)

Barnaskírn hefur yfirleitt verið við lýði innan íslensku þjóðkirkjunnar.

Heilög kvöldmáltíð

„Það [altarissakramentið] er hinn sanni líkami og blóð Drottins Jesú Krists 
undir brauðinu og víninu, handa oss kristnum mönnum að eta og drekka, 
sett af Kristi sjálfum.” (Fræðin minni.) 

Sama náð er veitt fyrir Orðið og sakramentin.

Um embætti kirkjunnar kenna þeir:

„Til þess að vér öðlumst þessa trú, er stofnað embætti til að kenna fagn-
aðarerindið og úthluta sakramentunum, því að fyrir orðið og sakramentin 
eins og tæki er gefinn heilagur andi, sem kemur til leiðar trúnni, þar sem 
og þegar Guði þóknast, í þeim anda sem heyra fagnaðarerindið, sem fjallar 
um, að Guð, ekki vegna vorra verðleika, heldur vegna Krists, réttlæti þá 
sem trúa, að þeir séu teknir til náðar vegna Krists. Gal.3.: Til þess að vér 
skyldum fyrir trúna öðlast andann, sem fyrirheitið var. (Gl 3.14).” (Ágsborg-
arjátningin 5. grein).

„Um hina kirkjulegu stétt kenna þeir: Enginn á opinberlega að kenna í 
kirkjunni eða útdeila sakramentunum, nema hann sé réttilega kallaður.” (14. 
grein).

Þar sem allir eru fyrir tilstilli skírnarinnar vígðir til prestsdóms og tilheyra 
„hinni andlegu stétt” eru hin opinbera boðun og útdeiling sakramentanna 
sérstaklega ætlaðar þeim körlum og konum sem eru réttilega kölluð til þess-
arar þjónustu. Prestsvígsla kvenna er að margra mati bein afleiðing þessa 
viðhorfs til skírnarinnar.
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Altaristaflan, Fjallræðan eftir Ásgrím Jónsson listmálara (1876–1958), í Stóra-Núpskirkju í 

Gnúpverjahreppi. Altaristöflunni var komið fyrir árið 1912. Jóhann Briem listmálari (1907–

1991) fæddist að Stóra-Núpi, sonarsonur sálmaskáldsins og prestsins Valdimars Briem (1848–

1930) sem þjónaði að Stóra-Núpi frá 1880–1918. Ljósm. Ívar Brynjólfsson.

Hjónabandið er skipan, sem Guð hefur gefið, en telst ekki til sakramenta. 
Að lútherskum skilningi telst hjónabandið vera almenn skipan. 

Fermingin er fyrirbænar- og blessunarathöfn þar sem Guð staðfestir fyr-
irheit sitt í skírninni.

Kenningakerfi lúthersku kirkjunnar er ekki eins skýrt afmarkað og ít-
arlega skilgreint og kenning rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Að kenningunni 
um réttlætinguna og guðfræðilegum afleiðingum hennar undanskildum, er 
talsvert svigrúm fyrir mismunandi kenningatúlkanir.

almennar upplýsingar

Meginþorri allra útfara á Íslandi fer fram samkvæmt helgisiðum íslensku 
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þjóðkirkjunnar. Aðrar útfarir fara fram í samræmi við siði annarra kirkna og 
trúfélaga, annarra trúarbragða eða í formi borgaralegra/veraldlegra útfara 
(á vegum Siðmenntar).

Útför, þ.e.a.s. jarðarför eða bálför, samkvæmt helgisiðum kirkjunnar, er 
kirkjuleg athöfn í guðsþjónustuformi í samræmi við Handbók kirkjunnar. 

Lúthersku fríkirkjusöfnuðirnir fylgja útfararsiðum þjóðkirkjunnar. 

Alla jafna er útför gerð innan hálfs mánaðar frá andláti. 

Sjálf athöfnin í kirkjunni eða kapellunni tekur venjulega um það bil eina 
klukkustund.

Fyrir útför er klukkum hringt. Reglur um þetta er að finna í Handbók kirkj-
unnar. Klukknahringing fer annars fram þar sem slíkt er mögulegt.

Í langflestum tilvikum er óskað eftir aðstoð starfsfólks útfararþjónust-
unnar. 

Í aldanna rás hefur jarðarför (þ.e. jarðsetning kistu) verið hið hefðbundna 
útfararform og er það enn algengast hérlendis. Hins vegar eru bálfarir orð-
nar mun algengari í stórborgum erlendis, til dæmis á hinum Norðurlönd-
unum. Í Danmörku og Svíþjóð er hlutfall bálfara á landsvísu yfir 70% og í 
Kaupmannahöfn og Stokkhólmi er hlutfallið yfir 95%. Af þeim 1903 manns 
sem létust á Íslandi árið 2006 voru 350 brenndir; hlutfall bálfara það ár var 
því rúmlega 18% ef miðað er við fjölda látinna á öllu landinu en um 25% ef 
miðað er við fjölda látinna á höfuðborgarsvæðinu. 

Fyrir andlát

Flest andlát eiga sér núorðið stað á heilbrigðisstofnunum, þ.e.a.s. sjúkra-
húsum, hjúkrunarheimilum og dvalarheimilum aldraðra. 

Viðhorf til dauðans eru í hæsta máta einstaklingsbundin. Á þessu sviði 
virðist skorta mikið upp á samræmdar menningar- eða trúarhefðir. En þetta 
á fremur við í þéttbýli en í dreifbýli.

Í sögulegu samhengi hefur dauðinn fengið mismunandi vægi í nútíma-
samfélagi. Meðal annars hefur því verið haldið fram, að hann sé orðinn 
„stofnanavæddur”, „einkavæddur”, „bannhelgur”, „afhelgur” og að mestu 
verið falinn „sérfræðingum”.

Í samfélagi okkar þykir það sjálfsagður hlutur að sjúklingar og aðstand-
endur á opinberum heilbrigðisstofnunum fái þjónustu í samræmi við óskir 
sínar hvað snertir trúarbrögð, trú eða lífsskoðun. Starfsfólkið kemur á sam-
skiptum við þann söfnuð eða það samfélag sem sjúklingurinn tilheyrir.
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Þörfinni fyrir samtal við prestinn og kirkjulega þjónustu í tengslum við 
sjúkdóma, sorg og dauða er víða mætt á þann hátt að sjúkrastofnunin hefur 
ráðið til sín eigin prest. Þjónusta prestsins getur falið í sér sálgæslu, bibl-
íulestur og bæn, skriftir, kvöldmáltíð og skírn. 

eFtir andlát

Hver stofnun fyrir sig hefur búið til sínar eigin vinnureglur um þvott og 
snyrtingu á líkinu. Í stórum dráttum eru svipuð vinnubrögð viðhöfð víðast 
hvar.

Áður en lík er flutt til kirkju, kapellu eða bálstofu er það geymt í kældu 
líkhúsi. Lík má einnig flytja á sjúkrahús til krufningar, ef ástæða þykir til 
þess.

kruFning

Krufningar eru stundum nauðsynlegur þáttur í verkahring lækna og eru 
framkvæmdar með reglulegu millibili á stærri sjúkrahúsum landsins. Þessi 
hluti starfsins fer fram samkvæmt lögum og reglugerðum. Tilgangur krufn-
ingar er sá að fá skorið úr um banamein hins látna, hafi líkskoðun (þ.e. 
skoðun læknis á dauðaskilmerkjum o.fl.) ekki leitt það í ljós. Í lögum um 
krufningar frá 1998 segir í 3. grein:

„Læknir sem kvaddur er til vegna líkskoðunar skal gera lögreglu viðvart 
ef: 

1. ætla má að andlát tengist refsiverðu athæfi, sjálfsvígi eða andláti af 
völdum slyss,    

2. maður hefur fundist látinn,

3. dauðsfall er óvænt,

�. maður andast í fangelsi eða á öðrum áþekkum stað eða

5. ætla má að dauðsfall megi rekja til mistaka, vanrækslu eða óhappatil-
viks við læknismeðferð.″ 

Í 5. grein sömu laga stendur m.a.:

„Að lokinni líkskoðun má kryfja lík í læknisfræðilegum tilgangi og fjar-
lægja líkamsvef og annað líffræðilegt efni, sbr. þó lög um brottnám líffæra: 

1. hafi hinn látni eftir að hann varð sjálfráða samþykkt krufningu skriflega 
eða 
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2. nánasti venslamaður hins látna hafi samþykkt krufningu, enda þyki 
sannað að hún sé ekki í andstöðu við vilja hins látna.”

Þetta ákvæði felur í sér að ef ekki liggur fyrir skriflegt samþykki hins látna 
fyrir krufningu og nánasti venslamaður telji slíka aðgerð stríða gegn vilja 
hins látna, skuli ekki framkvæma krufningu. En í öðru ákvæði sömu greinar 
stendur þó: 

„Maka, börnum, ef hinn látni átti ekki maka, foreldrum, ef hinn látni var 
barnlaus, eða systkinum, ef foreldrar hins látna eru einnig látnir, er heimilt 
að krefjast krufningar ef í ljós kemur að ekki er af hálfu læknis hins látna 
fyrirhugað að óska eftir krufningu.”

Við andlát utan heilbrigðisstofnunar getur í sumum tilvikum leikið vafi á 
því, hvort um „eðlilegan dauðdaga” hafi verið að ræða. Vakni grunur um að 
dauðdaga hafi borið voveiflega að höndum, ber löggæslumanni jafnan að 
fyrirskipa réttarkrufningu. Þar að lútandi segir í 6. grein: 

„Réttarkrufning skal gerð: 

1. þegar dauðsfall verður rakið til refsiverðrar háttsemi eða ef ekki reynist 
unnt að útiloka slíkt með fullnægjandi hætti, eða þegar slík krufning er 
talin nauðsynleg til að koma í veg fyrir að síðar vakni grunsemdir um 
að dauðsfallið megi rekja til refsiverðs verknaðar eða 

2. þegar dánarorsök verður ekki með viðunandi hætti ákvörðuð með rétt-
arlæknisfræðilegri líkskoðun.”

Líkið er flutt á Rannsóknarstofu Háskólans í meinafræði til réttarkrufning-
ar. Lögregla skal kynna nánasta venslamanni hins látna nauðsyn réttarkrufn-
ingar og leita samþykkis hans. Hafni nánasti venslamaður réttarkrufningu 
skal lögregla leita úrskurðar dómara um hana.

Frágangur líks (líkklæði)
Ef líkið hefur verið krufið, er frágangur þess í flestum tilvikum í höndum 

starfsfólks sjúkra- eða meinafræðideildar. Annars annast starfsfólk útfar-
arstofanna frágang líksins. Líkið er þvegið, hárið greitt og fleira. Aðstand-
endur geta einnig tekið þátt, en slíkt er þó algengast þegar barn deyr.

Andlitið er hulið með dúk og hendurnar eru lagðar yfir bringuna.

Til líkklæða teljast teppi, koddi, andlitsdúkur, kjóll, skyrta og lak. Flestar 
líkstofur bjóða upp á nokkrar gerðir líkklæða. Í sumum tilvikum er lík klætt 
eigin fötum (t.d. jakkafötum eða kjól) eða einkennisbúningi.



129

kistur

Í gildi er reglugerð um kistur, duftker, greftrun og líkbrennslu nr. 899/2005.  
Þar koma fram fastmótaðar reglur hvað varðar gæðakröfur um líkkistur sem 
gilda eiga á landsvísu. Útfærslur og efnisval geta verið mismunandi en þó í 
samræmi við reglugerðina. Markmið reglugerðarinnar er að tryggja að lík-
kistuframleiðendur og kistuinnflytjendur bjóði þær kistur og umbúnað sem 
getið er um.  „Þannig ætti mengun við niðurbrot kistu eða duftkers í jarð-
vegi og við líkbrennslu að vera í lágmarki, ásamt því að tryggja öryggi við 
líkbrennslu”, eins og segir í 2. gr. reglugerðarinnar. 

kistulagning (kistulagningarBæn)
Svo nefnist helgistund sem flutt er við kistu hins látna þegar búið hefur 

verið um hann og áður en lokið er sett á. Kistulagningin er þannig síðasta 
tækifærið til þess að kveðja líkama hins látna. Við þessa athöfn eru þeir sem 
næst standa hinum látna viðstaddir, þ.e. nánasta fjölskylda, maki og nánir 
vinir. Kistulagningin er viðkvæm og persónuleg stund sem gegnir afar mik-
ilvægu hlutverki í sorgarferlinu.

Í Stóra-Núpskirkju í Gnúpverjahreppi. Fyrir endanum er altaristafla Ásgríms Jónssonar (1876–

1958); Ásgrímur valdi einnig liti í kirkjuna. Ljósm. Guttormur Helgi Jóhannesson.
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Kistulagningar á höfuðborgarsvæðinu fara flestar fram í kapellu eða bæn-
húsi Kirkjugarðanna í Reykjavík og utan Reykjavíkur gjarnan í kapellum 
sjúkrahúsanna eða þar til gerðum herbergjum. Athöfnin fer ýmist fram sama 
dag og útför eða fáeinum dögum áður. Hin síðari ár hefur færst í vöxt að 
kistulagning fari fram í kirkjum rétt á undan sjálfri útförinni.1

Venjan er að kalla til prest til að annast athöfnina, þótt það sé ekki skil-
yrði. Leiðbeiningar um athöfnina eru í bænabók sem fylgir Sálmabókinni og 
í Handbók kirkjunnar. Oftast er sunginn sálmur, en meginuppistaða athafn-
arinnar er lestur úr Ritningunni, bæn og blessun. Hinn látni liggur undir 
sæng og dúkur, blæja, er yfir andlitinu. Hún er gjarnan fjarlægð í upphafi 
athafnarinnar eða þegar kvatt er við lok hennar.  Að skilnaði ganga viðstadd-
ir að kistunni og signa yfir líkið.

dánartilkynning

Tilkynnt er um andlátið með auglýsingu í fjölmiðlum. Í tilkynningum í 
dagblöðum er krossinn notaður sem tákn, þegar um kristinn einstakling er 
að ræða. Nafn og heimilisfang hins látna/hinnar látnu eru feitletruð, dán-
ardægur tilgreint og jafnframt tekið fram hvar og hvenær útför fer fram (því 
er þó sleppt ef útför verður gerð í kyrrþey).

Sum dagblöð veita auk þess yfirlit yfir andlát, útfarir og þakkarkveðjur. 
Morgunblaðið hefur áratugum saman birt minningargreinar.

Blóm og kransar

Við kistulagningu, þegar kistan er höfð opin, leggja aðstandendur gjarnan 
blóm ofan í kistuna.

Hefð er fyrir því að votta ástvinum hluttekningu í sorginni með því að 
senda þeim blómvendi. Hin síðari ár hefur þó ennfremur tíðkast að gefa 
ákveðna fjárhæð til líknarsamtaka og skyldra félaga í stað þess að senda 
blóm. Stundum er það tekið fram í dánartilkynningum að blóm séu afþökkuð 
en fólki þess í stað boðið að minnast hins látna með fjárframlagi til tiltekinna 
líknarsamtaka eða skyldra félaga. 

1 Útför í beinu framhaldi af kistulagningarbæn: Sé þessi háttur hafður á eru kistulagningarbæn og 
útför nánast tengdar saman í eina athöfn. Kistulagningarbænin, að viðstöddu nánasta venslafólki, 
fer þá fram u.þ.b. klukkutíma fyrir útför og síðan fer útförin fram með þátttöku allra þeirra sem vilja 
fylgja hinum látna. Hvort hraðinn í þjóðfélagi nútímans sé ástæðan fyrir því að aðstandendur kjósa 
að láta þessar tvær athafnir nánast renna saman í eina athöfn skal ósagt látið, en þessi tilhögun 
kann að orka tvímælis. Frá sálgæslusjónarmiði er æskilegra að aðstandendum gefist kostur á að 
láta a.m.k. einn dag líða á milli þessara oft á tíðum erfiðu athafna og dreifa þannig álaginu sem 
þeim fylgir.
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Haft er samráð við kirkjuvörð eða útfararstofur í sambandi við skreytingu 
á kirkjunni/kapellunni og við val á blómaskreytingum. Ef óskað er eftir blóm-
um á kistuna — kistuskreytingu — eru það oftast aðstandendurnir sjálfir 
sem velja hana. Margir leggja einnig áherslu á að ljá þessum skreytingum 
(krönsum og blómvöndum) heildarblæ með því að birta ákveðin form, gerðir 
og liti. Skreytingarnar eru pantaðar á útfararstofunni eða í blómabúðum.

tónlist

Söngur og tónlist eru fastir liðir í útför og eiga sinn þátt í heildarsvip guðs-
þjónustunnar. Eins og við aðrar guðsþjónustur er lögð áhersla á að viðstadd-
ir taki þátt í sálmasöngnum við útförina. Ekkert stuðlar betur að samkennd 
né veitir betri tjáningu og útrás tilfinningum saknaðar og sorgar, þakkar og 
hluttekningar en einmitt almennur söngur sem hrífur og lyftir. Algengt er 
að sungin séu ættjarðarlög við útfarir, eða önnur veraldleg tónlist. Jafnan 
er þó mælst til þess að slíku sé stillt í hóf. Þess sé gætt að tónlist við útför 
sé í samræmi við umhverfi helgidómsins og grunntón og boðskap athafn-
arinnar.

útFör

Áður en útför og jarðsetning fara fram, fá aðstandendur dánarvottorð 
afhent á heilbrigðisstofnun eða hjá lækni sem skoðaði hinn látna. Aðstand-
endur afhenda dánarvottorðið sýslumanni í því umdæmi sem hinn látni átti 
lögheimili á dánardægri eða þar sem dánarbúi verður skipt. Sýslumaður af-
hendir fulltrúa aðstandenda staðfestingu á móttöku dánarvottorðs. Án slíkr-
ar staðfestingar getur útför ekki farið fram. Sýslumaður sendir dánarvottorð 
til þjóðskrár. 

Útför getur verið með tvenns konar sniði; annars vegar jarðarför þar 
sem kista er borin til grafar og jarðsett í kirkjugarði, og hins vegar bálför, 
þar sem kistan er brennd og aska hins látna sett í duftker sem síðan er jarð-
sett í sérstökum duftreit í kirkjugarði eða ofan á eldri kistugröf með leyfi 
rétthafa leiðis. Sjálf útfararathöfnin fer eins fram, nema að því leyti að kist-
an er yfirleitt ekki borin út ef um bálför er að ræða, en það er ávallt gert ef 
jarðsetja á kistuna (við jarðarför). Við lok bálfarar býður presturinn jafnan 
viðstöddum að signa kistuna áður en gengið er út við eftirspilið. 

Að vissu marki getur form og innihald útfarar verið breytilegt eftir að-
stæðum og fer eftir því hvar athöfnin á sér stað, en venjulega felur athöfnin 
í sér eftirtalda liði: Tónlist og/eða einsöng, sálmasöng, minningarorð um 
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hinn látna/hina látnu, ritningarlestur, ávarp, „Faðir vor”, moldun og bless-
unarorð. 

Útförin er samfélagsathöfn. Þar koma að jafnaði ekki aðeins saman nán-
ustu aðstandendur, heldur og aðrir þeir sem tengjast hinum látna og ástvin-
um. Útför ástvinar eða einhvers sem við þekkjum minnir á hve stutt skrefið 
milli lífs og heljar er, skrefið milli tíma og eilífðar. Útförin gefur viðstöddum 
dýrmætt tækifæri til að koma saman og tjá jafnt samhug sem og hluttekn-
ingu og votta hinum látna virðingu. Að skilningi kirkjunnar er hún fyrst og 
fremst guðsþjónusta sem vitnar um alvöru dauðans og von eilífðarinnar í 
ljósi upprisu Jesú Krists frá dauðum. Kristið samfélag, kristinn söfnuður, 
kirkja, felur hinn látna, líkama og sál, Guði á hendur. Altarið í kirkjunni eða 
kapellunni er tákn auglitis Guðs og návistar. Tákn þess Guðs sem gefur lífið 
og vakir yfir því dagana á jörðu og um eilífð alla. Við útförina erum við öll 
frammi fyrir honum, augliti til auglitis við hann.

Við athöfnina er lesið úr Biblíunni. Þegar guðspjallið er lesið er ætlast til 
þess að söfnuðurinn standi upp í virðingarskyni og lotningu. Á sama hátt er 
staðið meðan moldað er í lokin og lýst blessun. 

Líkræða prestsins (eða aðstandanda), minningarorðin, eru flutt um hinn 
látna í ljósi boðskapar fagnaðarerindisins um upprisuna og lífið eilífa. Minn-
ingarorðin eru tíðum þungamiðja útfararinnar. Í minningarorðunum eru iðu-
lega helstu æviatriði hins látna rakin og persónuleika hans og atgervi gerð 
skil í stuttu máli. Eftir ræðuna flytur presturinn bæn og viðstaddir fara sam-
an með bæn Drottins, „Faðir vor”. Þar gefst færi á að tjá í orðum tilfinningar 
þakklætis, trega og kvíða.

Útfararathöfnin endar á molduninni. Áður fyrr fór hún jafnan fram við 
gröfina. Í þéttbýli hefur þó löngum tíðkast að molda í kirkjunni eða kapell-
unni. Sú athöfn minnir á skírnina. Þegar mold er látin falla á kistulokið mælir 
presturinn: „Af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu 
skaltu aftur upp rísa.” Þetta er þrískipt tjáning stöðu mannsins í tilverunni. 
Maðurinn er mold og að moldu verður hann aftur, sameinast á ný frumefnum 
jarðar. En Guð hefur í Jesú Kristi rofið þetta samhengi og ægivald hrörn-
unar og dauða. Með þessum sigurhljómi lýkur útförinni, áréttað með lofgjörð 
Hallgríms Péturssonar, sem hljómað hefur við nánast hverja einustu íslensku 
gröf, kynslóð fram af kynslóð: „Ég lifi í Jesú nafni, í Jesú nafni ég dey.”
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jarðsetning

Ef um jarðarför er að ræða (greftrun kistu) er kistan flutt að gröfinni í 
líkbíl eða borin ef stutt er frá kirkju í garð.  Kistan er við eftirspilið borin út 
úr kirkjunni eða kapellunni af ættingjum eða vinum hins látna/hinnar látnu.  
Sé moldað í kirkju felur athöfnin við gröfina í sér bæn sem prestur fer með 
og síðan ganga viðstaddir að gröfinni og signa yfir að skilnaði. Þegar mold-
að er í kirkjugarði fer það atferli eftir fyrirsögn Handbókar kirkjunnar með 
sálmasöng (oftast er sunginn sálmurinn Allt eins og blómstrið eina eftir Hall-
grím Pétursson)�, moldun, blessunarorðum, sigi kistunnar ofan í jörðina og 
að lokum ganga viðstaddir að gröfinni og signa yfir. Frágangur grafarinnar 
er í höndum starfsfólks kirkjugarðsins eftir að aðstandendur hafa yfirgefið 
svæðið.

Duftker er jarðsett eftir bálför og eru nánustu aðstandendur jafnan við-
staddir. Algengt er að prestur sé viðstaddur, en það er undir aðstandendum 
komið að ákveða það. Jarðsetning duftkers á sér stað nokkru eftir að bálför 
hefur farið fram, en það fer m.a. eftir árstíð og staðháttum hve margir dagar 
líða á milli. Í bálstofunni í Fossvogi, sem er eina bálstofa landsins, er brennt 

4  Þessi sálmur heitir réttu nafni Um dauðans óvissan tíma og var fyrst sunginn yfir moldum Ragn-
heiðar Brynjólfsdóttur árið 1663. 

Dómkirkjan að Hólum í Hjaltadal, 

reist á árunum 1757–63 eftir teikn-

ingum Laurids de Thurah hirðhúsa-

meistara Dana og elsta kirkjubygging 

landsins sem enn stendur. Kirkjan er 

steinhlaðin í einföldum barokk–stíl og 

var rauði steinninn, sem kirkjan var 

byggð úr, fenginn úr Hólabyrðu í ná-

grenninu. Turninn við hlið hennar var 

reistur til minningar um Jón Arason 

biskup (1484–1550) og syni hans. 

Jón sat síðastur rómversk-kaþólskra 

biskupa Hólastól og var 27 metra hár 

turninn — hannaður af Sigurði Guð-

mundssyni arkitekt — vígður árið 

1950, á 400 ára ártíð Jóns Arasonar. 

EVANGELÍSK-LÚTHERSKA KIRKJAN
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í viku hverri á þriðjudögum og á miðvikudögum, ef með þarf. Ef útför er t.d. 
á fimmtudegi er brennt á næsta þriðjudegi á eftir. Geyma má duftker í allt 
að � mánuði í bálstofunni áður en það er jarðsett í kirkjugarði. Aðstandendur 
ákveða tímasetninguna í samráði við prestinn og útfararstofuna sem þjón-
uðu við útförina.

erFidrykkja

Oft er viðstöddum boðið til erfidrykkju eftir útförina. Erfidrykkjan getur 
farið fram í heimahúsi, safnaðarheimili, salarkynnum, á veitingastað og víð-
ar.  

graFreitur

Með grafreit er átt við kirkjugarð, afmörkuð grafarsvæði kirkjusóknar eða 
kirkjusókna sem vígð hafa verið — eða duftgarð.  Kirkjugarðar og grafreitir 
eru friðhelgir. Heimilt er að afmarka sérstaka reiti fyrir hin ýmsu trúarbrögð 
og einnig óvígða reiti ef hlutaðeigandi kirkjugarðastjórn samþykkir það. 

Í Fossvogi er reitur sem nefndur hefur verið dreifilundur þar sem dreifa 
má ösku á jörðina; þar eru nöfn hinna látnu ekki tilgreind (nafnlaus leiði).

Hugtakið grafarhelgi felur í sér að ekki má hrófla við leiðum grafreita í 
75 ár eftir að síðasta gröf hefur verið tekin í grafreitnum. Í 29. gr. laga um 
kirkjugarða segir m.a.: „Allar grafir skulu friðaðar í 75 ár.”

Allir með lögheimili á Íslandi eiga rétt á gröf í kirkjugarði eða grafreiti. 
Hægt er að taka frá aukalegstæði þegar grafið er í kirkjugarði, t.d. þegar 
hjón óska þess að hvíla hlið við hlið. 

minningamörk

Minningamörk eru minnisvarði sem settur er á gröf/grafreit þess/þeirra 
sem hvíla í viðkomandi gröf.

Samþykktir kirkjugarða á hverjum stað fela í sér lagaákvæði um útlit og 
form minningamarka. Ákvæðin eru m.a. sett til að tryggja virðulega ásýnd 
grafreita.

Almennt er legsteinn valinn úr tilhöggnum steini, þar sem áletruð eru nafn 
hins látna/hinnar látnu, fæðingardagur og dánardagur (eða stafir hengdir 
á). Minningamörk geta einnig verið úr náttúrusteinum, járni, tré eða ker-
amik. Hægt er að mynda kross úr einhverjum af þessum efnum. Krossinn er 
algengasta tákn á minningamörkum.



135

útFör Barns

Við útför barns eru lesnir sérstakir 
textar samkvæmt Handbók kirkjunnar. 
Hliðstæður háttur er hafður á útför and-
vana fædds barns. 

Andvana fædd börn5 geta einnig feng-
ið sitt eigið leiði og legstein ef foreldr-
arnir óska eftir því. Þegar um fósturlát 
er að ræða er bálför venja. Í Fossvogs-
kirkjugarði er sérstakur 200 fermetra 
fósturreitur og var hann vígður þann 17. 
september 199�.

Ritstjórn færir eftirtöldum þakkir:

•	 Biskupsstofu fyrir yfirlestur, ýmis 
innskot og viðamikið textafram
lag til upphafskaflanna um sögu 
íslensku þjóðkirkjunnar og stjórn
skipulag hennar. 

•	 Einari Sigurbjörnssyni guðfræðipró
fessor fyrir heimild til birtingar á 
nokkrum tilvitnunum úr þýðingu 
hans á „Fræðunum minni” eftir Martein Lúther.

•	 Guttormi Helga Jóhannessyni, Þorgilsi Hlyni Þorbergssyni og Þórsteini 
Ragnarssyni fyrir yfirlestur sem og margvísleg innskot í kaflann og 
fróðleiksmola. 

•	 Þjóðminjasafninu fyrir heimild til birtingar á 4 ljósmyndum úr ritröðinni 
„Kirkjur Íslands”.

ítareFni á íslensku:
Biblían. Heilög ritning: Gamla testamentið ásamt apókrýfu bókunum. Nýja testamentið. 

Hið íslenska biblíufélag; JPV útgáfa. Reykjavík 2007.

Biblía. Það er heilög ritning; ný þýðing úr frummálunum. Hið brezka og erlenda bibl-
íufélag. Reykjavík 1912.

5  Andvana fætt barn er barn sem fæðist og vegur 500 g eða meira eða eftir að með-
ganga hefur náð fullum 22 vikum (154 dögum) og barnið sýnir ekkert lífsmark. Að öðrum 
kosti er um fósturlát að ræða.

EVANGELÍSK-LÚTHERSKA KIRKJAN

Skírnarfontur Bertels Thorvaldsen (1770–

1844) í kór Dómkirkjunnar í Reykjavík. 

Skírnarfonturinn var vígður árið 1839, 

gefinn „Dómkirkjunni í landi feðra minna, 

Íslandi” eins og Thorvaldsen ritar í bréfi 

einu, enda var hann íslenskur í föðurætt.
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Luther, Martin: Fræðin minni ásamt bænum og öðru hagnýtu efni. Með inngangi og skýr
ingum eftir Einar Sigurbjörnsson. Í þýðingu Einars Sigurbjörnssonar. (Titill á frummáli: 
Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus mit Erklärung.) Skálholtsútgáfan. Reykjavík 
1993.

Loftur Guttormsson: Frá siðaskiptum til upplýsingar. (3. bindi ritraðarinnar Kristni á Ís
landi.) Alþingi. Reykjavík 2000.

Þórunn Valdimarsdóttir og Pétur Pétursson: Til móts við nútímann. (4. bindi ritraðarinnar 
Kristni á Íslandi.) Alþingi. Reykjavík 2000.

Einar Sigurbjörnsson: Kirkjan játar; saga og mótun kristinna trúarjátninga og yfirlit yfir 
helstu kirkjudeildir kristninnar; játningarrit íslensku þjóðkirkjunnar með skýringum. 
Skálholtsútgáfan. Reykjavík 1991.

Einar Sigurbjörnsson: Embættisgjörð — Guðfræði þjónustunnar í sögu og samtíð. Skál-
holtsútgáfan. Reykjavík 1996.

Gunnar Kristjánsson og Kristín Þ. Tómasdóttir (ritstj.): Þjónar í húsi Guðs. Handbók fyrir 
meðhjálpara og kirkjuverði, sóknarnefndir og starfsfólk kirkjunnar. Kjalarnesprófasts-
dæmi 200�.

Sigurjón Árni Eyjólfsson: Ríki og kirkja. Uppruni og þróun þjóðkirkjuhugtaksins. Hið ís-
lenska bókmenntafélag. Reykjavík 2006.

Bainton, Roland: Marteinn Lúther. Þýðinguna gerði Guðmundur Óli Ólafsson. Bókaútgáf-
an Salt. Reykjavík 1984. 

Porter, J.R.: Jesús Kristur. Jesús sögunnar — Kristur trúarinnar. Ingunn Ásdísardóttir 
þýddi. Mál og menning. Reykjavík 2000.

Coogan, Michael D. (ritstj.): Trúarbrögð heimsins í mynd og máli. Ingunn Ásdísardóttir 
þýddi. Mál og menning. Reykjavík 1999. 

Sigurbjörn Einarsson: Helstu trúarbrögð heims. Almenna bókafélagið. Reykjavík 1962.

Þórhallur Heimisson: Hin mörgu andlit trúarbragðanna; trúarhreyfingar, leynireglur og 
nýjar trúarhugmyndir. Salka. Reykjavík 2005.

heimildir og ítareFni á erlendum málum:
Bornkamm, Günther: Paulus. Gyldendal. Oslo 1977.

Bø, Sigrid: «Alle velkomne. Me ber berre på denne måten». Likferdsskikkar i endring. 
Syn og Segn nr. 2, 1992.

Brunvoll, Arve: Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Ny oversettelse med innledning 
og noter. Lunde forlag. Oslo 1979.

Danbolt, Lars; Fiske, Solveig og Lappegard, Sevat: Et liv er endt. Verbum forlag. Oslo 
1993.

Ebeling, Gerhard: Luther. En innføring i hans tenkning. Gyldendal. Oslo 1978.
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Fæhn, Kristin: Økt bruk av kirkene ved gravferd. Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt 
av Oslo Bispedømmeråd. Oslo 1989.

Grane, Leif: Confessio Augustana. Indførelse i den lutherske reformations hovedtanker. 
Gyldendal. København 1970.

Grønningsæter, Fredrik: Prest og jordeferd. PF-kassett nr. 2. Den norske kirkes preste-
forening.

Hafstad, Karl: Kirken og mennesker ved korsveiene. Gyldendal. Oslo 1978.

Hodne, Bjarne: Å leve med døden. Folkelige forestillinger om døden og de døde. Med 
omfattende bibliografi. Aschehoug. Oslo 1980.

Hovdhaugen, Einar: Vårt møte med døden. Det Norske Samlaget. Oslo 1981.

Jervell, Jacob: Da fremtiden begynte. Om urkristendommens tro og tenkning. Gyldendal. 
Oslo 197�.

Jervell, Jacob: Ingen har større kjærlighet. Fra Johannesevangeliets Jesusbilde. Universi-
tetsforlaget. Oslo 1978.

Lønning, Inge: Levende Luther. Forlaget Land og kirke. Oslo 19�7.

Lønning, Per: Kristen tro. Tradisjon og oppbrudd. Universitetsforlaget. Oslo 1989.

Olsen, Torbjørn: «Borgerlig begravelse fra kirkehus». Tidsskrift for teologi og kirke nr. 1, 
1990.

Skard, Bjarne: Inkarnasjonen. En dogmehistorisk fremstilling. Forlaget Land og Kirke. 
Oslo 1971.

Tanggaard, Per: «Jeg vet meg en søvn...». En analyse av dødens plass og dødsritualenes 
funksjoner i samfunnet. Hovedoppgave til embetseksamen i sosiologi ved Universite-
tet i Oslo 197�.

Aarflot, Helge: Død og jordeferd. En utfordring til kirken. Luther forlag. Oslo 1982.

Begravelsesbyråenes Forening i Norge i samarbeid med NKS Fjernundervisning: Brev
kurs om begravelsesbyråenes arbeid.

«Døden». AMagasinet, nr. ��, bilag til Aftenposten 31. oktober 1992.

Generelle retningslinjer for sykehusenes informasjon og hjelp til foreldre som mister 
barn under svangerskapet eller i nyfødtperioden. Helsedirektoratets veiledningsserie 
II 1989 IK-2295 (utarbeidet av Gunnar Neegaard).

Gudstjenestebok for Den norske kirke. Del II — kirkelige handlinger. Verbum forlag. Oslo 
1992.

Kristen tro i dag. Ved prosjektgruppe oppnevnt av Kirkerådet. NKS-Forlaget. Oslo 1984.

NOU 1989: 7 Den lokale kirkes ordning. NOU 1989: 7 B er et særtrykk av sammendra-
get.

Samtiden nr. 3, 1980. Nummeret inneholder flere artikler om døden.
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Rétttrúnaðarkirkjan

Staðtölur

Rétttrúnaðarkirkjan (Austurkirkjan, orþodoxakirkjan) er heildarheiti 
kirkjudeilda sem skildu sig frá Rómarkirkjunni á löngu tímaskeiði. Því lauk 
með formlegum klofningi Austur- og Vesturkirkjunnar á 11. öld. Á heimsvísu 
tilheyra um 218 milljónir manna rétttrúnaðarkirkjum; meginþorri þeirra býr 
í Evrópu (þ.m.t. Rússlandi) eða um 158 milljónir manna. Rétttrúnaðarkirkj-
an er langsamlega fjölmennust í Rússlandi þar sem um 55% þjóðarinn-
ar er rétttrúnaðarkristinn eða um 77 milljónir manna. Rétttrúnaðarkirkjan 
stendur jafnframt traustum fótum í fjórum öðrum fyrrum Sovétlýðveldum: 
Í Úkraínu tilheyra um 68% þjóðarinnar rétttrúnaðarkirkjunni eða um 31 
milljón manna; í Hvíta-Rússlandi um 60% þjóðarinnar eða um 5,8 milljónir 
manna; í Georgíu, við Svartahaf, um 70% þjóðarinnar eða um 3,2 milljónir 
manna og í grannríkinu í suðri (miðja vegu milli Svartahafs og Kaspíahafs), 
Armeníu, teljast um 78% þjóðarinnar til armensku rétttrúnaðarkirkjunnar 
eða um 2,4 milljónir manna.  Í Grikklandi er um 97% þjóðarinnar rétttrún-
aðarkristinn eða um 10 milljónir manna. Af öðrum löndum Austur- og Suð-
austur-Evrópu þar sem rétttrúnaðarkristnir eru fjölmennir má nefna Rúm-
eníu en þar tilheyra um 72% þjóðarinnar rétttrúnaðarkirkjunni eða um 16 
milljónir manna; í Serbíu, á Balkanskaga, er hlutfall rétttrúnaðarkristinna 
um 80% eða um 8 milljónir manna; í Búlgaríu  tilheyra um 72% þjóðarinn-
ar rétttrúnaðarkirkjunni eða um 5,3 milljónir manna; í Albaníu er hlutfallið 
langtum lægra, 20%, eða um 700.000 manns. 
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Ef horft er til Norðurlandanna er rétttrúnaðarkirkjan fjölmennust í Finn-
landi þar sem um 51.000 manns teljast til hennar. 

Um 37 milljónir manna tilheyra rétttrúnaðarkirkjunni í Afríku; þorri þeirra 
býr í Eþíópíu eða um 27 milljónir manna (40% íbúanna).

Í Bandaríkjunum teljast um 2 milljónir manna til rétttrúnaðarkirkjunnar.

rétttrúnaðarkirkjan á íslandi

Á Íslandi eru nú tveir rétttrúnaðarsöfnuðir starfandi: Annars vegar söfn-
uður Moskvu-Patríarkatsins, skráður 2002, fjöldi trúfélaga í desember 2007 
nam 200 manns og hins vegar Fæðing Heilagrar guðsmóður (serbneski rétt-
trúnaðarsöfnuðurinn), skráður 2003, fjöldi trúfélaga í desember 2007 nam 
1�7 manns.

uppruni og grundvallarhugmyndir

Hin eina, heilaga, rétttrúaða, almenna og postullega kirkja var stofnsett 
af Jesú Kristi, Drottni vorum á fyrsta þriðjungi fyrstu aldar eftir Krists burð.

Frá upphafi postullegrar kenningar voru samfélögin skipulögð eftir land-
svæðum. Stærstu landsvæðin voru nokkur héruð eða jafnvel heilu ríkin og 
kölluðust þau svæði umdæmi patríarka (patríarkat).

Árið 1054 e.Kr. voru fimm slík umdæmi innan kirkjunnar og voru þau stað-
sett í Róm, Konstantínópel (er nú heitir Istanbúl), Alexandríu, Antíokkíu og 
Jerúsalem. Aðskilnaður kirkjuumdæmisins í Róm (Vesturkirkjunnar) og hinna 
umdæmanna fjögurra (Austurkirkjunnar) miðast við árið 1054 e.Kr. — þá klofn-
uðu þessi fimm umdæmi í tvær kirkjudeildir.

Þegar rómverska ríkinu var skipt í vestrómversku og austurrómversku 
kirkjuna, varð umdæmið í Róm það eina í vesturhlutanum (og nefndist síðar 
rómversk-kaþólska kirkjan), en hin umdæmin fjögur heyrðu undir austurhlut-
ann (og nefndust síðar rétttrúnaðarkirkjan). Þessi staðreynd varð til þess að 
kirkjulífið í austur- og vesturhlutanum tók að þróast í ólíkar áttir. Vesturkirkjan 
(sem nú nefnist rómversk-kaþólska kirkjan) tók þá stefnu að styrkja valdsvið 
aðalstöðvar sinnar í Róm en Austurkirkjan (sem nú nefnist rétttrúnaðarkirkj-
an) hefur haldið fast við margar aðalstöðvar og ýmiss konar kirkjustjórn.

Nú á dögum eru sjálfstæðar (autocephalous) rétttrúnaðarkirkjur heims-
ins 15 talsins og eru þær sem hér segir: Kirkjan í Konstantínópel (Istanbúl); 
kirkjan í Alexandríu; kirkjan í Antíokkíu (Antakíu); kirkjan í Jerúsalem; kirkj-
an í Rússlandi; kirkjan í Georgíu; kirkjan í Serbíu; kirkjan í Rúmeníu; kirkjan 
í Búlgaríu; kirkjan á Kýpur; kirkjan í Grikklandi; kirkjan í Póllandi; kirkjan í 
Tékklandi og Slóvakíu, og loks rétttrúnaðarkirkjan í Bandaríkjunum.
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Þar að auki eru 4 óháðar (autonomous) rétttrúnaðarkirkjur í heiminum: 
Kirkjan í Sínai; kirkjan í Finnlandi; kirkjan í Japan og kirkjan í Úkraínu.

Trúin er varðveitt í heilagri arfsögn. Heilög ritning telst hluti af heilagri 
arfsögn. Árið 325 e.Kr., á kirkjuþingi í borginni Níkeu í Litlu-Asíu, var samin 
trúarjátning sú sem rétttrúnaðarkirkjan styðst við, Níkeujátningin, og var 
endanlega gengið frá texta hennar á kirkjuþingi því sem haldið var í Konst-
antínópel árið 381 e.Kr. Í Níkeujátningunni koma meginatriði trúarinnar 
fram, þeirrar trúar sem birtist í Heilagri ritningu, trúarskjali kirkjunnar. Þessi 
játning tjáir kjarnann í rétttrúnaði eins og kirkjan hefur varðveitt hann frá 
alda öðli. Níkeujátningin hljóðar svo:

„Ég trúi á einn Guð, 
föður almáttugan, 
skapara himins og jarðar,  
alls hins sýnilega og ósýnilega.

Og á einn Drottin Jesú Krist, 
Guðs einkason, 
sem er af föðurnum fæddur frá eilífð, 
Guð af Guði, 
ljós af ljósi, 
sannur Guð af Guði sönnum, 
fæddur, eigi gjörður, 
samur föðurnum. 
Fyrir hann er allt skapað. 

Vegna vor mannanna og vorrar sáluhjálpar, 
steig hann niður af himni, 
klæddist holdi fyrir heilagan anda af Maríu mey 
og gjörðist maður. 

Hann var og krossfestur fyrir oss 
á dögum Pontíusar Pílatusar, 
píndur og grafinn. 

Hann reis upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum 
og steig upp til himna, 
situr við hægri hönd föðurins 
og mun aftur koma í dýrð 
að dæma lifendur og dauða. 
Á ríki hans mun enginn endir verða. 
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Dómkirkja heilags Basils á Rauða torginu í Moskvu, höfuðborg Rússlands. Kirkjan var reist á 

árunum 1555–1561 að tilskipun Ívans IV grimma (1530–1584) Rússakeisara til minningar 

um sigurför hans á hendur tatararíkinu Kazan árið 1552, einu helsta vígi Gullna skarans svo-

nefnda. Kirkjan hefur 8 kapellur sem bera uppi hina frægu laukturna og tákna þeir þær átta 

árásir rússneska hersins sem þurfti til að brjóta varnir Kazans á bak aftur. Níunda kapellan 

var reist árið 1588 yfir gröf heilags Basils, sem kirkjan dregur nafn sitt af. Goðsögnin hermir 

að Ívan grimmi hafi látið blinda arkitektinn, Postnik Jakovlév, til að fyrirbyggja að jafndýrleg 

kirkja myndi rísa annars staðar. Hið rétta er að Jakovlév byggði síðar kirkju í Vladímír — með 

fulla sjón. Ljósm. Guttormur Helgi Jóhannesson.
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Og á heilagan anda, 
Drottin og lífgjafann, 
sem út gengur af föður  
og með föður og syni er tilbeðinn og ávallt dýrkaður 
og mælti af munni spámannanna. 

Og á eina, heilaga, almenna og postullega kirkju. 

Ég játa, að ein sé skírn til fyrirgefningar syndanna 
og vænti upprisu dauðra 
og lífs hinnar komandi aldar. Amen.”

Kirkjan er líkami Krists, Guðs ríki. Hún var stofnuð af Drottni vorum, 
sjálfum Jesú Kristi í Jerúsalem. Hún hefur verið til í mannheimi fram á okk-
ar daga og mun verða til að eilífu, eins og Kristur sjálfur lofaði. Í kirkjunni 
fer hjálpræði mannanna fram. Í krafti hjálpræðis mannanna fær allt sköp-
unarverkið hlutdeild í hjálpræðinu, enda tengir manneskjan saman andlega 
heiminn og efnisheiminn — hún er Guðs mynd í sköpunarverkinu. 

Í kirkjunni er Guð tignaður, með lofgjörð og boðun á undrum Guðs, fyrst 
og fremst krossfestingu Krists, dauða og útför, og sigri hans á dauðanum 
með upprisunni. Mannfólkið fær hlutdeild í þessu gegnum starfsemi Heilags 
anda í kirkjunni, sem birtist í hinum helgu dulmögnum (þ.e. skírn, smurn-
ingu, fyrirgefningu synda, altarisgöngu, smurningu sjúkra, hjónavígslu og 
prestsvígslu).

Trúin kristallast í guðsþjónustunni. Helsta auðkennið á kristnum manni 
er að hann tignar Guð. Það er ávöxtur kærleika hans í garð Guðs sem end-
urspeglast í kærleikanum til náungans og sköpunarverksins alls. Mikilvæg-
asta hlutverk kristins manns er að vinna gegn hinu illa með því að sinna 
stöðugt eigin hugarheill af einlægni og innlifun. Í krafti bæna, föstu og and-
legs styrks er löstum og vondum ástríðum bægt frá svo líkaminn megi verða 
musteri Anda Guðs. 

Frelsunin er frá Guði komin, birtist í góðverkum í anda Krists og í hlýðni 
við Föðurinn og er miðlað af Heilögum anda. Kristnir eru ekki óvirkir viðtak-
endur frelsunar; hún verður að veruleika í samvinnu við Guð og með vilja 
kristinna, með öflugu og einbeittu framtaki. „Sá sem hefur boðorð mín og 
heldur þau er sá sem elskar mig.” (Jóh 14:21) 

Þessi virkni kallast á við sjálfan Guð og er því skapandi og andleg iðja, 
gædd ljóðrænni dýpt. Markmiðið er mynd Guðs, að líkjast honum sem mest. 
Þetta endurspeglast einnig í hinum ytri veruleika kirkjunnar þar sem listin 
gegnir veigamiklu hlutverki:
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•	 Íkon, helgimyndir af Kristi, Maríu mey eða öðrum dýrlingum, eru mynd-
ræn tjáning hinnar guðdómlegu opinberunar.

•	 Í söngnum felst afgerandi tilbeiðsla og lofgjörð.

•	 Byggingarlistin er endurvarp guðdómlegs alheims.

•	 Helgisiðirnir í kirkjunni eru helgar athafnir sem endurspegla og birta 
guðdómlega helgisiðina á himnum.

samantekt

Trúarskilningur, messuhald og kirkjuréttur eru sameiginleg hinum ýmsu 
rétttrúnaðarkirkjum, en framkvæmdavaldinu er ekki miðstýrt. Rétttrúnaðar-
kirkjan hefur haft í heiðri ýmsar hefðir sem eiga rætur að rekja allt aftur til 
daga postulanna er kirkjan var stofnuð.

Biblían og hin lifandi arfleifð Krists tjá samhljóma kristindóm rétttrún-
aðarkirkjunnar.

Rétttrúnaðarkirkjan á sér sjö sakramenti (dulmögn): Skírn, smurningu 
(miðlun náðar Heilags anda sem veitt er í tengslum við skírnina), heilaga 
kvöldmáltíð, skriftir, hjónavígslu, prestsvígslu og smurningu sjúkra. Vegleg-
ar fjölskylduveislur tengjast iðulega þessum kirkjuathöfnum.

Litið er á sakramentin sem dulmögn. Það þýðir að í krafti þeirra er mann-
eskjunni beint inn í heim Guðs. Að Guð skuli veita af náð sinni með þessum 
athöfnum er óumræðilegt. Það er dulmagnað. Það er dulmagnað að Guð 
skuli elska og sýna þeim tryggð sem snúið hafa baki við honum. En dul-
mögnin ljá mönnunum kraft til að vinna gegn syndinni.

Guðsþjónustan og helgisiðir hennar eru rétttrúnaðarkirkjunni afar mik-
ilvæg. Helgisiðirnir sameina menn og Guð og í þeim sameinast einnig hinir 
trúuðu í kærleika. Heilög kvöldmáltíð er fastur liður í guðsþjónustunni, en 
aðeins þeir sem eru meðlimir rétttrúnaðarkirkjunnar og aðhyllast trú hennar 
neyta heilagrar kvöldmáltíðar.

Helgisiðirnir vísa með táknrænum hætti til frelsunarstarfs Krists á jörðu, 
fórnardauða hans á krossinum og fegurðar himnaríkis.

Helgimyndirnar (íkonin) eru oftast málaðar á tré eða fílabein með sér-
stakri tækni. Myndirnar skapa þeim sem á þær horfa sjónræna tengingu og 
hugrenningatengsl við himnaríki. Íkon á heimilinu minna fólk á að rækta 
kristna trú sína.

RÉTTTRÚNAÐARKIRKJAN
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María mey, guðsmóðir, er mikið heiðruð. Leitað er á náðir hennar jafnt í 
gleði sem sorg og beðið um hjálp hennar og fyrirbænir.

Rétttrúnaðarkristnir hafa í heiðri þá gömlu hefð að fasta í aðdraganda 
stórhátíða og eru helstu föstur ársins fjórar talsins og standa í fjölda daga. 
Liður í föstunni er afturhvarf til fæðis sem var gefið manninum af Guði í parad-
ís og felst í því að forðast fæði sem rekja má til dýra, svo sem kjöt, mjólk og 
smjör. Miðvikudagar og föstudagar eru föstudagar í bókstaflegri merkingu árið 
um kring. Lengstu föstutímabilin eru tvö (40 daga löng hvort um sig), annað 
fyrir jól og hitt fyrir páska. Annars eru föstuhefðir nokkuð breytilegar eftir 
svæðum og löndum.

Páskarnir eru mesta trúarhátíð allra kirkjudeilda kristninnar, ekki síst 
í rétttrúnaðarkirkjunni þar sem páskarnir eru haldnir hátíðlegir á sérlega 
gleðilegan og bjartan hátt. 

Flestar rétttrúnaðarkirkjur nota forna aðferð við að reikna út tímasetn-
ingu páska og það þýðir að páskahald þeirra ber ekki upp á sama tíma og 
í þeim kirkjudeildum sem fylgja gregoríanska tímatalinu, svo sem því sem 
fylgt er hérlendis. Auk þess eru innan rétttrúnaðarkirkjunnar tvö tímatöl: 
Hið forn-júlíanska og ný-júlíanska, og það leiðir til þess að aðrar kirkjuhá-
tíðir ber stundum upp á annan tíma. Ný-júlíanska tímatalið stendur nær hinu 
gregoríanska, en hið fasta kirkjuár (almanak) forn-júlíanska tímatalsins er 
13 dögum á eftir því gregoríanska.

almennar upplýsingar

Jarðarför, þ.e.a.s. jarðsetning kistu, er hinn venjubundni, kristni útfar-
arháttur. „Því að mold ert þú og til moldar skalt þú aftur hverfa.” (1. Mós 
3:19) Rétttrúnaðarkirkjan heldur fast í þessa hefð. Bálför er samt sem áður 
heimil, þó að hún sé ekki í fullu samræmi við hefðbundna útfararsiði rétt-
trúnaðarkirkjunnar.

Útfararstofur koma annars með venjulegum hætti að framkvæmd útfar-
ar.

Fyrir andlát

Lögð er áhersla á að prestur sé tilkvaddur fyrir skriftir syndanna þegar al-
varleg veikindi ber að höndum eða yfirvofandi dauðsfall. (Annars er algengt 
að prestur vitji safnaðarbarna sem liggja á spítala til þess að annast dulmögn 
smurningar og heilagrar kvöldmáltíðar enda þótt ekki sé um alvarleg veik-
indi að ræða.) Gefa skal hinum sjúka kost á að ræða við prest í einrúmi og 
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e.t.v. skrifta, óski sjúklingur þess. Þegar heilbrigðisstarfsfólk hefur samband 
við prest skal það tilgreina hvaða tungumál sjúklingur talar.

Herbergið skal vera hreint þegar prestinn ber að garði. Koma skal fyrir 
borði með hreinum dúki, sem gegnir hlutverki altaris, og á borðið eru sett 
2 kerti og Biblía. Presturinn eða aðstandendur sjúklings mega koma með 
krossa og helgimyndir (íkon). 

Í framhaldi af samtali prests og sjúklings er fjölskylda hins síðarnefnda 
iðulega viðstödd þegar hann meðtekur sakramenti heilagrar kvöldmáltíðar 
og smurningar.

Smurning er ekki eingöngu veitt dauðvona fólki — enda er litið á hana 

Andréevskíj kirkjan í Kíev, höfuðborg Úkraínu, reist á árunum 1749–1754 í barokk–stíl að 

tilskipun Elísabetar keisaraynju eftir teikningum ítalska arkitektsins Bartholomeos Rastrelli.  

Goðsögnin hermir að þar sem áin Dnépr rennur nú hafi áður verið innhaf. Þegar heilagur 

Andréj kom til Kíev fyrir rúmlega 1000 árum og setti niður kross þar sem kirkjan stendur nú 

hafi sjórinn hopað. Í kirkjunni eru engar klukkur. Hermt er að klukknaómur muni seiða sjóinn 

fram á ný og Kíev hverfa í sæ. Nærtækari skýring er þó sú að Elísabet hugðist nýta kirkjuna 

til eigin trúariðkunar og kirkjuklukkur því óþarfar enda engin sókn sem kalla þurfti til messu. 

Ljósm. Jón Gauti Jóhannesson.
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sem læknandi kraft Guðs — og getur því sami sjúklingur meðtekið þetta 
sakramenti oftar en einu sinni.

Athöfninni lýkur með bæn og blessun.

eFtir andlát

Í beinu framhaldi af andláti fer einn viðstaddra með stutta bæn. Þá er líka 
venja að lesa sálma við dánarbeðið. Það ber að gera presti eða forstöðu-
manni safnaðarins umsvifalaust viðvart þegar andlát ber að höndum.

Sé presturinn viðstaddur heldur hann stutta bænastund (panihida) við 
dánarbeðið þar sem hann biður um fyrirgefningu syndanna og frelsi til handa 
hinum nýlátna. 

Hendur hins nýlátna eru lagðar á bringuna með tilliti til þess að þannig er 
líkinu venjulega fyrir komið við kistulagningu.

Engar aðrar athafnir fara fram.

kruFning

Rétttrúnaðarkirkjan ber mikla virðingu fyrir mannslíkamanum sem skap-
aður er í Guðs mynd. Þess vegna er kirkjan ekki hlynnt krufningu. Þar af 
leiðir að forðast ber krufningu sé þess nokkur kostur. Í öllu falli þarf að leita 
heimildar nánustu aðstandenda fyrir krufningu. 

 Ef flytja þarf lík milli landa eða svæða er leyfilegt að smyrja það.

líkklæði

Búið er um líkið á hefðbundinn hátt, það þvegið og snyrt. Oft er þetta 
í umsjá útfararstofu. Líkið er klætt í ný föt og nýja skó. Á ennið er fest-
ur borði með áletruninni: „Heilagi Guð, Heilagi almáttugi, Heilagi ódauðlegi 
Guð, miskunna okkur.”

Engar trúarathafnir tengjast reifun líks.

kistulagning

Notast er við hefðbundnar kistur. Líkið er lagt í kistuna með handleggina 
meðfram síðunum. Hendur eru lagðar saman á bringunni og íkon eða kross 
eru lögð í hendurnar.

Presturinn fer með stutta bæn (litia) við kistuna að viðstaddri fjölskyldu 
hins látna áður en kistunni er lokað og hún flutt í kirkjuna eða kapelluna. Ef 
aðstæður leyfa, eru sálmar lesnir við opna kistuna.
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dánartilkynning

Andlátsfregn er birt á hefðbundinn hátt í dagblaði. Kross rétttrúnaðar-
kirkjunnar er birtur í tilkynningunni.

Blóm og tónlist

Blóma- og kransaskreytingar eru iðulega ríkulegar við rétttrúnaðarútför. 
Þar eð kistan er yfirleitt höfð opin við útfararathöfnina er algengt að kirkju-
gestir leggi blóm í kistuna. Blómin eru fjarlægð úr kistunni áður en henni er 
lokað en blómin eru látin fylgja kistunni að gröfinni.

Presturinn lætur reyk úr reykelsiskeri leika um kistuna nokkrum sinnum 
meðan á athöfn stendur og þarf útfararstofan því að gæta þess að blóma- 
og kransaskreytingum sé þannig fyrir komið að hann geti hæglega gengið í 
kringum kistuna. 

Kórsöngur skipar veigamikinn sess í guðsþjónustunni en orgeltónlist er 
yfirleitt ekki spiluð.

útFör

Sé þess kostur fer útförin fram í safnaðarkirkjunni. Ef þetta er ekki gerlegt 
fer athöfnin fram í kirkjum eða kapellum þjóðkirkjunnar. 

Í undantekningartilvikum má jarðsyngja á heimili hins látna.

Hefð er fyrir því að útförin sé gerð á 3. degi eftir andlát (upprisa Jesú var 
á 3. degi eftir andlátið). Þetta er oft ekki framkvæmanlegt í reynd, en eftir 
sem áður skal kappkostað að jarðsyngja eins fljótt og unnt er.

Kistunni er komið fyrir í miðju rýminu, umlukin þrem kertastjökum. At-
höfnin fer iðulega fram við opna kistu. Andlit hins látna veit að altarinu.

Presturinn þjónar með tilstyrk söngs. Hann stendur við höfuðgafl kist-
unnar og snýr að altarinu. Við hlið lestrarpúltsins þarf að vera lítið borð svo 
presturinn geti lagt frá sér reykelsi, rit o.fl.

Kirkjugestir standa með kertaljós meðan athöfninni vindur fram.

Útförin er fyrst og fremst fyrirbænaguðsþjónusta handa hinum látna. Hin 
kristnu lífsgildi, vonin og kærleikurinn, eru reifuð og beðið er fyrirgefningar 
á syndum hins látna.

Athöfnin einkennist eins og aðrar kirkjuathafnir rétttrúnaðarkirkjunnar af 
víxlsöng safnaðar (kórs) og prests. Víxlsöngvarnir (ektenía, litanía) eru ann-
ars vegar lofsöngvar til heiðurs Guði og þakkargjörðir til frelsunarstarfs Jesú 
Krists og hins vegar sorgartextar um raunir lífsins og harm dauðans. Upp-

RÉTTTRÚNAÐARKIRKJAN
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lestur úr Ritningunni er þáttur í athöfninni, venjulega eru lesin pistill (1. Þess 
4:13–18) og brot úr guðspjalli (Jóh 5:24–30). Ef flytja á predikun er hún 
alla jafna flutt á eftir guðspjallinu. Líkræðan er flutt næst á undan lokabless-
uninni.

Það er til siðs að kveðja hinn látna með kossi á borða á enninu. Ef kistan 
er lokuð eru íkon eða kross ofan á kistulokinu kysst.

Áður en kistunni er endanlega lokað er hvít ábreiða lögð yfir líkama og 
andlit. Ofan á ábreiðuna er sáldrað blessaðri mold blandaðri ösku úr reyk-
elsiskeri.

Aðrir en prestar mega flytja líkræðuna (minningarorðin).

Algeng lengd athafnarinnar er um 1 klukkustund.

útFör um páska

Útför sem fer fram um páska og vikuna eftir páska hefur sín sérkenni. 
Í staðinn fyrir venjulega víxlsöngva eru páskasöngvar sungnir og lýsa þeir 
sigri Krists yfir dauða og synd og frelsun syndara úr heljargreipum.

jarðsetning

Frá kirkjunni gengur syrgjandi líkfylgdin að gröfinni. Presturinn er í far-
arbroddi með reykelsisker og kross í hendi. 

Presturinn blessar gröfina áður en kistan er látin síga. Að svo búnu fer 
hann með blessunarorð (litia).

Presturinn og líkfylgdin ljúka athöfninni með því að kasta handfylli af 
mold í gröfina.

erFidrykkja

Eftir jarðsetninguna koma aðstandendur saman til erfidrykkju á heim-
ili hins látna eða á heimili nákomins ættingja. Stundum er sérstakur salur 
leigður til erfidrykkju. Í erfidrykkjunni fer presturinn með bæn bæði fyrir 
hinum látna og aðstandendum.

Minningarmessur (panihida) eru haldnar á þriðja, níunda og fertugasta 
degi eftir andlát. Því næst á ártíð andlátsins, á nafnadögum hins látna og á 
almennum minningardögum látinna.

Við slíkar minningarmessur er borin fram skál með soðnum hveitikornum 
og hrísgrjónum í bland við hunang. Þetta á að minna á upprisuna og „sætan” 
unað himnaríkis.
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Óski aðstandendur þess getur presturinn jafnframt haldið minningar-
messu eða „litíu” á grafreitnum. Auk minningarmessu fyrir hvern og einn 
látinn heldur presturinn líka almenna „panihida” í kirkjunni eða í kapellu 
kirkjugarðsins nokkrum sinnum á ári. Við þau tilefni er einnig algengt að 
presturinn flytji bæn við gröf hvers og eins.

minningamörk

Minningamörk eiga að vera kross sem táknar sigur lífs yfir dauða og má 
útfæra hann á ýmsa vegu (og úr mismunandi efnum). Auk hefðbundinna 
áletrana (svo sem nafns, fæðingar– og dánardægurs) má einnig áletra texta 
með trúarlegu inntaki. 

Úspénskíj dómkirkjan í munkaklaustri hellanna í Kíev, Úkraínu, einum helgasta stað rússnesks 

rétttrúnaðar. Þar hvíla í neðanjarðarhvelfingum dýrlingar rétttrúnaðarkirkjunnar. Kirkjan var 

byggð á helgistaðnum undir lok 11. aldar (vígð árið 1089) og hefur verið lögð í rúst oftar en 

menn muna, fyrst af vígamönnum steppunnar, Kúmönum og Mongólum; síðast hrundi hún árið 

1941 í bardögum Þjóðverja og Sovétmanna í seinni heimsstyrjöld. Kirkjan hefur þó ávallt verið 

endurreist úr rústunum, nú síðast á árunum 1998–2000, og þykir það færa heim sanninn um 

mátt og staðfestu trúarinnar yfir veraldlegum hverfulleika. Ljósm. Jón Gauti Jóhannesson.  
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Minningamörk eru staðsett við fótagafl leiðisins.

Á ártíðum skreyta ættingjar leiðið með blómum og kertaljósum.

útFör Barna

Skírð börn eru jarðsungin með sérstakri athöfn (bæn um syndafyrirgefn-
ingu er sleppt). Þegar óskírð börn eiga í hlut er að jafnaði engin athöfn hald-
in. Börn eru jarðsett í fjölskyldugröfum eða í minningarlundi barna.

Ritstjórn þakkar Sergey Guschin, séra Timur Zolotuskiy og Jóni Ólafssyni 
(prófessor við Háskólann á Bifröst) fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar.

Kirkja í bænum Pereslavl–Zalésskíj, um 130 km norðaustur af Moskvu. Ljósm. Jón Gauti Jó-

hannesson.
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Rómversk-kaþólska kirkjan

Rómversk-kaþólska kirkjan er fjölmennasta og útbreiddasta kirkjudeild 
kristninnar. Rúmlega milljarður jarðarbúa aðhyllist rómversk-kaþólska trú, 
þar af um 285 milljónir í Evrópu, tæpar 188 milljónir í Norður–Ameríku (þar 
af 100 milljónir í Mexíkó, 73,5 milljónir í Bandaríkjunum og 14,4 milljónir í 
Kanada) og um 470 milljónir í Suður– og Mið–Ameríku. Þrjú fjölmennustu 
ríki heims, sem játa rómversk-kaþólska trú, eru Brasilía með 171 milljón 
rómversk-kaþólskra; fyrrnefnd Mexíkó með 100 milljónir og Filippseyjar með 
77 milljónir. 

Í okkar heimsálfu nýtur hún einna mestrar hylli í löndum Suður–Evrópu, 
svo sem á Ítalíu, Spáni og í Portúgal, en einnig í norðlægari löndum á borð 
við Pólland, Lúxembúrg og Írland. Í þessum 3 löndum játa um og yfir 95% 
íbúa rómversk-kaþólska trú. Mikill meirihluti íbúa Frakklands, Austurríkis og 
Belgíu er jafnframt rómversk-kaþólskur eða um 80% og í Ungverjalandi er 
hlutfall þeirra um 67%. Rómversk-kaþólskir eru einnig fjölmennir í tveimur 
fyrrum sambandsríkjum Júgóslavíu (á Balkanskaga), þ.e. í Króatíu þar sem 
þeir eru 89% íbúa og 84% íbúa í nágrannaríkinu í norðri, Slóveníu. 

Í Rómönsku Ameríku, en til hennar teljast þau 20 lönd í Suður– og Mið–
Ameríku ásamt Mexíkó þar sem rómönsk mál eru töluð (spænska eða portú-
galska), er hlutfall rómversk-kaþólskra að jafnaði um 90%. Geta ber þess 
að í þessum heimshluta býr rösklega helmingur allra rómversk-kaþólskra í 
heiminum — og raunar helmingi fleiri en í Evrópu.
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rómversk-kaþólska kirkjan á íslandi

Samkvæmt Hagstofu Íslands voru, 30. desember 2006, 7320 rómversk-
kaþólskir skráðir á Íslandi (3603 karlar og 3717 konur) og hefur fjöldi þeirra 
þar með þrefaldast á liðnum árum. Þorri rómversk-kaþólskra er innflytjendur 
frá Evrópu, Asíu og Suður–Ameríku eða Íslendingar af erlendu bergi brotnir. 
Sé miðað við ríkisfang eru flestir með íslenskt eða 4215, þar á eftir koma 
félagar með pólskt ríkisfang eða 1922 og svo félagar með filippseyskt rík-
isfang sem eru 528 talsins. Fjórði fjölmennasti hópurinn miðað við ríkisfang 
eru Litháar og eru þeir 127 talsins. Önnur þjóðerni hafa innan við 50 fulltrúa 
hvert. Rómversk-kaþólska kirkjan á Íslandi er sú fjölþjóðlegasta enda er í 
henni fólk af 60 mismunandi þjóðernum (miðað við ríkisfang). Innflytjendur 
sem hlotið hafa íslenskt ríkisfang eru auðvitað af ýmsum uppruna og þar með 
geta þjóðerni hæglega verið fleiri en 60 innan raða rómversk-kaþólskra. 

Allt Ísland er eitt biskupsdæmi. Í því starfa 15 prestar og einn biskup. 
Einnig þjóna hér 39 reglusystur úr fimm klausturreglum kvenna. Biskups-
dæminu er skipt í fimm sóknir: Tvær eru á höfuðborgarsvæðinu, annars veg-
ar Kristskirkja í Landakoti sem er jafnframt kirkja biskups eða dómkirkja og 
hins vegar Maríukirkja í Breiðholti. Þá eru Jósefskirkja í Hafnarfirði, Péturs-
kirkja á Akureyri og ný sókn á Austurlandi. Auk þess eru kapellur í Keflavík, 
í Riftúni í Ölfusi, í Stykkishólmi og á Ísafirði. Rómversk-kaþólski söfnuðurinn 
á Íslandi er býsna ungur. Að meðaltali skírðust milli 100 og 120 börn und-
anfarin ár en útfarir voru aðeins milli 10 og 15 talsins. 

stutt ágrip aF sögu rómversk-kaþólsku kirkjunnar á íslandi 
Þegar víkingarnir komu frá Noregi, m.a., til Íslands í lok 9. aldar og sett-

ust að í landinu voru líklega fyrir hér írskir einsetumenn sem bjuggu á Suð-
urlandi. En þeir hurfu brátt af sjónarsviðinu. Á 10. öld komu kristnir trúboðar 
til landsins frá Noregi og einnig frá Norður-Þýskalandi. Þeir kristnuðu æ fleiri 
íbúa landsins. Þegar fjölgun kristinna manna var farin að ógna friði og ein-
ingu samfélagsins lét Alþingi, sem fundaði hvert sumar á Þingvöllum, málið 
til sín taka. Loks kvað lögsögumaðurinn upp úrskurð sinn: 

„En nú þykir mér það ráð, að vér látum og eigi þá ráða, er mest vilja í 
gegn gangast, og miðlum svo mál á milli þeirra að hvorirtveggju hafi nokk-
uð síns máls, og höfum allir ein lög og einn sið. Það mun verða satt, er vér 
slítum í sundur lögin, að vér munum slíta og friðinn.″1  

Því var það að Alþingi samþykkti 24. júní árið 1000 að lögtaka kristni sem 

1  Íslendingasögur. I. bindi (bls. 11): Landssaga og landnám. Guðni Jónsson bjó til prentunar. 
Íslendingasagnaútgáfan. Reykjavík 1953.
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almenna trú í landinu öllu — með nokkrum tilslökunum gagnvart heiðnum 
siðvenjum — en hverjum skyldi þó frjálst að blóta á laun. Upp frá því fóru 
kristin trú og kristnir lífshættir hægt og bítandi að gegnsýra samfélagið. 

Alþingi ákvað ennfremur að hafa samband við forsvarsmenn heimskirkj-
unnar í Róm og biðja þá að taka Ísland og Íslendinga upp í sinn hóp og fá 
landinu kirkjulega stjórn. Árið 1056 var fyrsti íslenski biskupinn, Ísleifur Giz-
urarson, vígður í Dómkirkjunni í Brimum í Þýskalandi. Hann settist að í Skál-
holti á Suðurlandi. Sonur hans, Gizur Ísleifsson, staðfesti biskupsdæmið og 
hóf að skipta því í sóknir. Árið 1106 var einnig stofnað biskupsdæmi á Hólum 
á Norðurlandi. Fram til 1104 tilheyrði Skálholtsbiskupsdæmi kirkjuumdæm-
inu í Brimum-Hamborg. Frá 1104 til 1152 tilheyrði Ísland kirkjuumdæminu 
í Lundi í Danmörku (nú í Svíþjóð). Árið 1152 voru Skálholt og Hólar gerðir 
hluti af nýju kirkjuumdæmi í Niðarósi (Þrándheimi) í Noregi. Stofnuð voru 
nokkur klaustur á Íslandi, bæði af Benediktína- og Ágústínareglu. Þau urðu, 
ásamt skólunum í Skálholti og á Hólum, miðstöð menntunar og menning-
arlífs. Um 1200 voru 220 kirkjur og um 290 prestar í Skálholtsbiskupsdæmi 
einu. Íbúafjöldi landsins var þá um 80.000. Svo er áhrifum munka og presta 
fyrir að þakka, að hér þróaðist ríkuleg menning, ekki síst hvað skáldskap 
snerti. Fornsögurnar og lögin voru skrásett. En munkarnir og aðrir kirkj-
unnar menn höfðu einnig áhrif í framfaraátt á sviði landbúnaðar og í innra 
skipulagi þjóðfélagsins. 

Mikilvægasti biskup miðalda var Þorlákur Þórhallsson. Hann var biskup 
í Skálholti 1178-1193. Hann stundaði nám í Frakklandi (París) og Englandi 
(Lincoln) og varð fyrir áhrifum af endurbótum á heimskirkjunni á tólftu öld. 
Hann reyndi einnig að bæta siðferði presta og leikmanna og krafðist þess 
að leikmenn létu eignarrétt sinn yfir kirkjueignum í hendur kirkjunnar. Ár-
angur þessa var þó takmarkaður. Hann var þegar á sínum dögum tignaður 
sem helgur maður; hann var blessaður fimm árum eftir dauðann (þegar eft-
irmaður hans lét taka upp bein hans). Árið 1984 lýsti Jóhannes Páll páfi II 
því yfir að hann væri „verndardýrlingur Íslands″. Margir eftirmanna Þorláks 
héldu uppi merki hans og því fóru áhrif kirkjunnar í landinu vaxandi og urðu 
sýnileg hvarvetna. Vald páfa var aldrei dregið í efa; kristniréttur hafði verið 
viðurkenndur frá 1�. öld, einnig af almenningi. 

Öldum saman var Ísland sjálfstætt ríki og laut lögum sem samþykkt voru 
á Alþingi. En oft leiddi framkvæmd og viðhald laganna til átaka milli ýmissa 
hópa í þjóðfélaginu. Alþingi ákvað að gangast Noregskonungi á hönd 12�2 
til að styrkja framkvæmdavaldið í landinu. Hann ábyrgðist sjálfstæði lands-
ins og rétt þess til að setja sér sín eigin lög. Árið 1397 komst Noregur, og þá 
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einnig Ísland, undir stjórn dönsku krúnunnar. Smám saman dró Danakon-
ungur úr frelsi íslensku þjóðarinnar og Alþingis. Einkum voru settar hömlur á 
verslunarfrelsi. Á sama tíma urðu hér eldgos, jarðskjálftar, flóð, harðir vetur 
og slæm sumur. Margir dóu úr hungri. Eina hjálpin kom frá kirkjunni. Áhrif 
hennar urðu gríðarmikil, kónginum mjög til ama. 

Á 16. öld reyndi Danakonungur að ná yfirráðum yfir eignum kirkjunnar. 
Kristján III (1537-1559) notaði siðbreytinguna í þessum tilgangi. Hann kom 
einnig til valda hér á landi mótmælendaprestum og setti stofnanir kirkjunn-
ar undir þeirra stjórn. Kirkjuskipan hans var samþykkt á Alþingi árið 1541 
fyrir Skálholtsbiskupsdæmi en aðeins sakir þess að þá voru viðstaddir menn 
konungs undir vopnum. Andstöðuna gegn honum skipulagði Jón Arason, 
biskup á Hólum. Hann neitaði að skipta á krúnunni og páfanum í andlegum 
málum og lýsti hina nýju kirkjuskipan ólöglega. Hann gerðist forvígismað-
ur hreyfingar til viðhalds íslenskum sérréttindum og sjálfstæði kirkjunnar. 
En hann var tekinn höndum og tekinn af lífi án dóms og laga í Skálholti 
7. nóvember 1550 — ásamt sonum sínum tveimur. Þó að andófi væri uppi 
haldið enn um sinn var mótstaðan þó brotin á bak aftur um síðir. Konungur 
fordæmdi morðið á Jóni Arasyni og lofaði að virða eignir kirkjunnar. Hann 

Kristskirkja í Landakoti, reist á árunum 1925–29 af kaþólska trúboðinu eftir teikningum Guð-

jóns Samúelssonar, í nýgotneskum stíl. Ljósmynd: Spessi.



15�

TRÚARBRÖGÐ OG ÚTFARARSIÐIR

samþykkti heldur ekki allar nýjungar lútherskra manna. Einkum var litúrgían 
svo að segja óbreytt út á við. En klaustrin voru eyðilögð, munkar drepnir 
eða sendir í útlegð; aðeins þeir prestar sem fylgdu hinni nýju kirkjuskipan 
fengu að halda embættum sínum; skorið var á öll tengsl við Róm. Bannað 
var að aðhyllast kaþólska trú að viðlögðu lífláti eða útlegð. Innan fárra ára 
var kirkjan orðin lúthersk þó að flestir hinna gömlu kaþólsku siða lifðu enn 
um langa hríð. Hörmulega bágur fjárhagur flestra manna og þrúgandi vald 
dönsku stjórnarinnar kæfðu sérhverja tilraun til að öðlast á ný sjálfstæða 
kirkju og þjóðleg réttindi. 

Efnahagslegt og félagslegt ástand íslensku þjóðarinnar var afar bágborið 
á 17. og 18. öld. Trúin á Guð og huggun hans var eina haldreipi hennar. Því 
var guðrækni afar mikil og tryggð við sakramentin. Á 19. öld fór að gæta 
áhrifa frá hreintrúar- og skynsemistefnu sem olli því að enn frekar dró úr 
vægi þeirra kaþólsku siða sem enn eimdi eftir af. Á 19. öld fóru lífsskilyrði í 
landinu hægt batnandi. Einnig voru gerðar endurbætur á lögum um pólitískt 
ákvörðunarvald. Ísland varð sjálfstætt ríki 1918, en var þó enn undir valdi 
Danakonungs. Það varð lýðveldi árið 1944. En lútherska kirkjan var áfram 
ríkiskirkja. Á þessu tímaskeiði hafði hins vegar frjálslyndi og efnishyggja svo 
gegnsýrt stóran hluta þjóðarinnar að líf þjóðfélagsins var í raun algjörlega 
veraldlegt — þó að næstum allir telji sig í orði kveðnu kristna og opinberlega 
verði vart ýmissa minna um kristna fortíð. 

Frá siðbreytingu og fram til 1857 var enginn rómversk-kaþólskur maður 
á Íslandi. Árið 1857 fengu tveir prestar, Bernard Bernard og Jean-Baptiste 
Baudoin, leyfi til að þjóna frönskum sjómönnum sem voru að veiðum við 
Ísland. Þeir tilheyrðu prestum postullega trúboðsumdæmisins fyrir Norð-
urheimskautslöndin. Árið 1859 festi faðir Bernard kaup á jörðinni Landakoti 
nálægt miðbæ Reykjavíkur. Þar var framtíðarmiðstöð endurreistrar róm-
versk-kaþólskrar kirkju á Íslandi. 

Faðir Bernard yfirgaf Ísland 1862 en faðir Baudoin var hér áfram til 1875. 
Þrátt fyrir ýmsa hjálp þrengdi löggjöfin og neikvæð viðhorf meirihluta lands-
manna við „páfakirkjunni” þó mjög að trúboði hans. En það var staðfestu 
hans að þakka að kaþólska kirkjan hélt velli í landinu og gat farið að þróast 
þegar frelsi var fengið 187�. 

Þá bjó aðeins einn rómversk-kaþólskur maður á landinu, Gunnar Ein-
arsson. Hann tók kaþólska trú í Danmörku 1872. Það var efnuðum föður 
hans, sem var vinur föður Baudoins, að þakka að hann gat dvalið á landinu. 
Hann sá til þess að börnin sín fengju rómversk-kaþólska menntun og bauð 
hingað rómversk-kaþólskum prestum frá útlöndum til að annast hana. En 
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það var fyrst í aldarlok að rómversk-kaþólska kirkjan mátti heita endurreist. 
Árið 1895 fór Leó páfi XIII fram á það að tveir prestar frá Danmörku færu til 
Íslands. Á þeim tíma var Ísland hluti postullegs umdæmis Danmerkur. Árið 
1896 komu hingað Jósefssystur frá Danmörku. Þær stofnuðu barnaskóla og 
lítinn spítala í Reykjavík 1902. Skóla- og mannúðarstörf systranna eyddu 
andúð manna í garð rómversk-kaþólsku kirkjunnar, einkum sakir þess að 
þær deildu fátæktinni með þeim sem þær hjálpuðu. Árið 1903 komu fyrstu 
Montfortprestarnir til Íslands. Þeir tóku að sér þjónustu við systurnar og 
aðra rómversk-kaþólska menn í landinu og byggðu upp kirkjuna. Hægt og 
bítandi snerust nokkrir lútherskir menn til rómversk-kaþólskrar trúar. Þegar 
Ísland var orðið fullvalda 1918 (að hluta), stofnaði Páfastóll hér sjálfstæða 
trúboðskirkju. Yfirmaður hennar var séra Marteinn Meulenberg SMM. Árið 
1929 var trúboðskirkjan gerð að postullegu umdæmi. Séra Meulenberg var 

Sacré-Cœur basilíkan (Heilaga hjarta) í ljósaskiptunum í París, reist á árunum 1875–1914 

(vígð árið 1919). 83 metra há basilíkan trónir yfir norðurhluta Parísar, enda stendur hún efst 

á Montmartre–hæðinni, einu náttúrulegu hæðinni í París. Ljósmynd: Guttormur Helgi Jóhann-

esson.

RÓMVERSK-KAÞÓLSKA KIRKJAN
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þar stjórnandi. Hann var vígður biskup í nýju dómkirkjunni, Kristskirkju, 
sem hann hafði byggt í Landakoti í Reykjavík, í júlí 1929 af yfirmanni trú-
boðsdeildarinnar í Róm, „De Propaganda Fide”, William kardínála van Ross-
um. Nokkru áður (1926) höfðu Jósefssystur einnig reist spítala og skóla 
í Hafnarfirði. Á öðrum og þriðja áratug 20. aldar hafði þeim fjölgað sem 
tekið höfðu rómversk-kaþólska trú. Margir rithöfundar og listamenn urðu 
rómversk-kaþólskir, svo sem Halldór Laxness. Árið 1936 stofnuðu Frans-
iskusystur, sem komu frá Belgíu og Hollandi, spítala og skóla í Stykkishólmi. 
Árið 1939 stofnuðu íhugunarsystur af reglu Karmelíta klaustur í Hafnarfirði; 
byggingin var tilbúin 1946. Síðar, 1984, tóku raunar pólskar Karmelsystur 
að sér klaustrið. 

Meulenberg biskup andaðist árið 19�1. Arftaki hans var Íslendingur, 
séra Jóhannes Gunnarsson SMM, sonur Gunnars Einarssonar, fyrsta róm-
versk-kaþólska Íslendingsins eftir siðbreytingu. Hann stýrði umdæminu til 
1966. Jóhannes Theunissen SMM, erkibiskup, stjórnaði um skamma hríð 
og eftir það varð umdæmið að biskupsdæmi. Fyrsti Reykjavíkurbiskupinn 
var séra Henrik Frehen SMM (1968-1986). Hann stofnaði nýja sókn í norð-
urhluta Reykjavíkur 1985. Vegna þess að körlunum hafði farið fækkandi í 
Montfortreglunni gat hún ekki lengur sent nýja presta til Íslands. Því reyndi 
Frehen biskup að vekja áhuga prestnema í ýmsum löndum á því að koma 
til Íslands. Það starf hans bar góðan ávöxt. Einnig komu prestar að utan 
til þess að taka að sér störf í Reykjavíkurbiskupsdæmi. Þannig fékk bisk-
upsdæmið sína „eigin” presta, einkum þar sem nokkrir Íslendingar vígðust 
til prests. Rómversk-kaþólskum mönnum fjölgaði, voru 1000 árið 1970 en 
2000 við lok biskupstíðar Frehens. Arftaki hans var bandarískur, af íslensk-
um ættum, séra Alfreð Jolson S.J. Hann var Reykjavíkurbiskup frá 1988 til 
1994. Hann stofnaði nokkrar kapellur: í Keflavík, utan höfuðborgarsvæðisins 
á Akureyri (en þar hafði biskupsdæmið átt hús síðan 1952) og á Ísafirði. 
Heimsókn Jóhannesar Páls páfa II til Íslands dagana 3. og 4. júní 1989 var 
rómversk-kaþólsku kirkjunni afar mikilvæg. Í henni tóku ekki aðeins þátt 
rómversk-kaþólskir menn heldur einnig fjölmargir lútherskir. Múrarnir þeirra 
á milli höfðu nú greinilega verið jafnaðir við jörðu. 

Rómversk-kaþólska kirkjan hefur því verið endurreist á Íslandi á hundrað 
árum. Hún er einnig viðurkennd og virt af samfélaginu. Hjá því fólki sem 
hefur áhuga á kristinni trú er hún „móðurkirkjan”, en það sýnir ríkidæmi 
hennar og inntak að fullu. 

Hún verður að finna sér leið að hjarta fólksins og lífsháttum samfélagsins 
að nýju. Möguleikarnir eru fyrir hendi, ekki síst af því að sambandið við lúth-
ersku kirkjuna er mjög gott. 
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grundvallarhugmyndir

Rómversk-kaþólska kirkjan játast hinum sameiginlega kristindómi eins og 
hann birtist í trúarjátningunni.

Hún trúir því að Guð hafi opinberast í Ritningunni.

Trúarhefðir, guðsþjónustan og sér í lagi sakramentin eru kaþólskum mik-
ilvæg, hvort heldur er í kirkjulegu samhengi eða í einkalífi, þ.e. á heimilinu.

„Kirkjan sem slík, í Kristi, er sjálf eins og sakramenti, þ.e. hún er bæði 
tákn og verkfæri sameiningar sinnar við Guð og við alla einingu mannkyns.” 
(Annað Vatíkankirkjuþingið: Um kirkjuna.)

Rómversk-kaþólska kirkjan á sér sjö sakramenti:

Skírn, fermingu, altarissakramenti (heilaga kvöldmáltíð), skriftir, smurn-
ingu sjúkra, hjónavígslu og prestsvígslu. Sakramentin skipa drjúgan sess á 
lífsleið rómversk-kaþólskra.

heilög kvöldmáltíð sem einnig nefnist heilög messa, eða eukaristai, 
er eitt helsta sakramentið og fer fram á hverjum degi. Á sunnudögum er 
rómversk-kaþólskum skylt að sækja messu, þ.e. svo framarlega sem það er 
gerlegt. 

Börn mega neyta heilagrar kvöldmáltíðar frá 8 ára aldri er þau fara í sína 
fyrstu altarisgöngu. Í rómversk-kaþólskum löndum er þessi viðburður stærri 
fjölskylduveisla en fermingin. 

Með því að meðtaka sakramenti heilagrar kvöldmáltíðar, þegar róm-
versk-kaþólskir neyta oblátunnar sem er líkami Krists, sameinast þeir stöð-
ugt líkama Krists og hann táknar kirkjuna. Því mega aðeins rómversk-kaþ-
ólskir meðtaka þetta sakramenti í rómversk-kaþólskri kirkju. 

Sakramenti skírnarinnar eiga rómversk-kaþólskir sammerkt með öðrum 
kristnum kirkjum. Börn eru skírð og þegar foreldrar bera barn sitt til skírnar 
er mælst til þess að þeir ali barnið upp í kristilegum anda. 

Sakramenti fermingarinnar fer fram er unglingar eru 13-16 ára og er 
það biskupinn sem fer fyrir athöfninni. Þetta sakramenti er þó ekki bundið 
við neinn sérstakan aldur.  Fermingin felur í sér að unglingurinn, sem nú er 
sjálfur fær um að svara skírnarheitinu játandi, staðfestir skírnarheit sitt og 
köllun gagnvart Guði og getur í framhaldinu tekið þátt í starfsemi kirkjunnar. 
Á hinn bóginn er það biskupinn sem staðfestir með fermingu skírn þessa 
barns sem prestur gerði í umboði hans. Sakramenti fermingarinnar fer einn-
ig fram þegar fullorðinn gengst kaþólskri trú á hönd.

RÓMVERSK-KAÞÓLSKA KIRKJAN
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skriftir eða sakramenti yfirbótar er reglulega veitt rómversk-kaþólskum, 
einkum fyrir mikilvæga kirkjulega hátíðisdaga. Með þessu sakramenti veitir 
Guð, fyrir tilstilli prestanna, hinum iðrandi syndurum styrk til að takast á við 
lífið á ný og ná sáttum við samborgara sína.

hjónavígsla er enn eitt sakramenti; með því heita hjónaefni hvort öðru 
tryggð og kærleika Guðs. Brúðhjónin veita hvort öðru þetta sakramenti en 
kirkjan staðfestir og blessar hjónabandið sem brúðhjónin hafa gert með 
sér. Mörg dæmi eru um blönduð hjónabönd þar sem annar aðilinn er ekki 
rómversk-kaþólskur; í þeim tilvikum næst yfirleitt eining um það milli hjóna 
að barn eða börn skulu alast upp í rómversk-kaþólskum sið.

Rómversk-kaþólska kirkjan staðfestir ekki hjónaband sé annar aðilinn frá-
skilinn nema kirkjulegur dómstóll hafi ógilt fyrra hjónabandið.

Við prestsvígslu, einnig sakramenti, blessar biskupinn fyrir hönd Guðs 
þann mann sem er fús til að helga líf sitt Guði og þjóna honum, sem djákni, 
prestur eða biskup. Prestar og biskupar mega ekki kvænast (skulu lifa skír-
lífi). Konur eru ekki vígðar.

Klausturlíf er enn víða við lýði, einnig á Íslandi, og nokkrar reglur fyr-
irfinnast. Konur og karlmenn (nunnur og munkar) helga sig ævilangri þjón-
ustu við Guð og kirkjuna og strengja heit um líf í hlýðni, fátækt og skírlífi.

Með sakramenti smurningarinnar sýnir Guð umhyggju sína og stuðning 
við sjúka og aldraða. Á síðasta æviskeiði sínu meðtaka trúaðir rómversk-
kaþólskir sakramenti þetta sem ætlað er að lina þjáningar og styrkja þá til 
að kveðja allt og alla í heimi þessum.

María mey skipar veglegan sess í hugum rómversk-kaþólskra. Hún er 
álitin móðir kirkjunnar, rétt eins og hún var móðir Jesú, og „elur upp” hvern 
rómversk-kaþólskan mann. Þeir tilbiðja hana þó ekki, enda varðar tilbeiðsl-
an Guð einan, heldur biðja um fyrirbænir hennar.

Fyrir utan Faðir vor kunna allir rómversk-kaþólskir Ave Maria eða Mar
íubænina sem oft er farið með og hljóðar svo:

„Heil sért þú María, full náðar. Drottinn er með þér; blessuð ert þú meðal 
kvenna, og blessaður er ávöxtur lífs þíns, Jesús. Heilaga María, guðs
móðir, bið þú fyrir oss syndugum mönnum, nú og á dauðastundu vorri. 
Amen.”

almennar upplýsingar

Áður fyrr var bálför ekki leyfð innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Flestir 
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rómversk-kaþólskir kjósa enn jarð-
arför, þó svo að sífellt fleiri kjósi 
bálför. 

Útfararstofur koma með venju-
legum hætti að framkvæmd útfar-
ar.

Rétt er þó að geta þess að útfar-
arhættir eru nokkuð breytilegir eft-
ir uppruna rómversk-kaþólskra og í 
tilvikum nýbúa tekur útfærslan mið 
af venjum heimalandsins. 

Fyrir andlát

Sterklega er mælt með því að 
prestur sé tilkallaður þegar alvarleg 
veikindi eða dauðsfall ber að hönd-
um. Jafnframt er algengt að prest-
ur vitji safnaðarbarna sem liggja 
á spítala þó svo að ekki sé um al-
varleg veikindi að ræða. Hafa ber 
samband við prest og veita hinum 
sjúka færi á að ræða við hann í ein-
rúmi og e.t.v. skrifta, óski sjúkling-
ur þess. Þegar haft er samband við 
prest skal tiltaka hvaða tungumál 
sjúklingur talar.

Herbergið skal vera hreint þegar prestinn ber að garði og koma skal fyrir 
borði með hvítum dúki, eins konar ígildi altaris, í sjónlínu sjúklings svo hann 
geti fylgst með athöfninni. 

Í framhaldi af samtali prests og sjúklings er fjölskylda hins síðarnefnda 
iðulega viðstödd þegar hann meðtekur heilagt altarissakramenti og smurn-
ingu sjúkra.

Presturinn tekur hina heilögu olíu og smyr sjúklinginn á enni og í lófa 
meðan hann þylur:

„Fyrir þessa heilögu smurningu og milda miskunn sína hjálpi Drottinn þér 
fyrir náð Heilags anda, svo að hann, sem hefur leyst þig undan syndinni, 
frelsi þig og mildilega hughreysti þig.”  

Péturstorgið og Péturskirkjan í Róm, ein mesta 

gersemi kristinnar byggingarlistar (140 metra 

há), reist á árunum 1506–1626. Rafael og Miche-

langelo komu ásamt fleirum að hönnun hennar 

og skreytingu (Michelangelo hannaði m.a. hvolf-

þakið mikla). 

RÓMVERSK-KAÞÓLSKA KIRKJAN
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Smurning er ekki eingöngu veitt dauðvona fólki — oft er litið á hana sem 
læknandi kraft Guðs; einn og sami aðili getur því  meðtekið þetta sakramenti 
oftar en einu sinni.

Athöfninni lýkur með bæn og blessun.

eFtir andlát

Prestur, aðstandendur og aðrir sem kunna að vera við dánarbeð biðja fyrir 
hinum látna. Oft fara aðstandendur með bænina Rósakransinn.  

líkvaka

Áður fyrr var hefð fyrir líkvöku. Nú á dögum eru það aðallega innflytj-
endahópar sem halda í þessa hefð. Er þess þá farið á leit að líkið sé haft til 
sýnis í kapellu eða bænahúsi. Að baki hefðinni býr sú nána og persónulega 
kveðja sem í líkvökunni felst.

Vígt vatn sem aðstandendur hafa nálgast í kirkjunni er gjarnan notað. 
Vatninu er dreypt á líkið með kvisti sem dýft hefur verið í vatnið á meðan 
eftirfarandi bæn er flutt: „Í vatni og Heilögum anda varst þú skírður. Megi 
Drottinn fullkomna það sem hann hófst handa við í skírninni.” Athöfnin er 
táknræn og skírskotar til skírnarinnar og upprisuvonarinnar.

kruFning

Rómversk-kaþólska kirkjan hefur ekki tekið afstöðu til krufningar. Þar af 
leiðir að hver og einn verður sjálfur að gera þetta atriði upp við sig. Í kristnum 
kirkjum skiptir hins vegar höfuðmáli að lík skuli meðhöndlað af virðingu. 

Sum lönd, t.d. Bandaríkin, krefjast þess að líksmurning fari fram áður en 
til hugsanlegs flutnings á líki kemur. Gerist þess þörf fer líksmurning fram á 
sjúkrahúsi.

líkklæði

Búið er um líkið á hefðbundinn hátt, það þvegið og klætt. Lík presta, 
munka og nunna eru klædd í kufla sinnar reglu eða í samræmi við það em-
bætti sem viðkomandi gegndi.  

kistulagning

Notast er við hefðbundnar kistur. Hinn látni er lagður í kistuna með kross 
eða bænafesti í hendi.

Kistulagningar kaþólskra á höfuðborgarsvæðinu fara nánast undantekning-
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arlaust fram í Fossvogskapellu nokkrum 
dögum eða skömmu fyrir útförina, þ.e. 
með sama hætti og hjá þjóðkirkjunni. 
Kistulagningarathöfnin sjálf er mjög lík 
því sem tíðkast hjá þjóðkirkjunni. Engin 
kapella er til slíkra athafna í Landakoti. 

dánartilkynning

Andlátsfregn er birt á hefðbundinn 
hátt í dagblaði. Fyrir ofan krossinn í til-
kynningunni skulu standa bókstafirnir 
RIP, skammstöfun á lat. Requiescat in 
pace, sem merkir „Hvíl í friði”. 

Andlát er einnig tilkynnt í guðsþjón-
ustu og er þá ætíð beðið fyrir hinum 
látna. Söfnuðurinn er sömuleiðis hvatt-
ur til að biðja fyrir hinum látna þegar 
heim er komið.

Blóm og tónlist

Aðstandendur velja þær blóma-
skreytingar og þá tónlist sem henta þykja við útförina. 

Páskakertinu er komið fyrir við kistuna; ef verið er að jarðsyngja prest 
eru kaleikur og stóla lögð á kistulokið. Stundum er óskað eftir því að minn-
ing hins látna sé heiðruð með framlagi til góðs málefnis, svo sem til líkn-
arfélags, í stað blóma.

útFör

Sé þess kostur skal útförin gerð frá safnaðarkirkjunni þar sem sálumessa 
er haldin. Ef þetta er ekki gerlegt fer athöfnin fram í kapellu án messu. Útfar-
ir fara fram frá öllum kirkjum og kapellum kaþólskra á Íslandi, í Reykjavík 
(Kristskirkju í Landakoti og Maríukirkju í Breiðholti), St. Jósefskirkju í Hafn-
arfirði og kapellu Karmelklausturs, kapellu Fransiskussystra í Stykkishólmi, 
Jóhannesarkapellu á Ísafirði, Péturskirkju á Akureyri og væntanlega einnig í 
framtíðinni frá nýstofnaðri Þorlákskapellu í Kapúsínaklaustrinu á Reyðarfirði. 
Stundum eru kirkjur þjóðkirkjunnar fengnar að láni á öðrum stöðum til þess-
ara athafna.

Kistan er staðsett fyrir framan altarið og skreytt á venjubundinn hátt, þó 

RÓMVERSK-KAÞÓLSKA KIRKJAN

Gotneska dómkirkjan frá 13. öld í borginni 

Reims í Norður-Frakklandi. Dómkirkjan var 

krýningarkirkja franskra konunga (24 tals-

ins) í 602 ár, frá 1223 til 1825.
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þannig að auðvelt sé fyrir prestinn að 
ganga umhverfis hana.

Sjálf athöfnin fer fram í messu sem 
nefnist allt frá fornu fari „Requiem” eða 
„Sálumessa”; í henni er beðið og sungið 
fyrir sálu hins framliðna. Þess má geta 
að presturinn flytur yfirleitt ekki minn-
ingarorð (líkræðu) þar sem talað er vítt 
og breitt um ævi hins látna. Áhersla er 
aftur á móti lögð á bæn fyrir þeim sem 
kvatt hefur þennan heim. Eftir athöfn-
ina stökkvir presturinn vígðu vatni á 
kistuna og veifar reykelsi að henni. Því 
næst er kistan borin út undir orgelleik.

Moldun er ekki fastur liður í kaþólsk-
um útfararvenjum og í mörgum lönd-
um tíðkast hún ekki. Hérlendis tíðkast 
hún þó. Moldun fer fram hér á landi við 

hefðbundna jarðarför en þó ævinlega við gröfina, ekki inni í kirkjunni eða 
kapellunni. Aftur á móti fer moldun fram í kirkjunni eða kapellunni ef um 
bálför er að ræða. 

jarðsetning

Að athöfn lokinni í kirkjunni er haldið til grafreitsins og stutt athöfn haldin 
við gröfina. Presturinn blessar gröfina og kistuna með vígðu vatni áður en 
kistan er látin síga. Að svo búnu fer hann með bæn og kastar rekunum. 

Litirnir sem helgisiðir mæla fyrir um við útför eru svart og fjólublátt. Hvítt 
er hins vegar sorgarlitur t.d. í Víetnam og er því stundum notaður.

Athöfninni lýkur með því að viðstaddir biðja Faðir vor í sameiningu og 
presturinn blessar aftur í blálokin. 

Syrgjendur mega sáldra mold á kistuna eða hella vígðu vatni í kveðju-
skyni. 

Jarðsetja má duftker án þess að prestur sé viðstaddur.

erFidrykkja

Hvort erfidrykkja er haldin eður ei veltur alfarið á vilja aðstandenda eða 
óskum hins látna. Hafi erfidrykkja verið ákveðin er hún yfirleitt haldin á 

Rismyndir á framhlið dómkirkjunnar í 

Reims. 
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heimili hins látna/aðstandanda eða 
í hentugum salarkynnum eða sam-
komuhúsi.

graFreitur

Rómversk-kaþólskir eru ekki andvígir 
því að vera jarðaðir í almennum graf-
reitum. Í ýmsum löndum hafa þeir þó 
sérgrafreit og því kann umræða um slík-
an afmarkaðan grafreit að koma upp, sé 
hann ekki þegar fyrir hendi. Hérlendis er 
rómversk-kaþólskur grafreitur aðeins til 
í Landakoti, en þar eru einungis jarðsett 
biskupar, prestar og reglusystur. 

minningamörk

Minningamörk geta verið af ýmsum 
toga. Auk hefðbundinna áletrana er 
fyrrnefnd skammstöfun RIP (Requies
cat in pace: „Hvíl í friði”) algeng. 

útFör Barna

Við útför barna er fylgt sömu eða mjög áþekkum útfararvenjum og þegar 
fullorðnir eiga í hlut.

Ritstjórn þakkar Gunnari F. Guðmundssyni sagnfræðingi, séra Hjalta Þor
kelssyni og séra Jürgen Jamin fyrir yfirlestur og viðamikið textaframlag til 
sögukaflans um rómversk-kaþólsku kirkjuna hérlendis. Jafnframt á Þorkell 
Örn Ólason þakkir skildar fyrir útvegun á ljósmyndinni af Kristskirkju og 
ýmsa aðra aðstoð.

ítareFni á íslensku:
Biblían. Heilög ritning: Gamla testamentið ásamt apókrýfu bókunum. Nýja testamentið. 

Hið íslenska biblíufélag; JPV útgáfa. Reykjavík 2007.

Biblía. Það er heilög ritning; ný þýðing úr frummálunum. Hið brezka og erlenda bibl-
íufélag. Reykjavík 1912.

Broomé, Catharina: Kaþólskur siður, kirkjan, kenningin, köllunin. Þorlákssjóður. Reykja-
vík 1995.

Jürgen Jamin, sr.: Heilög messa, saga, kenning, helgihald. Þorlákssjóður. Reykjavík 2006.
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Í dómkirkjunni í Reims. Hinir rómuðu rósa-

gluggar fyrir endanum.
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Gijsen, Johannes: Kaþólska kirkjan frá 14. öld til okkar daga. Þorkell Örn Ólason þýddi. 
Reykjavík 1999.

Hjalti Hugason: Frumkristni og upphaf kirkju. (1. bindi ritraðarinnar Kristni á Íslandi.) 
Alþingi. Reykjavík 2000.

Gunnar F. Guðmundsson: Íslenskt samfélag og Rómakirkja. (2. bindi ritraðarinnar Kristni 
á Íslandi.) Alþingi. Reykjavík 2000.

Porter, J.R.: Jesús Kristur. Jesús sögunnar — Kristur trúarinnar. Ingunn Ásdísardóttir 
þýddi. Mál og menning. Reykjavík 2000.

Coogan, Michael D. (ritstj.): Trúarbrögð heimsins í mynd og máli. Ingunn Ásdísardóttir 
þýddi. Mál og menning. Reykjavík 1999. 

Sigurbjörn Einarsson: Helstu trúarbrögð heims. Almenna bókafélagið. Reykjavík 1962.

Aþanasíus frá Alexandríu: Um holdgun Orðsins. Íslensk þýðing ásamt skýringum eftir 
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Reykjavík 2007.
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Rieber-Mohn, Hallvard: Menneske først — kristen så. Streiftog i evangeliet. St. Olav 
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Thorn, Finn: Katolsk og luthersk kirkefornyelse. En økumens tilbakeblikk og håp. Asc-
hehoug. Oslo 1979.

Det Annet Vatikankonsil: Om kirken. St. Olav forlag. Oslo 19�5.
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Siðmennt og húmanismi
(manngildisstefna)

Húmanismi á Íslandi

Engin eiginleg talning eða könnun hefur verið gerð á því hversu margir 
telja sig húmanista á Íslandi. Í Siðmennt, félagi siðrænna húmanista á Ís-
landi, voru 270 manns í maí 2008, en félagið telur að sú tala endurspegli 
á engan hátt þann fjölda fólks sem aðhyllist lífsskoðanir sem telja megi að 
meginstofni húmanískar eða veraldlegar. Án þess að teljast mikilvægasti 
þáttur húmanismans er trúleysi á guð eða æðri máttarvöld einn af þeim 
mest einkennandi. 

Í viðhorfskönnun Capacent Gallup mánuðina febrúar – mars 2004 um 
trúarlíf Íslendinga (862 svarendur), kom í ljós að 19,1% úrtaksins töldu sig 
„ekki trúaða” en útreiknuð vikmörk voru upp á ±2,6%. Þá sögðust 11,6% 
svarenda ekki geta sagt til um það hvort þeir væru trúaðir eða ekki, en 
69,3% sögðust vera trúaðir.

Nánar skoðað með vikmörkunum (±2,6%) var niðurstaða könnunarinnar 
sú að 95% líkur eru á því að trúlausir séu á bilinu 16,5 – 21,7% landsmanna 
(vikmörk með 95% öryggi). Þó að fleiri þætti en trúleysi þurfi til að fólk 
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teljist til húmanista, svo sem það að 
aðhyllast siðferði byggt á skynsemi, 
viðurkenndum mannréttindum og 
mannvirðingu, er líklegt að stór hluti 
þessa hóps finni sterka samsvör-
un við húmanisma og gæti leitað 
aðstoðar Siðmenntar um hin ýmsu 
mál, svo sem borgaralega fermingu, 
veraldlega eða húmaníska nafngift, 
giftingu og útför. 

Áður en húmanismi á Íslandi er 
skoðaður nánar er rétt að víkja að 
sögu hans á alþjóðavísu og helstu 
forvígismönnum. 

uppruni, saga og grundvall-
arhugmyndir

Húmanismi (manngildisstefna) er 
heimspeki, sýn á heiminn eða lífsskoðun sem er byggð á náttúruhyggju, þ.e. 
þeirri sannfæringu að alheimurinn eða náttúran er allt það sem fyrirfinnst 
eða er raunverulegt. Innsti kjarni húmanismans er að treysta á rökhugs-
unina og leita þannig skynsamra leiða til að útskýra okkur sjálf, nánasta um-
hverfi og heiminn allan. Húmanisminn styðst við vísindalegar aðferðir til að 
skilja lífheiminn, umhverfi okkar á jörðinni og himingeiminn. Húmanisminn 
hafnar tilgátum sem byggja á órökstuddum hefðum, dulspeki eða opinber-
un. Það má segja að húmanisminn hafi legið í eðli mannsins frá upphafi, eins 
og sjá má t.d. í hæfileikum okkar við að lesa í náttúruna, búa til verkfæri og 
vernda hvert annað.

Upphaf húmanismans sem sérstök hugmyndafræði má rekja til vissra 
heimspekinga Forn–Grikkja sem boðuðu lýðræðisbreytingar, hugsanafrelsi 
og aflögn hjátrúar. Grísku hugsuðirnir Þales frá Míletos og Xenófanes frá 
Kólofon sem uppi voru á sjöttu öld fyrir upphaf hins almenna tímatals vörð-
uðu veginn að því sem síðar var kölluð hin grísk–húmaníska hugsun. Þales 
er oft kallaður faðir heimspekinnar og er talinn hafa komið fram með kjör-
orðin „Þekktu sjálfan þig”.  Xenófanes neitaði að gangast við guðum síns 
tíma. Síðar lagði Anaxagóras, sem oft er kallaður fyrsti fríþenkjarinn, fram 
mikilvægar hugmyndir til þróunar vísindanna sem aðferðar til að skilja heim-
inn. Períkles var nemandi Anaxagórasar og hafði áhrif á þróun hugmynda um 

Nicolaus Copernicus (1473–1543). Málverk frá 

1�. öld eftir óþekktan málara.
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lýðræði, hugsanafrelsi og afhjúp-
un hjátrúar og hindurvitna. Þótt 
lítið sé til af verkum Prótagórasar 
og Demókrítosar er ljóst að báðir 
aðhylltust trúarlega efahyggju og 
þá hugmynd að siðferðishugsun 
byggðist ekki á trú á hið yfirnátt-
úrulega. Sagnfræðingurinn Þúsydí-
des er þekktur fyrir vísindalega og 
skynsamlega nálgun að söguritun. 
Sú heimspeki Forn–Grikkja sem 
snéri að siðfræði náði mestri þróun 
í stóismanum sem átti síðan sína 
sterkustu fræðimenn í Rómaveldi á 
1.–2. öld, öldungadeildarþingmann-
inn Seneka og Markus Árelíus Ant-
onínus keisara. Siðfræði stóismans 
boðaði sjálfsábyrgð, nægjusemi, 
sátt við orðinn hlut eða takmark-
anir okkar, þolgæði og rósemi á erf-
iðum tímum. 

Á miðöldum voru stutt endur-
reisnartímabil á 9. og 12. öld en hið 
eiginlega endurreisnartímabil stóð 
frá byrjun 14. aldar fram á miðja 
16. öld. Heimspeki Forn–Grikkja 
var endurvakin og var það mikið að 
þakka varðveislu handrita og fræði-
mennsku múslima á Suður–Spáni. 
Á fyrri hluta 16. aldar færði hinn 
pólski stjörnufræðingur Nicolaus 
Copernicus (1473–1543) óhrekj-
anleg rök fyrir sólmiðjukenningunni 
(er fól í sér að miðja sólkerfisins 
væri sólin og þar með að jörðin og 
aðrar plánetur snerust um sólina 
— en ekki öfugt) og ítalski eðlis– og 
stjörnufræðingurinn Galileo Galilei 
(1564–1642) mátti sæta ofsóknum 

Galileo Galilei (1564–1642). Málverk frá 17. 

öld eftir ítalska málarann Ottavio Leoni (1578–

1630).
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Erasmus frá Rotterdam (1466–1536). Málverk 

frá árinu 1523 eftir þýska málarann Hans Hol-

bein yngri (1497–1543).
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af hálfu kirkjunnar á 17. öld vegna 
stuðnings síns við kenninguna. Fyrir 
tilstuðlan þeirra svo og fræðimanna frá 
sjálfstæðum þekkingarsetrum á Norð-
ur–Ítalíu fór að hrikta í stoðum staðn-
aðra kennisetninga miðalda. Nefna 
má ítalska skáldið Francesco Petrarch 
(1304–1374), ítalska fræðimanninn 
Giovanni Pico della Mirandola (1463–
1494, verk: „Óðurinn til mannlegrar 
reisnar”), hollenska guðfræðinginn og 
heimspekinginn Desiderius Erasmus 
frá Rotterdam (1466–1536), enska rit-
höfundinn Thomas More (1478–1535) 
og franska rithöfundinn François Ra-
belais (1494–1593) sem áhrifavalda 
þessa tíma. Fylgismenn endurreisnar-
innar hvöttu til menntunar efnastétta 
og virðingu fyrir einstaklingnum. Í 
stað trúarlegra viðfangsefna og hugs-
un um líf eftir dauðann rannsökuðu 

þeir vandamál mannsins í hinu daglega lífi, m.a. í tengslum við lagagerð, 
rúmfræði, stjörnufræði, læknisfræði og þróun lista. Smám saman skapaðist 
sterk hefð fyrir gagnrýni á ægivald kirkjunnar og trúarlega menntastefnu 
hennar. Fylgjendur þessarar stefnu voru fyrst nefndir húmanistar árið 1589. 
Í rétt rúm 100 ár, frá miðri 16. öld, með stofnun rómversk–kaþólska Rann
sóknarréttarins 15�2 og tilkomu Skrár bannfærðra bóka 1559 að frumkvæði 
Páls páfa IV, reyndi kirkjan ákaft að sporna við þessum nýju hugmyndum og 
æ fleiri klofningsstefnum úr eigin röðum. Meira að segja verk hins kaþólska 
Erasmusar voru bönnuð. Þrjátíu ára stríðið geisaði í Norður– og Mið–Evrópu 
(1618–48) á milli fylkinga kaþólskra og mótmælenda. Það varð þó ekki aftur 
snúið og húmanískar hugmyndir náðu nýju blómatímabili sem kennt er við 
upplýsinguna upp úr miðri 17. öld, þegar sjálfstæðum athugunum á málum 
ríkis, þjóðfélags og siðferðis óx ásmegin. 

Á 17. öld varð tæknibylting og heimspekingar á borð við Hobbes, Spinoza 
og Locke höfðu mikil áhrif. Englendingurinn John Locke (1632–1704) setti 
fram þá byltingarkenndu hugmynd að hver manneskja ætti að hugsa fyrir 
sig og láta ekki yfirvöld eða viðteknar venjur segja sér jafnan fyrir verk-
um; hann gagnrýndi m.a. kenningar um áskapaðar hugmyndir og hélt því 

Sir Thomas More (1478–1535). Málverk frá 

árinu 1527 eftir þýska málarann Hans Hol-

bein yngri (1497–1543).
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fram að ríkisvaldið skyldi grundvallað 
á sáttmála borgaranna sem afsali sér 
hluta af frelsi sínu til ríkisins gegn því 
að ríkisvaldið tryggi þegnunum ákveðin 
grundvallarmannréttindi, s.s. réttinn til 
lífs og eigna.  Þessar hugmyndir end-
urspegluðust í ensku Réttindaskránni 
1689 sem flutti vald frá einvaldi yfir til 
þingsins. Það var síðan með hugmynda-
fræðingum frönsku byltingarinnar í lok 
18. aldar (Yfirlýsingin um réttindi manna 
og borgara 1789), blómatímabili breskra 
vísindamanna og hugsuða á sviði heim-
speki og siðfræði (t.d. skoski heimspek-
ingurinn David Hume, 1711–1776), 
frelsisbaráttu, stjórnarskrá og Réttinda
skrá Bandaríkjanna (1791) að fyrstu 
sönnu lýðræðisríkin tóku að myndast og 
fólk gat tjáð sig opinskátt um trúmál og 
stjórnmál án þess að eiga á hættu að vera handtekið eða dæmt til dauða. 

Rousseau ásamt Diderot, Montaigne, Descartes, Montesquieu, Constant 
og Tocqueville voru hinir frönsku frumkvöðlar húmanisma og upplýsingar frá 
16. öld til 19. aldar. Með fræðslu hugðust þessir boðberar nýrra tíma upplýsa 
menn á grundvelli þeirrar vitneskju sem vísindabylting 16. og 17. aldar gat 
af sér. Hugmyndir þeirra snérust um þrjú meginþemu: Jafna mannvirðingu 
öllum til handa, velvilja (altruism) og frelsi til athafna og sköpunar í hvaða 
mynd sem væri. Samþáttun þessara gilda skapar húmanismann.

Eitt helsta afrek 18. aldar var franska Alfræðiritið (l’Encyclopédie, ou Dic
tionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers) — metnaðarfullt og 
stórhuga verk — sem franski rithöfundurinn og fræðimaðurinn Denis Diderot 
(1713–1784) ritstýrði með aðstoð eðlis– og stærðfræðingsins Jean Le Rond 
d’Alembert (1717–1783).

Meðal helstu markmiða þeirrar menntastefnu 18. aldar sem kennd er 
við upplýsinguna (les Lumières á frönsku) var að skapa mönnum forsendur 
til að geta hugsað sjálfstætt og ræktað hæfileika sína. Sjálfræðið var talið 
nauðsynlegt lífi sem væri þess virði að lifa. Með slíkt sjálfræði í höndum er 
mikilvægt að hugsa uppbyggilega og velja viturlega. Til þess þarf þekkingu 
og skilning. Í inngangsorðum Diderots kemur fram að hugsjón hans og til-
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Denis Diderot (1713–1784). Málverk frá 

árinu 1767 eftir franska málarann Louis–

Michel van Loo (1707–1771).
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gangur með Alfræðiritinu hafi verið 
að safna saman á einum stað upp-
safnaðri þekkingu mannsandans á 
sviði lista, heimspeki, vísinda og 
tækni svo að komandi kynslóð-
ir mættu hljóta betri menntun og 
víkka sjóndeildarhring sinn í krafti 
þekkingarinnar — og þar með 
verða dyggðugri og hamingju-
samari. Slíkur var velvilji hans og 
metnaður; mikilvægi orða hans 
fólst í því að hann taldi menntun, 
en ekki trú (sem var hin viðtekna 
skoðun þá), vera forsendu hvers 
kyns framfara og marka leiðina til 
góðs og verðugs lífs. Diderot sjálf-
ur, sem vann að l’Encyclopédie 
eins og berserkur í rúm 20 ár, líkti 
enda ritverkinu við tré: Frá rótum 
upp að ystu greinum vindur þekk-
ingunni fram og ber loks ávexti, 

svo sem í formi lífshamingju, menningarlegs víðsýnis og umburðarlyndis.

Ritsafn Alfræðiritsins (1751–1772) samanstóð í lokin af 72 þúsund grein-
um (sem geyma um 17 milljónir orða) eftir ríflega 140 höfunda í 17 texta-
bindum og 11 bindum teikninga, þ.á m. voru greinar eftir fremstu hugs-
uði og vísindamenn þessa tíma á borð við Rousseau (1712–1778), Voltaire 
(1694–1778), Montesquieu (1689–1755), Marmontel (1723–1799), Buffon 
(1707–1788), d’Holbach (1723–1789), Daubenton (1716–1800), Barthez 
(1734–1806) og Turgot (1727–1781).

Með riti sínu Samfélagssáttmálinn (1762) lagði svissnesk–franski rithöf-
undurinn og heimspekingurinn Jean–Jacques Rousseau (1712–1778) m.a. 
hugmyndagrunninn að frönsku byltingunni árið 1789; í riti þessu kemur fram 
greining Rousseaus á stöðu og skilyrðum mannsins sem mynda uppistöð-
una í baráttu hans fyrir lýðræði, jafnrétti þegnanna og frelsi þeirra. Þannig 
hafði Rousseau ómæld áhrif á framrás lýðræðisríkisins. Samfélagssáttmál
inn hefst á eftirfarandi staðhæfingu: „Maðurinn fæðist frjáls en hvarvetna er 
hann í hlekkjum.”

Þýski heimspekingurinn Immanuel Kant (1724–1804), sem varð fyrir 

Jean–Jacques Rousseau (1712–1778). Mál-

verk frá árinu 17�� eftir skoska málarann Allan 

Ramsay (1713–1784).
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áhrifum af kenningum Rousseaus, sagði í ritgerð sinni Hvað er upplýsingin? 
(1784): „Hún er koma mannsins út úr sjálfsköpuðum vanþroska”. Tímamóta-
verk hans í siðfræði breyttu hugsanagangi víða um heim. Hann sagði m.a.: 
„Verur með frjálsan vilja eru dýrmætasta eign heimsins; þær eru gæddar 
eigin tilgangi og þær ætti aldrei að þvinga sem verkfæri í öðrum tilgangi.”

Í byrjun 19. aldar var hugtakið húmanismi fyrst notað og hafði þá nokkr-
ar merkingar. Félagafrelsi tók að blómstra og það var árið 1853 í Lond-
on sem Humanistic Religious Association (Trúarlega húmaníska félagið) var 
stofnað. Þetta félag í London var lýðræðislega skipulagt með bæði karla 
og konur í framboði til embætta og hvatti til náms í vísindagreinum, heim-
speki og listum. Iðnbyltingin jók áhuga fólks á vísindum og þróunarkenning 
Charles Darwins um uppruna tegundanna gjörbreytti heimsmyndinni. Enski 
skynsemihyggjumaðurinn G.J. Holyoake kynnti árið 1851 til sögunnar orðið 
veraldlegur (secular) til lýsingar á húmanisma sem hafði hversdagslífið að 
viðfangsefni og hafnaði trú á æðri máttarvöld. Í Bandaríkjunum stofnaði 
Felix Adler árið 1878 svonefnt Ethical Culture Society (Siðmenningarfélagið) 
sem boðaði siðferði án guðstrúar og lagði mikla áherslu á eflingu menntunar. 
Félagið starfaði á svipuðum nótum og trúfélög að því leyti að siðferðilegar 
hugvekjur voru haldnar á sunnudögum. 

Árið 1929 stofnaði bandaríski únítarapresturinn Charles Francis Potter 
(1885–1962) félag sem hét The First Humanist Society of New York (Hið 
fyrsta húmanistafélag New York borgar), en í ráðgjafanefnd þess voru ekki 
ómerkari menn en Julian Huxley (fyrsti stjórnandi UNESCO1), John Dewey, 
Albert Einstein og Thomas Mann. Á þeim tíma var húmanismi kynntur sem ný 
trúarbrögð þótt hann fæli ekki í sér guðstrú. Potter var mikill baráttumaður 
fyrir kvenfrelsi, greiðari aðgangi að getnaðarvörnum, borgaralegum lögum 
um skilnað og afnámi dauðarefsingar. Hann og kona hans Clara Cook Potter 
gáfu út bók sem hét Humanism: A New Religion (Húmanismi: Ný trúar-
brögð) og síðar stóðu nokkrir merkir húmanistar að útgáfu rits árið 1933 
sem hét The Humanist Manifesto (Stefnuyfirlýsing húmanistans). Bók Pot-
ter–hjónanna og stefnuyfirlýsingin urðu hornsteinar að kenningum nútíma 
húmanista þrátt fyrir að í báðum þessum verkum væri litið á húmanisma 
sem trúarbrögð (religion), en ekki endilega trú (faith), en Potter vildi losa 
trúarbrögð undan trú á yfirnáttúru.

Einn af mestu áhrifamönnum 20. aldarinnar var enski heimspekingurinn, 
stærðfræðingurinn og húmanistinn Bertrand Russell (1872–1970) en ræða 
hans Af hverju ég er ekki kristinn frá árinu 1927 vakti mikla athygli. Hann 

1  UNESCO: Mennta-, menningar– og vísindasamtök Sameinuðu þjóðanna.
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hlaut bókmenntaverðlaun Nóbels árið 1950 „í viðurkenningarskyni fyrir sín 
fjölbreyttu og þýðingarmiklu skrif í þágu baráttunnar fyrir hugsjónum mann-
úðarstefnu og hugsanafrelsis.”

Árið 1941 var hið bandaríska húmanistafélag, American Humanist Asso
ciation, stofnað og má þar nefna fræga málsvara á borð við rithöfundana 
Isaac Asimov og Kurt Vonnegut, en sá síðarnefndi var heiðursforseti félags-
ins þar til hann lést árið 2007. Á fyrri hluta 20. aldar litu einnig dagsins 
ljós félög víða um heim sem byggðu að meira eða minna leyti á svipaðri 
hugmyndafræði, þ.e. félög efahyggjufólks (scepticists), fríþenkjara (free 
thought), skynsemihyggjufólks (rationalists) og guðleysingja (atheists) og 
félög um aðskilnað trúar og ríkis og verndun menntunar barna frá trúarlegri 
boðun (secularists). 

Árið 1952 voru stofnuð í Amsterdam í Hollandi regnhlífarsamtök allra þess-
ara samtaka undir heitinu International Humanist and Ethical Union (IHEU, 
Alþjóðleg samtök húmanista og siðmenningarfélaga) og hefur það skipulag 
haldist allar götur síðan. Félagar í þessum samtökum eru yfir 3 milljónir í 
yfir 40 löndum og um 100 mismunandi félögum um allan heim. Það var 
Englendingurinn áðurnefndi, Julian Huxley (1887–1975), sem var forseti 
fyrsta þings IHEU. Samtökin hafa aðalskrifstofu í London og njóta sérstakrar 
ráðgefandi stöðu (Special Consultative Status) hjá Sameinuðu þjóðunum, 
almennrar ráðgefandi stöðu (General Consultative Status) hjá UNICEF� og 
Evrópuráðinu (Council of Europe), og eiga samstarf við UNESCO.

Í dag er það viðtekin hefð að þegar talað er um húmanisma er átt við hinn 
veraldlega (secular) húmanisma og fyrir hinn enskumælandi heim hefur 
IHEU þá stefnu að nota orðið Humanist (Húmanisti) með stórum upphafs-
staf yfir veraldlega húmanista í stað þess að nota orðasambandið veraldlegir 
húmanistar.

Í Bandaríkjunum eru enn til hópar trúaðra húmanista (religious hum
anists) sem eru þó flestir guðlausir. Notkun á orðinu trúaðir (religious) hef-
ur verið til vandræða þar sem skilgreining trúaðra húmanista á hugtakinu 
felur ekki í sér trú á guð. Þessi mótsagnakennda orðanotkun hefur haldist í 
Bandaríkjunum m.a. vegna þess að öll samtök sem geta flokkast sem trúuð 
(religious) fá skattafríðindi til jafns við venjubundin trúfélög. 

Síðustu áratugina hefur hugtakið lífsskoðunarfélag (life stance) rutt sér 
til rúms sem hugtak yfir félög sem sinna mikilvægum persónulegum skoð-
unum manna, t.d. um siðferði óháð því hvort þær byggja á trúarlegum eða 

2  UNICEF: Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna.
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veraldlegum grunni. Lífsskoðun húm-
anista byggist á ákveðinni sannfæringu 
en ekki trú. Í mannréttindasáttmálum 
er því bæði talað um sannfæringarfrelsi 
og trúfrelsi.

Á fyrsta heimsþingi húmanista í 
Amsterdam árið 1952 var samþykkt 
stefnuyfirlýsing um grundvallaratriði 
húmanisma og var hún kölluð Amst
erdam–yfirlýsingin. Sú yfirlýsing var 
barn síns tíma, samin á tímum mikill-
ar valdabaráttu í heimspólitíkinni og á 
fyrstu árum kalda stríðsins.

Á fimmtugasta afmælisári heims-
þingsins árið 2002 komu húmanistar 
aftur saman í Hollandi og var samþykkt 
uppfærsla á yfirlýsingunni sem kallast Amsterdam–yfirlýsingin 2002. Í kjölfar 
þingsins var hin nýja yfirlýsing einnig samþykkt af stjórnarþingi IHEU (IHEU 
General Assembly), og varð hún því hin opinbera stefnuyfirlýsing húmanista 
um heim allan.

amsterdam–yFirlýsingin 2002
Amsterdam–yfirlýsing húmanista 2002 hljóðar svo:

„Húmanismi er afsprengi langrar hefðar frjálsrar hugsunar sem hefur 
gegnum aldirnar verið hvatning helstu hugsuðum heimsins, gefið skapandi 
listamönnum innblástur og lagt grunninn að tilurð vísindanna.

Grundvallaratriði húmanisma nútímans eru eftirfarandi:

1. húmanismi er siðrænn. Hann staðfestir manngildi, sæmd og sjálfs-
ákvörðunarrétt hvers einstaklings og rétt hverrar mannveru til að njóta 
alls þess frelsis sem brýtur ekki í bága við rétt annarra. Húmanistar hafa 
skyldu til að sýna mannkyninu umhyggju, þ.m.t. framtíðarkynslóðum. 
Húmanistar trúa því að siðferðiskenndin sé meðfæddur innri eiginleiki 
mannlegrar náttúru sem byggir á skilningi og tillitssemi gagnvart öðrum 
og þarf ekki ytri staðfestingu.

2. húmanismi er vitsmunalegur. Hann leitast við að nota vísindin upp-
byggilega, ekki til niðurbrots. Húmanistar trúa því að lausnir á vanda-
málum heimsins liggi í hugsun og framkvæmdum mannanna frekar en 

SIÐMENNT OG HÚMANISMI (MANNGILDISSTEFNA)

Heimspekingurinn og stærðfræðingurinn 

Bertrand Russell. Ljósmynd frá árinu 1938 

(þá var Russell 66 ára að aldri).
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fyrir tilstuðlan guðdómlegrar íhlutunar. Húmanisminn mælir með notkun 
vísindalegra aðferða og frjálsra rannsókna á vandamálum tengdum vel-
ferð mannkyns. Hins vegar trúa húmanistar því einnig að notkun vísinda 
og tækni verði að vera í fullu samræmi við siðferðileg verðmæti manns-
ins. Vísindin gefa okkur aðferðir og tæki en mannleg gildi verða að vísa 
leiðina.

3. húmanismi styður lýðræði og mannréttindi. Húmanisminn stefnir að 
því að hver manneskja nái þeim þroska sem hún á möguleika til. Hann 
telur að lýðræði og framþróun manna séu réttindamál. Grundvallaratriði 
lýðræðis og mannréttinda eiga við í margs kyns mannlegum tengslum og 
takmarkast ekki við svið stjórnmálanna.

4. húmanisminn fer fram á að persónulegt frelsi haldist í hendur 
við samfélagslega ábyrgð. Húmanisminn leitast við að byggja heim-
inn á þeirri hugmynd að frjáls persóna sýni þjóðfélagslega ábyrgð og 
viðurkenni að við erum háð hinum náttúrulega heimi og berum á honum 
ábyrgð. Húmanisminn hafnar kreddum og krefst ekki trúarjátningar af 
fylgismönnum sínum. Húmanisminn er tileinkaður menntun og frelsi frá 
innrætingu.

5. húmanisminn er svar við þeirri útbreiddu kröfu að eiga valkost við 
kreddukennda trú. Stærstu trúarbrögð heims eru sögð grundvölluð á 
opinberunum sem munu haldast óbreyttar um alla framtíð og sum þeirra 
reyna að þröngva heimssýn sinni á allt mannkyn. Húmanisminn tekur mið 
af því að áreiðanleg þekking um okkur sjálf og heiminn verði til við stöð-
ugt ferli athugunar, rannsóknar og endurskoðunar.

6. Húmanisminn hefur í hávegum listræna sköpun og ímyndunarafl 
og viðurkennir mátt lista til umbreytinga. Húmanisminn staðfestir mik-
ilvægi bókmennta, tónlistar og sjón– og leikrænna lista til persónulegs 
þroska og lífsfyllingar.

7. húmanisminn er lífsskoðun sem hefur að markmiði að ná sínu 
besta fram með siðrænum og skapandi lífsmáta og hefur fram að 
færa vitsmunalegar leiðir til að takast á við vandasöm verkefni samtím-
ans. Húmanismi er lífsmáti sem er mögulegur öllu fólki alls staðar í heim-
inum.

Okkar helsta markmið er að gera öllu fólki ljóst, á einföldum nótum, hvaða 
þýðingu húmanisminn getur haft fyrir það og hvaða ábyrgð fylgir honum. 
Með frjálsri athugun, mætti vísindanna og skapandi ímyndunarafli, sem beitt 
er til framgangs friðar og eflingar samhygðar erum við viss um að finna leiðir 
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til að vinna úr daglegum vandamálum okkar. Við biðjum allt það fólk sem 
aðhyllist þessa sömu sannfæringu að tengjast okkur og hjálpa á þessari lífs-
göngu.“

 – Heimsþing IHEU árið �00�.

starF húmanista á íslandi

almennar upplýsingar

Siðmennt – félag siðrænna húmanista á Íslandi var stofnað árið 1990. 
Félagið er málsvari manngildisstefnu (húmanisma) og frjálsrar hugsunar, 
óháð trúarsetningum, og stendur fyrir borgaralegum athöfnum. Aðalstofn-
andi og hvatamaður að félaginu var Hope Knútsson iðjuþjálfi sem fluttist til 
Íslands með ferska vinda úr mannréttindabaráttu og húmanisma sjöunda 
áratugarins í Bandaríkjunum.

Siðmennt hefur boðið upp á borgaralega fermingu með tilheyrandi nám-
skeiði frá 1989. Á hverju ári láta nú yfir 100 ungmenni ferma sig á vegum 
félagsins og vorið 2008 átti borgaraleg ferming 20 ára afmæli. 

Í september 2007 var fyrsta veraldlega giftingin haldin á vegum Siðmennt-
ar og í maí 2008 fór fram fyrsta veraldlega útförin og nafngjöfin, en formleg 
opnun athafnarþjónustu Siðmenntar hófst 29. maí 2008. Hverri athöfn er 
stýrt af athafnarstjóra (celebrant) á vegum félagsins. Allar athafnirnar nema 
fermingin eru kallaðar veraldlegar eða húmanískar. Af sögulegum ástæðum 
verður fermingin áfram kölluð borgaraleg en sú lýsing á jafnan við um ef 
fólk óháð lífsskoðunarfélögum eða lagalegir aðilar (t.d. sýslumaður) stýra 
athöfnum. Finna má leiðbeiningar um allar þessar athafnir á vefsíðu félags-
ins, www.sidmennt.is. 

Siðmennt hefur tekið ýmis siðferðileg álitamál til umræðu í þjóðfélaginu, 
haldið fundi og gengist fyrir blaðaskrifum auk þess sem það er skráður fast-
ur umsagnaraðili lagafrumvarpa er varða svið þess hjá nefndasviði Alþingis. 
Félagið miðlar fréttatilkynningum til félagsmanna skriflega, með færslum á 
vefsíðu og netpósti.

Hægt er að sækja um aðild að Siðmennt gegnum netpóst eða með hring-
ingu í símanúmer félagsins sem auglýst er á vefsíðu þess www.sidmennt.
is og í símaskrá. Félagið byggir starf sitt á félagsgjöldum og sjálfboðavinnu 
félagsmanna og nýtur ekki reglubundinna opinberra styrkja. 

Frá árinu 200� hefur Siðmennt tvisvar sótt um að fá skráningu hjá ríkinu 
sem ígildi trúfélags en samkvæmt lögum fá trúfélög sóknargjöld í gegnum 
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ríkið. Í lögunum um skráningu trúfélaga á Íslandi er ekki tilgreint að lífsskoð-
unarfélög sem hafi samsvörun við trúfélög, þ.e. fjalli um siðferði og hafi skír-
skotun í viðurkenndar kenningar og hafi starfað traustum fótum um skeið, 
fái skráningu. Túlkun nefndar á vegum dóms– og kirkjumálaráðuneytisins er 
sú að fyrst að Siðmennt flokkist ekki sem trúfélag eigi það ekki rétt á skrán-
ingu. Siðmennt telur að í þessum lögum felist óréttlæti og að félagið fái ekki 
sömu fyrirgreiðslu hjá ríkinu vegna þess eins að meðlimir þess trúi ekki á 
æðri máttarvöld. Siðmennt vinnur að því að fá þessu breytt.

Siðmennt tekur jafnan ekki afstöðu til almennra stjórnmála utan þeirra 
mála er varða mannréttindi. Félagið hefur haldið á lofti kröfunni um jafna 
stöðu allra trúarbragða og lífsskoðana sem m.a. hefur í för með sér kröfuna 
um aðskilnað ríkis og kirkju á Íslandi.

 Siðmennt hefur frá árinu 2005 árlega veitt félagasamtökum eða ein-
staklingi Húmanistaviðurkenningu Siðmenntar fyrir framúrskarandi störf í 
þágu mannréttinda á Íslandi.

Siðmennt starfar í anda Amsterdam–yfirlýsingarinnar 2002 og svipaðra 
yfirlýstra lífsskoðana og markmiða húmanista um heim allan. 

Áhugasvið félagsins er maðurinn, umhverfi hans og menning. Félagið 
byggir starfsemi sína á lífsviðhorfi óháðu trúarsetningum og leggur áherslu 
á ábyrgð hvers einstaklings gagnvart náunga sínum. Félagið stendur vörð 
um rétt einstaklinga til að þroskast á ólíkum forsendum og njóta einkalífs. 
Fullorðið fólk á þar að hafa fullt frelsi til að velja og hafna, fylgja kynhneigð 
sinni, eignast börn samkvæmt eigin ákvörðunum, hafa aðgang að víðtækri 
og góðri heilbrigðisþjónustu og fá að deyja með reisn.

Siðmennt telur að uppgötvanir í vísindum, nýjungar í tækni og öflugt 
menntakerfi geti stuðlað að betra lífi. Siðmennt styður opið, víðsýnt og fjöl-
þætt samfélag og telur að lýðræði sé besta stjórnskipulagið til að vernda 
mannréttindi. Siðmennt leitast við að losa þjóðfélagið við umburðarleysi, 
kynþáttahatur, ofsóknir og einelti og hjálpa þeim sem eiga við fötlun eða 
sjúkdóma að stríða. Siðmennt er á móti óþörfum þjáningum dýra og hvetur 
einstaklinga og stjórnvöld til að standa vörð um verðmæti jarðarinnar og 
auka þau og vernda fyrir kynslóðir framtíðarinnar.

Siðmennt hvetur til umræðu og fræðslu um siðferði, ekki síst á meðal 
barna. Siðmennt er þeirrar skoðunar að siðrænn húmanismi sé raunhæfur 
valkostur í stað trúarbragða. Húmanisminn er uppspretta ríkrar persónulegr-
ar reynslu og ánægju við að hjálpa öðrum.
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venjur húmanista í kringum andlát

Fyrir andlát

Í augum húmanista er lífið aðeins eitt fyrir hvern einstakling en litið svo á 
að manneskjan lifi áfram óbeint í gegnum afkomendur sína og orðstír. Húm-
anistar trúa ekki á tilveru sálar eða andlegs íverustaðar eftir dauðann.

Á heimasíðu Siðmenntar er útfararskrá sem fólk getur fyllt út, prentað og 
sett afrit í hendur sinna nánustu. Á þessu blaði koma fram óskir viðkomandi 
um að haldin verði veraldleg eða húmanísk útför. Þá bendir Siðmennt á að 
hyggilegt er fyrir allt fullorðið fólk að fylla út lífsskrá til að útlista óskir sín-
ar varðandi endurlífgunartilraunir, öndunarvélar og líffæragjafir. Lífsskrá má 
nálgast á vefsíðum Landlæknis.

Beri andlát að á spítala/stofnun er brýnt að hinn deyjandi fái að ráða sem 
mestu um aðstæður og hafi tök á því að kveðja sína nánustu í einrúmi og 
kyrrð. Til að halda skýrleika í hugsun uns yfir lýkur hvetja húmanistar til 
varkárni við gjöf lyfja sem hafa slævandi verkun.

Húmanistar vilja að jafnaði ekki fá fulltrúa trúarsafnaða í heimsókn nema 
þess hafi sérstaklega verið óskað.

Engir sérstakir siðir fylgja húmanistum á þessari stundu og mótar hver 
einstaklingur og fjölskylda sinn eigin hátt. Engin tákn eða líkneski eru við-
höfð. Húmanistar vilja vera vel upplýstir um ástand sitt og fá að njóta skyn-
samlegrar verkjadeyfingar eftir þörfum.

eFtir andlát

Ekki er um neina athöfn að ræða við dánarbeðið og húmanistar hafa ekki 
sérstaka fulltrúa sem heimsækja viðkomandi. 

Húmanistar fara eftir reglum sjúkrahúsa um frágang á líkinu eða koma 
með einstaklingsbundnar óskir. Húmanistar eru oft á tíðum opnir fyrir því að 
gefa líffæri ef mögulegt er að nota þau. Það er því velkomið að starfsfólk líf-
færagjafateymis fái að tala við þá nánustu.

Útför skal fara fram innan venjubundins lögbundins tímaramma en engar 
sérstakar venjur gilda um það á meðal húmanista. 

kruFning

Húmanistar setja sig yfirleitt ekki á móti krufningu sé hún talin nauðsyn-
leg eða jafnvel þörf til kennslu. Þetta fer eftir atvikum og er einstaklings-
bundið. 

SIÐMENNT OG HÚMANISMI (MANNGILDISSTEFNA)
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líkklæði

Engar sérreglur gilda um þau. 
Þetta er í valdi aðstandenda í 
samvinnu við útfararstofuna.

kistulagning

Engar sérstakar reglur gilda 
um kistulagningu og skal það 
vera samkomulagsatriði þeirra 
nánustu og athafnarstjórans.

Notaðar eru venjulegar kistur 
sem útfararstofur selja. Kistan 
skal vera án trúartákna (enginn 
kross).

dánartilkynning 
Andlátsfregn er birt á hefðbundinn hátt í dagblaði. Nota má alþjóðlegt 

merki húmanista sem tákn við andlátsfregnina. Það er notað af einstakling-
um og samtökum húmanista um allan heim. 

Annars er húmanistum frjálst að nota hvaða merki sem er eftir eigin vali 
og sumir hafa kosið uppáhaldsblóm, friðardúfu eða annað merki sem ekki 
tengist trúarbrögðum en er á einhvern hátt tengt lífi hins látna.

Blóm og tónlist

Aðstandendum er frjálst að velja þá tónlist sem henta þykir við útförina 
en hún skal að öllu jöfnu ekki hafa trúarlegt gildi. Blómaskreytingar eru val-
kostur hvers og eins. 

útFör

Útförin fer fram í kapellu eða félagsheimili án trúartákna. Húmanistar 
kjósa ýmist jarðarför eða bálför. Leitast er við að nota húsnæði sem er ætlað 
öllum og byggt fyrir kirkjugarðsgjöld allra landsmanna eða viðeigandi ver-
aldleg húsakynni.

Athafnarstjóri leiðir alla jafna athöfnina, en fyrir kemur að náinn vinur eða 
ættingi annist hana. Athöfnin er fólgin í virðulegum upphafsorðum, tónlist 
(innspili), húmanískri hugvekju, minningarorðum, stundum upplestri ljóða 

Húmanista minnst við grafreit.  Húmanistar láta 

stundum grafa alþjóðamerki sitt eða mynd úr nátt-

úrunni, t.d. rós, í legstein sinn.



181

eða persónulegrar minningarræðu aðstandanda og frekari tónlist, iðulega 
einhverjum söng. 

Þegar náinn vinur eða ættingi húmanista deyr ríkir ekki eingöngu sorg-
artilfinning því það má gleðjast yfir:

•	 skemmtilegum minningum og hamingjustundum

•	 góðum orðum eða gerðum hins látna

•	 börnunum eða barnabörnunum

•	 því sem við lærðum af hinum látna

•	 því sem hann/hún gerði fyrir okkur

•	 því að viðkomandi sé nú hluti af jörðinni

Þegar einhver nákominn húmanista deyr fagna húmanistar lífshlaupi hins 
látna.

Skreyting útfararkapellunnar (samkomuhússins) getur verið með ýmsu 
móti. Ljós, blóm og annað fer eftir persónulegum smekk. Fari athöfnin fram 
í húsakynnum trúfélags eru trúartákn fjarlægð eða hulin eftir því sem mögu-
legt er og óskað er eftir. 

Athöfnin getur tekið 30 – 75 mínútur. Við lok athafnar er kistan borin út 
(jarðarför) eða færð til líkbrennslu (bálför).

jarðsetning

Athöfnin við gröfina er alla jafna einföld og stutt. Athafnarstjóri fer með 
ljóð eða stutt minningarorð fyrir jarðsetningu. Engin tákn eru gerð með 
höndum eða viðhöfð að öðru leyti. Húmanistar kveðja hinn látna hver með 
sínum hætti en algengt er að lúta höfði, hneigja sig stutt eða setja rós á 
kistuna. Athafnarstjóri kveður nánustu aðstandendur og athöfninni er lok-
ið.

Engar hefðir eru hvað lokun grafar varðar og er það oftast látið í hendur 
útfararstofu. 

erFidrykkja

Venja er fyrir því hjá Íslendingum að halda erfidrykkju og er það ein-
staklingsbundið hjá húmanistum hvort þeir haldi slíka eða ekki. Heiðra má 
minningu hins látna með fjárframlögum til nauðstaddra eða með því að 
leggja góðgerðarstarfsemi lið. 

SIÐMENNT OG HÚMANISMI (MANNGILDISSTEFNA)
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graFreitur

Notast er við venjulegan grafreit. Það er einstaklingsbundið hvort húm-
anistar vilji forðast trúarlega vígða grafreiti eða ekki.

minningamörk

Engar sérstakar reglur gilda um val á legsteini eða minnisvarða. Auk 
hefðbundinna áletrana (svo sem nafns, fæðingar– og dánardægurs o.s.frv.) 
er merki húmanista stundum rist á legsteininn eða tilvitnun í húmanískt 
spakmæli. Aðstandendum er ráðið frá að nota hvers kyns trúartákn. Húm-
anistar festa sér stundum leiði og taka frá grafstæði handa maka. Leiðin eru 
stundum skreytt, blóm gróðursett og lýsingu komið fyrir. 

útFör Barna

Við útför barna er fylgt sömu útfararvenjum og þegar fullorðnir eiga í 
hlut.

F.h. Siðmenntar, Svanur Sigurbjörnsson.
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Samkomuhús votta Jehóva að Hraunbæ 113, Reykjavík. Myndin er frá 2007.

Vottar Jehóva

Staðtölur

Vottar Jehóva eru um 6,5 milljónir talsins á heimsvísu. Fjölmennastir eru 
þeir í Bandaríkjunum, um 1 milljón manna.

Vottar JehóVa á ÍSlandi

Söfnuðurinn hóf trúboð á Íslandi árið 1929 þegar hingað kom Vestur-
Íslendingur að nafni Georg Fjölnir Líndal. Hann ferðaðist sjóleiðis milli staða 
við ströndina en fór ríðandi um sveitir. Hann starfaði einn að trúboði safn-
aðarins á landinu næstu 18 árin og náði að fara um alla þéttbýlisstaði og 
heimsækja alla sveitabæi landsins á því tímabili. Árið 1947 bættust við tveir 
trúboðar og síðan fleiri á næstu árum. Fyrstu íslensku vottarnir tóku skírn 
árið 1956. Söfnuðurinn hlaut formlega skráningu sem trúfélag hérlendis árið 
1969.

Tímaritið Varðturninn, sem er helsta málgagn safnaðarins, hóf göngu sína 
í íslenskri þýðingu árið 1960 og hefur komið út óslitið síðan. Auk Varðturns-
ins gefur söfnuðurinn út tímaritið Vaknið! í íslenskri þýðingu, auk smárita, 
bæklinga og bóka til biblíufræðslu.
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Árið 2007 voru starfandi fimm safnaðardeildir á landinu. Tvær eru á höf-
uðborgarsvæðinu en hinar á Akureyri, í Keflavík og á Selfossi. Söfnuður-
inn stundar hins vegar trúboð um allt land. Samkvæmt þjóðskrá voru 682 
skráðir í söfnuð votta Jehóva á Íslandi 1. desember 2007. 

uppruni og grundvallarhugmyndir

Vottar Jehóva hefur síðan 1931 verið heitið á trúfélagi sem stofnað var í 
Bandaríkjunum upp úr 1870. Upphafsmaður þess var Charles Taze Russell 
(1852–1916) sem ungur að árum setti á laggirnar biblíunámshóp ásamt öðr-
um biblíuáhugamönnum til að rannsaka hvað Biblían segði um endurkomu 
Krists. Russell deildi þessum áhuga með mörgum samtíðarmönnum sínum. 
Einkum voru það aðventistar sem biðu endurkomu Krists með eftirvæntingu.

Það var eftirmaður Russells, Joseph F. Rutherford, sem árið 1931 lagði til 
að nafngiftin vottar Jehóva yrði tekin upp og festi hún sig þegar í sessi. 

Niðurstöður biblíunámshópanna sem Russell ýtti úr vör sem og náin sam-
skipti hans við hreyfingu aðventista fyrstu árin settu mark sitt á nýja trú-
félagið. Átti það einkum við um sjálf meginstefin sem sóru sig í ætt við kenn-
ingar aðventista: Að mannkynið lifir nú á tíð endalokanna og viðleitni til að 
spá nákvæmlega fyrir um það hvenær Kristur myndi snúa aftur. Raunar áttu 
ýmis önnur viðhorf votta Jehóva margt skylt við hreyfingu aðventista.

William Miller, stofnandi aðventistasafnaðarins, staðhæfði að Kristur 
myndi snúa aftur árið 1843 eða 1844. Russell lét aftur á móti skoðun sína á 
endurkomu Krists í ljós í riti sínu The Object and Manner of Our Lord’s Ret
urn sem kom út árið 1873. Þar gerði hann ráð fyrir að endurkoma Krists yrði 
í tveimur áföngum og að sá fyrri yrði ósýnilegur.

Í tímaútreikningum Russells eru ártölin 1874, 1878 og 1914 afar þýðing-
armikil. Þó sker 1914 sig úr og hefur sérstöðu enda mun Jesús þá hafa orðið 
nærstaddur á ósýnilegan hátt og skipaður konungur í himnesku stjórnkerfi. 
Árið 1914 skipar einnig öndvegi fyrir þær sakir að hafa valdið straumhvörf-
um í mannkynssögunni. Þannig var því haldið fram að 1914 myndi marka 
upphafið að endalokum núverandi heimskerfis og að nýtt kæmist á fót undir 
stjórn friðarhöfðingjans, Krists, sem yrði til þess að Guðs ríki kæmist aftur 
á á jörðu.

Árið 1879 hóf göngu sína tímaritið Varðturninn (The Watchtower) sem 
varð mikilvægasta málgagn trúfélagsins. Síðar var ákveðið að Russell tæki 
að sér að rita bókaröð undir heitinu Rýnt í Ritninguna. Hið fyrsta, Dögun 
þúsundáraríkisins, kom út 1886 og var á 40 ára tímaskeiði dreift í 6 milljón-
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um eintaka. Næstu 5 bindin komu út fram að árinu 1904. Síðasta bindi hins 
7 binda verks kom út 1917, ári eftir lát höfundarins.

Fjöldinn allur af öðrum bókum hefur verið gefinn út í áranna rás. Meðal 
þeirra sem hlotið hafa hvað mesta dreifingu er Sannleikurinn sem leiðir til 
eilífs lífs (1968) sem kom út á 117 tungumálum í 107 milljóna upplagi, Þú 
getur lifað að eilífu í paradís á jörð (1982) sem kom út á 130 tungumálum í 
81 milljónar upplagi og Þekking sem leiðir til eilífs lífs sem var gefin út á 161 
tungumáli í 93 milljóna upplagi. Árið 1884 var félagið Zion’s Watch Tower 
Tract Society of Pennsylvania stofnað til að prenta og gefa út Biblíur og bibl-
íurit. Skv. reglum félagsins er markmið þess ekki að skila ágóða heldur ein-
vörðungu að dreifa ritum á eins hagkvæman hátt og frekast er unnt þannig 
að tryggt sé að einnig fólk með lítil fjárráð geti eignast ritin. 

Vottar Jehóva er alþjóðlegt trúfélag með starfsemi í 236 löndum. Félagar 
eru um �,5 milljónir talsins og eru þeir skipulagðir í tæplega 100.000 söfnuði. 

Það er einkennandi fyrir votta Jehóva að boðunarstarf þeirra felst í að 
ganga hús úr húsi og taka húsráðendur tali; þessari aðferð er m.a. einnig 
beitt til að dreifa Biblíum og biblíuskýringaritum. Helsta málgagn þeirra, 
Varðturninn, kemur út á 158 tungumálum í upplagi sem nemur 29 millj-
ónum. Annað málgagn, tímaritið Vaknið!, er gefið út á 81 tungumáli í ríflega 
34 milljóna upplagi. Á árabilinu 1970 til 2000 dreifðu þeir rösklega 20 millj-
örðum eintaka af bókum, bæklingum og tímaritum en rit þeirra koma út á 
meira en �00 tungumálum.

Heildarstjórn samtakanna er í höndum hins stjórnandi ráðs sem hefur að-
setur í aðalstöðvunum í Brooklyn í New York og þar sitja fulltrúar hvaðanæva 
að úr heiminum. Öldungaráð stýrir hverri safnaðardeild.

Vottar Jehóva eru strangtrúarmenn með því að þeir telja Biblíuna óskeik-
ula og geyma hinn eina sanna kristindóm og viðurkenna því ekki aðra heim-
ild en hana. Trúfélagið á sér enga trúarjátningu og heldur enga skýrt mótaða 
trúfræði. Mikið er lagt upp úr heiti Guðs, Jehóva (ekki Jahve), sem þeir álíta 
að sé hið rétta nafn Guðs. Vottar Jehóva sækja heiti sitt í Jesaja 43:10. Þeir 
leggja áherslu á að „veigamesti boðskapur Biblíunnar er upphafning Jehóva 
og alvalds hans...það er langtum mikilvægara en okkar frelsi. Þetta er stóra 
spurningin í tengslum við alvald og alheimsmátt Jehóva.” Þannig er boðun 
Guðs ríkis helsta viðfangsefnið í starfsemi þeirra.   

Vottar Jehóva hafna þrenningarkenningunni og trúarjátningunni (apost
olicum). Þeir trúa því að Jehóva einn sé Guð almáttugur. Kristur sé fyrsta 
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sköpunarvera Guðs og sá hinn sami og engillinn Mikael. Heilagur andi er 
álitinn ósýnilegt en magnað afl. 

Þeir telja að við dauðann hætti sál mannsins að vera til. Hinir látnu séu án 
vitundar en eygja von um upprisu. Illum verður eytt að eilífu. Hugmyndinni 
um endalausa refsingu er vísað á bug.

Kjarninn í boðskap votta Jehóva er Guðs ríki sem álitið er eina von mann-
kyns. Í huga þeirra er Guðs ríki himneskt stjórnvald undir forystu Krists sem 
liðsinnt er af 144.000 manna hópi útvaldra sem fór til himna. Þar ríkja þeir 
með Kristi í því augnamiði að skapa á jörðinni bestu lífsskilyrði. Hinir útvöldu 
munu öðlast líf á himnum. Hinir trúuðu verða endurfæddir sem andlegir 
synir Guðs og lifa að eilífu á jörðu niðri. Vottar Jehóva trúa því að spádóm-
ar Biblíunnar og þróun heimsmála sýni að Guðs ríki sé á næsta leiti og að 
okkar kynslóð muni verða vottar að tortímingu Satans og hinna illu afla og 
umbreytingu jarðar í paradís sem verður eilífur bólstaður hinna trúuðu.

Þeir líta svo á að Satan sé ósýnilegur stjórnandi heimsins og því koma 
stríðsátök um víða veröld þeim ekki á óvart. Sannfæring þeirra um yfirráð 
Satans átti þátt í að hrinda af stað fjölda málsókna gegn þeim, einkum í 
Bandaríkjum millistríðsáranna. Á ýmsum öðrum tímaskeiðum hafa þeir einn-
ig sætt ofsóknum. Eftir að Hitler náði völdum í Þýskalandi árið 1933 voru 
ríflega 10.000 vottar Jehóva hnepptir í varðhald og síðar sendir í fangabúðir 
nasista. Þar af munu 2.500 hafa farist. 

Vottar Jehóva nefna samkomuhús sín Ríkissali. Þar koma þeir að jafn-
aði saman hvern sunnudag og að kvöldi til einn virkan dag í hverri viku. 
Þeir iðka fullorðinsskírn til marks um að trúendur hafi vígt sig Guði og leyfa 
einnig að börn séu skírð svo framarlega sem þau geri sér grein fyrir hvað í 
skírninni felst.

Heilög kvöldmáltíð er haldin árlega, þann dag sem Jesús lét lífið. Trúfélag-
ið á sér enga klerkastétt og á ekki samstarf við önnur trúfélög. Trúfélagið á 
sér heldur ekki helgidaga og þar af leiðandi er ekki haldið upp á jól, páska 
eða hvítasunnu. Ekki er haldið upp á jól vegna þess að þau eru upprunnin í 
heiðnum sið.  

Vottar Jehóva eru andvígir blóðgjöf, þar með talið inngjöf blóðs í líkamann 
um æðar. Þeir rökstyðja afstöðu sína með tilvitnunum bæði í Gamla og Nýja 
testamentið, t.d. í 3. Mósebók 17:11 og Postulasöguna 15:28. Textar þessir 
skýra aðallega frá banni við neyslu blóðmikils kjöts þar eð blóðið er talið 
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bera í sér sálina eða lífið sjálft. Og sálin — hún má alls ekki blandast eða 
óhreinkast á neinn hátt.1

Baráttan gegn blóðgjöf er í hugum votta Jehóva samþætt baráttunni gegn 
uppáþröngvaðri læknismeðferð. Hún er liður í djúpri trúarsannfæringu sem 
þeir af samviskuástæðum telja sig knúna til að fylgja. „Vottar Jehóva líta svo 
á að þurfi þeir að deyja sökum þess að þeir hafni blóðgjöf, þá deyi þeir í nafni 
trúarinnar, ekki ósvipað því sem píslarvottar fyrri alda gerðu.” (Úr ræðu dr. 
Davids Pent á læknaráðstefnu í Bandaríkjunum.)2

Af sjálfu leiðir að vottar Jehóva neyta ekki matar sem inniheldur blóð eða 
blóðprótín.

almennar upplýsingar

Útfararstofur koma með venjulegum hætti að framkvæmd útfarar.

Sumir vottar Jehóva kjósa jarðarför, aðrir bálför. Þeir laga að jafnaði út-
fararhætti sína að þeim venjum sem eru við lýði á hverjum stað án þess 
þó að fórna viðhorfum sínum til dauðans eða þeim athöfnum sem tengjast 
útförinni.  

Vottar Jehóva leggja ríka áherslu á að táknmynd krossins skuli hvergi 
notuð, hvorki í kapellu, á söngskrá, í auglýsingum, á borðum (t.d. kransa) 
eða á kistu.

Fyrir andlát

Söfnuðinum er umhugað um að hlúð sé að sjúkum og dauðvona og að-
standendum þeirra, bæði fyrir og eftir andlát.

Sérstakar athafnir tíðkast ekki.

eFtir andlát

Engar athafnir tíðkast eftir andlát meðal votta Jehóva. 

1 Athugasemd frá vottum Jehóva á Íslandi: Þessir textar fjalla ekki um neyslu blóðmikils kjöts. Í 
þeim fyrrnefnda segir: „Líf líkamans er í blóðinu, og ég hefi gefið yður það á altarið, til þess að með 
því sé friðþægt fyrir yður, því að blóðið friðþægir með lífinu.” Í versinu á undan er hins vegar lagt 
bann við því að neyta „nokkurs blóðs”. Í Postulasögunni 15:28, 29 er kristnum mönnum sagt: „Það 
er ályktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta, sem nauðsynlegt er, að 
þér haldið yður frá kjöti fórnuðu skurðgoðum, blóði, kjöti af köfnuðum dýrum og saurlifnaði.” Vottar 
Jehóva skilja þessi biblíuvers svo að þau banni alla neyslu blóðs, þar með talið inngjöf þess í æð.

2 Athugasemd frá vottum Jehóva á Íslandi: Tilvitnuð orð dr. Davids Pent gefa ekki alls kostar rétta 
mynd af afstöðu votta Jehóva enda á hún ekkert skylt við píslarvætti. Vottar Jehóva leita sér lækn-
ismeðferðar eins og aðrir í þeim tilgangi að halda lífi og heilsu. Góð samvinna hefur tekist við lækna 
og spítala þannig að vottar Jehóva fá alla nauðsynlega læknismeðferð án blóðgjafar. Að vottur 
Jehóva deyi vegna afstöðu sinnar til blóðgjafa er nánast óþekkt.
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kruFning

Engar trúarreglur gilda um krufningu. Læknir má fara fram á krufningu ef 
ástæða þykir til þess og þarf ekki að leita samþykkis aðstandenda. 

Smurning er leyfð.

líkklæði

Útfararstofur/hjúkrunarfólk annast líkklæðningu með hefðbundnum 
hætti. 

kistulagning

Kistulagning fer fram með hefðbundnum hætti og kistan iðulega höfð 
opin. Stundum er óskað eftir sérstökum líkklæðum. Venjuleg kista er notuð, 
án kross. 

dánartilkynning

Andlátsfregn er gerð heyrinkunn á samkomum í Ríkissalnum og er oft birt 
í dagblaði. Kross eða önnur tákn eru ekki notuð við birtingu andlátsfregnar.

Blóm og tónlist

Algengt er að kistan sé skreytt blómum. Kransar eru frekar óalgengir. 
Í dánartilkynningunni er stundum, í stað blóma, farið fram á framlög til 
starfsemi safnaðarins, t.d. til boðunarstarfs vottanna. Hvað tónlist og söng 
snertir, er vísað til umfjöllunar að neðan. 

útFör

Aðili úr söfnuðinum stýrir útförinni. Athöfnin fer eftir atvikum ýmist fram 
í ríkissal, kapellu eða bálstofu, en ekki í kirkju. Athöfnin felur í sér eftirfar-
andi þætti:

Tónlistarflutning og söng (úr eigin söngbók vottanna), bæn og ræðu. 
Söngskrá sem kann að vera útbúin í tilefni útfarar skal ekki vera skreytt 
krossi eða öðrum táknmyndum. 

Fulltrúi safnaðarins á hverjum stað flytur að jafnaði ræðuna. Þar eð vottar 
Jehóva líta á dauðann sem svefn fram að upprisunni er algengt að ræðu-
maður rifji upp hugleiðingar Biblíunnar um dauðann og það ástand sem hinir 
framliðnu eru í svo og vonina um upprisu. 

Fari athöfnin fram í Ríkissalnum þarf kista eða duftker ekki nauðsynlega 
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að vera til staðar. Hérlendis er þó algengast að kista sé höfð í Ríkissalnum 
við útför. Ef um bálför er að ræða fer hún fram eftir athöfn í Ríkissalnum.

jarðsetning

Sumir kjósa að láta útfararstofu eða starfsmenn grafreitsins annast jarð-
setninguna. Í þeim tilvikum er greftrun framkvæmd án athafnar og án mold-
unar.

Aðrir kjósa að fela greftrunina fulltrúa safnaðarins.

Iðulega er minnt á fyrirheit Biblíunnar og farið með bæn.

erFidrykkja

Algengt er að líkfylgdinni sé boðið til fábrotinnar erfidrykkju (kaffi eða 
léttar veitingar) í framhaldi af útförinni en ekki er litið á hana sem minning-
arstund í venjulegum skilningi. Í raun er engin minningarstund haldin. 

graFreitur

Vottar Jehóva fara ekki fram á sérgrafreit. 

minningamörk

Yfirleitt er valinn látlaus legsteinn — af gerð sem fellur vel að umhverfi 
grafreitsins. 

Á legsteininn er alla jafna rist nafn, fæðingar– og dánardægur. 

Eins og annars staðar skal ekki nota kross eða aðrar táknmyndir.

útFör Barna

Börn eru álitin sjálfstæðar manneskjur þegar frá getnaði. Við útför barna 
er fylgt sömu útfararvenjum og þegar fullorðnir eiga í hlut, einnig ef barn 
deyr við fæðingu. 

Ritstjórn þakkar Svanbergi K. Jakobssyni fyrir yfirlestur og gagnlegar 
ábendingar.
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Hvalvik, Reidar: Drømmen om det tapte paradis. En bok om Jehovas vitners lære. Boken 

gir en innføring i Jehovas vitners lære og hjelper leseren til å se sammenhengen 
mellom de ulike lærepunktene. Credo forlag. Oslo 1990.

Larsen, Jørgen: «Blodtransfusion, religiøs tro og lægeetikk». Ugeskrift for læger 
138/30.

Neegaard, Gunnar: Religioner og kulturer — om skikker og tradisjoner. En veileder for 
helsepersonell. Heftet viser hvordan norske myndigheter har behandlet spørsmål om 
blodoverføring for Jehovas vitner. Helsedirektoratet IK-2300. Oslo 1989.

Pike, R.: Jehovah’s Witnesses. London 195�.

Richard, J. og Devine, Fr.: «Save the Body, Lose the Soul. Catholic Healthcare Profess-
ionals Should Respect Jehovah’s Witnesses’ Right to Refuse a Transfusion». Health 
Progress, June 1989, s. 68-72.

Riis, Povl: «Etiske spørgsmål i akutte livstruende situationer». Ugeskrift for læger 1983, 
s. 510.

Ross, Alf: «Livets hellighed contra individets autonomi. Lægeetiske spørgsmål om blodtr-
ansfusion til medlemmer af sekten Jehovas Vidner». Ugeskrift for læger 1979, s. 
862-867.

Stroup, H.H.: The Jehovah’s Witnesses. New York 1945.

Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap: Den kirurgiske/etiske utfordringen. Opptrykk fra 
Våkn opp! Nov. 1982.

Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap: Du kan få leve evig på en paradisisk jord. En bok 
som behandler alle grunnleggende bibelske læresetninger i 30 kapitler. Jehovas vit-
ners troslære. 1982.

Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap: Hvordan kan blod redde ditt liv? En brosjyre som 
tar opp ulike spørsmål knyttet til blod og blodgivning. Brosjyren inneholder mange 
henvisninger til internasjonale medisinske tidsskrifter. 1990.

Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap: Hvorfor nekter Jehovas vitner blodoverføring? Pam-
flett rettet til leger og sykepleiere fra Jehovas vitners styrende råd.

Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap: Jehovas vitner gjør Guds vilje i forening verden 
over. En brosjyre som forteller om hvordan budskapet blir forkynt, og hvordan frivil-
lige arbeidere fremstiller bibler og bibelsk litteratur til bruk i forkynnelsen. 1986.

Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap: Jehovas vitner i det �0. århundre. En brosjyre som 
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forteller om trossamfunnets historie, tro og verdensomspennende arbeid i vår tid. 
1979/1989.

Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap: Jehovas vitner og spørsmålet om blod. En brosjyre 
hvor Jehovas vitner begrunner sin motstand mot blodoverføring. 1977. 
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heimildir og ítarefni 
Framar í bókinni voru birtar sértækar ítarefnis- og heimildaskrár í lok 

hvers kafla.

Ítarefnis- og heimildalistarnir sem birtir eru hér að neðan eru safnlistar 
sem skiptast í tvo hluta eftir viðfangsefni; annars vegar í þann sem lýtur að 
útför og útfararsiðum og hins vegar í þann sem lýtur að trúarbrögðunum 
sem slíkum. Ritin sem tilfærð eru undir útför og útfararsiðum greina frá 
venjum sem viðhafðar eru við andlát og útför í hinum ýmsu trúarbrögðum og 
samfélögum. Á hinn bóginn taka ritin, sem tilgreind eru undir trúarbrögðum, 
nánar til umfjöllunar eðli og kenningar helstu trúarbragða veraldar.

Ítarefni og heimildir sem fjalla um andlát, sorg og sorgarviðbrögð sem og 
aðhlynningu syrgjenda eru aftur á móti undanskilin hér.

útFör og útFararsiðir
Aukrust, Olav O.: Dødsrikets verdenshistorie IIII. Menneskehetens forestillinger og 

kunnskaper om livet etter døden. Dette trebindsverket om døden er enestående i 
Norden. Det er resultatet av et langt livs studier og gir en utførlig og vitenskapelig 
fundert fremstilling av dødsriket og dets betydning i de forskjellige religioner og 
religiøse strømninger ned gjennom tidene. Dreyers forlag. Oslo 1985.

Austveg, Berit: Kurspakke i helsearbeid for asylsøkere og flyktninger. Helsedirektoratet 
1991. Kurspakken inneholder bl.a.: «Religioner og kulturer - om skikker og 
tradisjoner. En veileder for helsepersonell» utarbeidet av Gunnar Neegaard. IK-2300 
Helsedirektoratet. Oslo 1989.

Dalen, Greta: «Internasjonal gravlund». Mosaikk nr. 3, 1992, s. 18.

Eriksen, Trond Berg: Den usynlige død og andre essays. Universitetsforlaget. Oslo 
198�.

Hansen, Bent Smidt: Livets overgangsstadier. Ritualer og fester ved fødsel, pubertet, 
bryllup og død. Borgens forlag. Danmark 1977.

Hansen, Bent Smidt; Haarh, Erik og Pedersen, Tove Haas (red.): At forlade verden. Død 
og begravelse. Borgens forlag. Danmark 1977.

Holm, Nils G. og Lahitinen, Tuomo: Jordbegravning eller kremering? En studie av 
gravskicket i Finland. Åbo 1985.

Jensen, Gurli Vibe og Aagaard, Johannes: Religion. Religiøse holdninger og skikke. 
Munksgaard. København 1985.

Allmänna råd från Socialstyrelsen i Sverige: Inför döden. Om hänsyn till olika religiösa 
och etniska grupper i sjukvården. Liber 1981:3.
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Håndbok utgitt av Medicinalstyrelsen: Vård av döande med hänsyn till religion och 
övertygelse. Finland 1983.

Kirke og Kultur nr. 1, 1989. Nummeret inneholder flere artikler om ritualspørsmål.

Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer: Livshjælp. Undersøgelser af 
begravelsespraksis og kirkegårdskultur i Danmark. Århus 1993.

Svenska Kyrkans Kyrkogårdsdelegation: Handbok i begravningsskick. Verbum Förlag 
AB. Stockholm 1987.

trúarBrögðin: eðli þeirra, viska og kenning

Borgen, Peder og Haraldsø, Brynjar (red.): Kristne kirker og trossamfunn. Tapir forlag. 
1993.

Eidsvåg, Inge: «Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge». Foredrag ved Larsokstevnet, 
Utstein kloster, 1992. Kirke og kultur nr. �, 1992.

Gibran, Kahlil: Profeten. Det er profeten Almustafa som taler til sitt folk, og han taler 
klokt om de evige menneskelige problemer som er de samme under alle himmelst-
røk: om kjærlighet og ekteskap, om sorg og glede, om kjøp og salg, om fornuft og 
lidenskap, om religion, om frihet, om å kjenne seg selv og om vennskap. Gyldendal. 
Oslo 1988.

Hellern, V.; Notaker, H. og Gaarder, J.: Verdens religioner. Lærebok og tekstsamling til 
skolebruk. Gyldendal. Oslo 1982.

Hinnells, John R. (red.): A Handbook of Living Religions. En omfattende oversikt over 
verdens levende religioner i dag. Boken inneholder kart, diagrammer, illustrasjoner 
og tallmessige opplysninger som er særlig instruktive. Penguin books. London 1984.

Horn, Kristian: Om verdensreligionene. Human-Etisk Forbund. Oslo 1979.

Kiessig, Manfred og Reller, Horst: Handbuch Religiöse Gemeinschaften. Freikirchen, 
Sondergemeinschaften, Sekten, Weltanschauungen, Missionierende Religionen des 
Ostens, Neureligionen. En VELKD-håndbok. Hannover 1985.

Kragerud, Alv: Mennesket og religionen. Boka gjengir en serie radioforedrag i NRK. Den 
gir en enkel og upretensiøs innføring i noen av religionshistoriens mest kompliserte 
spørsmål. Universitetsforlaget. Oslo 1971.

Küng, Hans: Etikk for verdens fremtid. Uten en verdensomspennende etisk holdning, 
en verdensetos, vil vi ikke kunne overleve. Men ingen verdensfred uten religions-
fred. Og ingen religionsfred uten religionsdialog. Det er dette denne boken handler 
om. Gyldendal. Oslo 1991.

Küng, Hans m.fl.: Christianity and the World Religions. Paths of Dialogue with Islam, 
Hinduism and Buddhism. Fount Paperbacks. London 1986.

Kværne, Per; Mikaelsson, Lisbeth; Steinsland, Gro og Vogt, Kari: Levende religioner. 
Boka gir en bred innføring i de store verdensreligionene. Cappelen. Oslo 1985.

Kværne, Per og Vogt, Kari: Religionsleksikon. Religion og religiøsitet i vår tid. Kunn-
skapsforlaget. Oslo 1992.

Leirvik, Oddbjørn (red.): Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge. Rapport fra et sam-
taleforum ved Nansenskolen 1992-1993. Med forord av Inge Eidsvåg. Lillehammer/
Oslo, juni 1993.
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Lønning, Per (red.): Religionens verden  en utfordring til dagens kristendom? I sitt 
lørdagsseminar «Teologien i sentrum» tok Det teologiske fakultet opp religionenes 
stilling i dagens verden og kirkens møte med religionene. Det er foredrag fra dette 
seminaret som er kommet i bokform. Gyldendal. Oslo 1981.

Molland, Einar: Kristenhetens kirker og trossamfunn. Boken er en sterkt bearbeidet ut-
gave av samme forfatters bok «Konfesjonskunnskap», som utkom i 1953. Her finner 
man opplysninger om alle trossamfunn av en viss størrelse og betydning som kaller 
seg selv kristne. Gyldendal. Oslo 1976.

Nordhaug, Halvor (red.): Tro møter tro. En bok utarbeidet av en arbeidsgruppe under 
Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke. Verbum. Oslo 1990.

Parrinder, Geoffrey: Vår tids religioner. Boken skildrer de mest betydningsfulle religio-
ner i verden i dag. Den inneholder flere bidrag av svenske religionsforskere. Prisma 
Magnum. Stockholm 1985.

Romarheim, Arild: Moderne religiøsitet. En oversikt over ca. 30 nyere bevegelser og 
retninger som arbeider aktivt i dagens Skandinavia. Aschehoug. Oslo 1977.

Romarheim, Arild: Kristus i Vannmannens tegn. Nyreligiøse oppfatninger av Jesus 
Kristus. Denne boka er den første som gir et systematisk bilde av synet på Jesus 
innen de nyreligiøse bevegelsene. Det gjelder i Norge så vel som internasjonalt. Med 
fyldig litteraturliste. Credo forlag. Oslo 1988.

Stabell-Kulø, Arnt: Barn og religioner i vår flerkulturelle hverdag. Denne boka tar opp 
den flerkulturelle barnehagens hverdagsproblemer, men gir også leseren kunnskap 
om de mindre merkbare sidene ved våre ulike religionssamfunn. Kommuneforlaget. 
Oslo 1990.

Vogt, Kari (red.): Religion og menneskesyn. I denne boka tar sju religionsvitere for seg 
et tema som hittil ikke har vært behandlet i sammenheng på norsk. Boka legger 
størst vekt på å beskrive menneskesynet i de store religionene. Universitetsforlaget. 
Oslo 1983.

Zaehner, R.C. (red.): Hutchinson Encyclopedia of Living Faiths. Boka gir en innføring i 
verdens levende religioner. London 1988.

Verdens store religioner. En rikt illustrert artikkelsamling om de store verdensreligio-
nene. Produsert av National Geographic Society. Norsk utgave på Chr. Schibsteds 
forlag. Oslo 1982.

«Flerkulturell skole». Prismet nr. 1, 1992.

«Guds menn». Bildeserie i AMagasinet nr. 12/13, mars 1991.

«Kirkens møte med nyreligiøse bevegelser». Norsk tidsskrift for misjon. Nr. 2, 1987. 
Universitetsforlaget.

Mot en ny tid? Kritisk søkelys på New Age. Credo forlag 1986.

«New Age». Prismet nr. �, 1989.

«Norge som fleirkulturelt samfunn. Kulturelle og religiøse perspektiv på innvandringa til 
Norge». Temanummer av Teologi for menigheten nr. 10, 1987. 

«Verdensreligionene». Serie i Aftenposten våren 1993.
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hagnýtar upplýsingar um
trúfélög hérlendis

Að neðan er birt yfirlit um þau trúfélög og þá söfnuði er koma við sögu í 
ritinu (upplýsingarnar miðast við haustið 2008):

andlegt þjóðarráð Bahá’ía á íslandi 
(National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Iceland) 
Öldugötu 2, Pósthólf 536, 121 Reykjavík
Sími: 5�7 03�� 
Netfang: nsa@bahai.is 
Vefsetur: www.bahai.is og www.bahai.org
Tengiliður: Ingibjörg Daníelsdóttir

ásatrúarFélagið

Síðumúla 15, Pósthólf 8668, 108 Reykjavík
Sími: 5�1 8�33 
Netfang: asatru@hive.is 
Vefsetur: www.asatru.is
Tengiliður: Egill Baldursson

BúddistaFélag íslands

Víghólastíg 21, 200 Kópavogur
Sími: 5�� 0315
Tengiliður: Phamahaprasit Boonkam

Félag múslima á íslandi

Ármúla 38, 108 Reykjavík
Sími: 895 19�7
Netfang: salmannt@gmail.com og islam@islam.is
Vefsetur: www.islam.is 
Tengiliður: Salmann Tamimi

FríkirkjusöFnuðurinn í haFnarFirði 
Linnetsstíg 6-8
220 Hafnarfjörður
Sími: 5�5 3�30
Netfang: einar@frikirkja.is
Vefsetur: www.frikirkja.is
Tengiliður: Sr. Einar Eyjólfsson

mailto:nsa@bahai.is
http://www.bahai.is/
http://www.bahai.org/
mailto:asatru@hive.is
http://www.asatru.is/
mailto:salmannt@gmail.com
mailto:islam@islam.is
http://www.islam.is/
mailto:einar@frikirkja.is
http://www.frikirkja.is/
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FríkirkjusöFnuðurinn í reykjavík

Fríkirkjuvegi 5 
101 Reykjavík
Sími: 552 7270
Netfang: frikirkjan@frikirkjan.is
Vefsetur: www.frikirkjan.is
Tengiliður: Sr. Hjörtur Magni Jóhannsson

íslenska kristskirkjan

Fossaleyni 14, 112 Reykjavík 
Sími: 5�7 8800
Netfang: kristur@kristur.is
Vefsetur: www.kristur.is
Tengiliður: Sr. Friðrik Schram

íslenska þjóðkirkjan

(National Church of Iceland)
Herra Karl Sigurbjörnsson, biskup Íslands
Biskupsstofa 
Laugavegi 31, 150 Reykjavík 
Sími: 528 �000
Netfang: kirkjan@kirkjan.is
Vefsetur: www.kirkjan.is

kaþólska kirkjan á íslandi

(The Catholic Church in Iceland)
Hávallagötu 14–16, Pósthólf 490, 121 Reykjavík
Sími: 552 5388
Netfang: catholica@vortex.is
Vefsetur: www.vortex.is/catholica 
Tengiliður: Herra Pétur Bürcher, Reykjavíkurbiskup

óháði söFnuðurinn

Háteigsvegi 56, 105 Reykjavík
Sími: 551 0999
Netfang: postur@ohadisofnudurinn.is
Vefsetur: www.ohadisofnudurinn.is
Tengiliður: Sr. Pétur Þorsteinsson

rússneska rétttrúnaðarkirkjan á íslandi

Söfnuður Moskvu-Patríarkatsins í Reykjavík 
(The Russian Orthodox Church in Iceland) 
Sólvallagötu 10, 101 Reykjavík
Sími: �99 1212
Netfang: info@orthodox.is
Vefsetur: www.orthodox.is
Tengiliður: Timur Zolotuskiy, safnaðarprestur

HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR UM TRÚFÉLÖG HÉRLENDIS

mailto:frikirkjan@frikirkjan.is
http://www.frikirkjan.is/
mailto:kristur@kristur.is
http://www.kristur.is/
http://www.kirkjan.is/
mailto:catholica@vortex.is
http://www.vortex.is/catholica
mailto:postur@ohadisofnudurinn.is
http://www.ohadisofnudurinn.is/
mailto:info@orthodox.is
http://www.orthodox.is/
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serBneska rétttrúnaðarkirkjan

Fæðing Heilagrar Guðsmóður 
Löngubrekku 15, 200 Kópavogur 
Sími: 822 2590
Netfang: spc@spc.is 
Vefsetur: www.spc.is
Tengiliður: Ivan Mladenovic

siðmennt, Félag siðrænna húmanista á íslandi

(Siðmennt, the Icelandic Ethical Humanist Association)
Æsufelli 4, 111 Reykjavík
Sími: 557 373�, 5�7 7752
Netfang: sidmennt@sidmennt.is
Vefsetur: www.sidmennt.is
Evrópusamtök: www.humanistfederation.eu
Alþjóðasamtök: www.iheu.org  
Tengiliður: Hope Knútsson, formaður

sgi á íslandi

(Soka Gakkai International)
Hringbraut 51, 220 Hafnarfirði
Sími: 8�7 2033
Netfang: sgi@sgi.is og sgi@simnet.is 
Vefsetur: www.sgi.is og www.sgi.org 
Tengiliður: Eygló Jónsdóttir

vottar jehóva

Sogavegi 71, 108 Reykjavík
Sími: 533 1��0
Bréfasími: 533 1��1
Netfang: vottar@snerpa.is
Vefsetur: www.watchtower.org/ic/index.html
Tengiliður (forstöðumaður safnaðarins):
Guðmundur H. Guðmundsson
Sími: 552 0�2�

Zen á íslandi – nátthagi

Grensásvegi 8, 105 Reykjavík
Netfang: mikhaelaaron@gmail.com
Vefsetur:www.zen.is
Tengiliður: Mikhael Aaron Óskarsson

mailto:spc@spc.is
http://www.spc.is/
mailto:sidmennt@sidmennt.is
http://www.sidmennt.is/
http://www.humanistfederation.eu/
http://www.iheu.org/
mailto:sgi@sgi.is
mailto:sgi@simnet.is
http://www.sgi.is/
http://www.sgi.org/
mailto:vottar@snerpa.is
http://www.watchtower.org/ic/index.html
mailto:mikhaelaaron@gmail.com
http://www.zen.is/
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Í riti þessu er greint frá útfarar– og greftrunarsiðum helstu trúarbragða veraldar en einnig 
er fjallað — af hlutleysi og virðingu — um trúarbrögðin sjálf, í ljósum og greinargóðum stíl. 
Forsenda höfundar er sú að öll trúarbrögð heimsins séu jafnrétthá og bera öll efnistök vott 
um það. Framsetningin er einkar aðgengileg og sver ritið sig í ætt við uppfl ettirit.
„Bók þessi er hvort tveggja í senn, leiðsögurit og fræðirit, sem veitir hnitmiðaða innsýn í 
útfararsiði, sögulegan uppruna og grundvallarhugmyndir helstu trúarbragða heimsins. Eitt 
helsta markmið útgáfu bókarinnar á íslensku er að auðvelda þeim, sem koma að þjónustu 
við látið fólk og aðstandendur, að kynna sér útfararsiði þeirra fjölmörgu sem komið hafa 
til landsins frá hinum ýmsu menningarheimum og vilja búa um og jarðsyngja látna ástvini 
sína í samræmi við lífsskoðun og trúarhefðir fjölskyldunnar. Meðal annarra markmiða er að 
lestur bókarinnar efl i skilning fólks á sameiginlegum kjarna trúarbragða veraldar og sam-
spili trúar og menningar, því að þessi tvö fyrirbæri eru ávallt gagnverkandi.” (Úr formála 
útgefanda.)
Í ritinu er sérstakur kafl i um bálför og Fossvogskirkjugarð og jafnframt birtast hér tveir aðrir 
frumsamdir kafl ar, annars vegar um ásatrú og hins vegar um lífsskoðun húmanista og hér-
lent félag þeirra, Siðmennt. 
Bókin er öll litprentuð og ríkulega myndskreytt; henni fylgja yfi rgripsmiklar ítarefnis– og 
heimildaskrár svo og ýmis fróðleikur um innlend trúfélög. Auk þess birtast í upphafi  kafl -
anna staðtölutextar sem varpa ljósi á landfræðilega útbreiðslu trúarbragðanna og fjölda fylg-
ismanna þeirra.
Höfundur verksins, Norðmaðurinn Gunnar Neegaard, er prestur og trúarbragðafræðingur. 
Guttormur Helgi Jóhannesson þýddi bókina úr norsku og hafði með höndum staðfærslu 
hennar. Þorgils Hlynur Þorbergsson annaðist prófarkalestur.
Ekkert sambærilegt rit er til á íslensku sem sameinar framangreind umfjöllunarefni og því er 
óhætt að segja að tímamótaverk líti nú dagsins ljós á okkar tungu.

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma

Trúarbrögð
og

útfararsiðir
Uppruni og inntak

Gunnar Neegaard

9 789979 705482

ISBN 978-9979-70-548-2
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