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Frá ritstjórn
Kom, huggari, mig hugga þú,
kom, hönd, og bind um sárin,
kom, dögg, og svala sálu nú,
kom, sól, og þerra tárin,
kom, hjartans heilsulind,
kom, heilög fyrirmynd,
kom, ljós, og lýstu mér,
kom, líf, er ævin þver,
kom, eilífð, bak við árin.
Valdimar Briem

Margar eigum við óskirnar, hvert og eitt. Við sem störfum í heilbrigðiskerfinu völdum það
út frá eigin forsendum. Það er ekki fráleitt að áætla út frá starfsvalinu, að óskir okkar
spretti úr svipuðum jarðvegi: Að vera öðrum styrkur á erfiðum stundum; við látum okkur
einstaklinginn varða.
Maðurinn er ekki eyland.
Markmið ritstjórnar þetta árið, var að tímaritið endurspeglaði hugmyndina um kristna trú
sem grundvöll lífs og starfs. Það er einlæg ósk okkar að afraksturinn gleðji, fræði, veki
spurningar og umræður.
Um leið og við þökkum höfundum greina fyrir þeirra góðu vinnu vonum við að þú, lesandi
góður, hafir ánægju af lestrinum.
Fyrir hönd ritstjórnar tímarits KFH,

Lilja Þórunn Þorgeirsdóttir
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Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust
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Að gerast félagi í Kristilegu félagi
heilbrigðisstétta
Nýir félagar eru boðnir hjartanlega velkomnir í Kristilegt félag heilbrigðisstétta. Félagsumsóknir er unnt að senda
rafrænt á netfangið: bergbald@lsh.is eða í pósti stílað á: Bergþóru Baldursdóttur, Heiðvangi 72, 220 Hafnarfirði.
Í umsókn þurfa að koma fram upplýsingar um nafn, kennitölu, heimilisfang, síma og netfang.

2

Tímarit Kristilegs félags heilbrigðisstétta

Ávarp frá formanni KFH
Kristilegt félag heilbrigðisstétta (KFH) er félag fagfólks innan heilbrigðisþjónustunnar sem
leggur áherslu á mikilvægi kristinnar lífssýnar og nálgunar. Eitt af grundvallarmarkmiðum
félagsins hefur verið að styðja við andlega og trúarlega þjónustu (sálgæslu) við sjúklinga
og fjölskyldur þeirra og undirstrika gildi hennar. Tímarit félagsins er liður í því að miðla
þessu markmiði félagsins og að vekja athygli á því. Í tímaritinu eru jafnan greinar sem
fjalla um nálgun kristinnar trúar út frá ýmsum sjónarhornum. Málefni heilbrigðisþjónustunn
ar eru ofarlega á baugi og KFH lítur á það sem hlutverk sitt að taka virkan þátt í sam
félagslegri umræðu um uppbyggingu og þróun heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi. Tímarit
KFH er framlag félagsins til þeirrar umræðu, til heilbrigðisstarfsfólks og til þeirra sem
þurfa að leita til heilbrigðisþjónustunnar. Það er von okkar að tímaritið mæti einhverri þörf,
verði uppbyggileg lesning og skilji eftir sig góðan boðskap til lesendahóps síns.
Fyrir hönd stjórnar KFH,
Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir

Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir

Hefur þú hug á að styrkja starf KFH?
Styrktarsjóður KFH var stofnaður til minningar um Vigdísi Magnúsdóttur, hjúkrunarforstjóra og formann félagsins um árabil. Tilgangur sjóðsins er að styrkja þau málefni sem eru í anda félagsins og í samræmi við lög þess.
Markmið félagsins hefur jafnan verið að styðja og efla andlega og trúarlega þjónustu, sálgæslu innan heilbrigðisþjónustunnar og
efla fræðslu fyrir heilbrigðisstarfsfólk um málefni er varða andlegar og trúarlegar þarfir. KFH leggur mikla áherslu á mikilvægi þess
að andlegum og trúarlegum þörfum fólks sé sinnt og að sú þjónusta sé hluti af þeirri þjónustu sem heilbrigðisstofnanir veiti.
Leggja má bein framlög inn á Styrktarsjóðinn:
Reikningsnúmer: 0301-13-300201. Kennitala: 6602820769. Vinsamlega skráið - almennur styrkur - í skýring greiðslu.

Kyrrðardagar í Skálholti 2011
Kristilegt félag heilbrigðisstétta hefur átt mjög ánægjulegt samstarf við Skálholtsskóla um kyrrðardaga í Skálholti. Í vetur hefur félagið umsjón með kyrrðardögum dagana 24. til 27. mars undir yfirskriftinni Nærvera Guðs. Dagarnir eru ætlaðir þeim sem hafa
löngun til að hvíla í nærveru Guðs og endurnærast með kristinni íhugun, hreyfingu, slökun og útiveru. Umsjón hafa Bergþóra
Baldursdóttir, sjúkraþjálfari, Sigrún Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og Sigríður Hrönn Sigurðardóttir, guðfræðingur og hjúkrunarfræðingur. Sjá nánar á www.skalholt.is
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Sigríður Hrönn Sigurðardóttir
Cand theol og hjúkrunarfræðingur.
Hrönn starfar hjá Samhjálp og leiðir þar kvenna- og fangastarf og sinnir sálgæslu.

Um kristna íhugun
Kyrrð og þögn
Kyrrðin eða þögnin er ekki tómarúm. Hún
er full af nærveru Guðs. Vitundin um að
Guð sé í kyrrðinni gefur henni tilgang og
merkingu. Við fáum að hvíla í henni, opna
okkur fyrir henni og leyfa henni að umlykja
okkur.
Þegar við erum hljóð hið innra, getum
við notið samfélags við Jesú Krist. Þess
vegna er mikilvægt að læra að kyrra
hugann, fá þögn hið innra, þannig að við
séum til staðar og Guð eigi athygli okkar. Í
kristinni hefð er að finna mörg hjálpartæki
sem geta hjálpað okkur í því að njóta kyrrðar og vera til staðar í núinu svo Guð fái
mætt okkur. Lykilatriði er að ná að slaka á.

Kristin íhugun er regnhlífarhugtak sem hef
ur að geyma margar aðferðir. Sameiginlegt
þeim öllum er að kyrra hugann svo Guð
komist að hjá okkur og við getum átt samfélag við hann. Það er eðlilegt að finna fyrir
ófriði og eirðarleysi. Þau sem sitja við eld
húsborðið heima og finna til einsemdar og
tómleika hugsa gjarnan: „Mig vantar ekki
kyrrð ég hef meira en nóg af henni.“ Kristin
íhugun fjallar um annars konar kyrrð. Líf
gefandi kyrrð.
Í kristinni íhugun kyrrum við hugann með
slökun og öndunartækni svo einstakling
urinn sé til staðar opinn og móttækilegur
fyrir Guði. Hér verða þessar aðferðir
kynntar og í lokin verður fjallað stuttlega
um aðrar aðferðir til íhugunar.
Nærvera Guðs
Guð er alltaf nálægur okkur. Hann umlykur
okkur. Guð er í okkur og með okkur. Hann
talar við okkur og ber umhyggju fyrir okkur.
Hann er alltaf til staðar, en við erum hins
vegar ekki alltaf til staðar, hvorki fyrir Guð
né okkur sjálf.
Guð mætir okkur í nú-inu. Til þess að
geta hlustað og notið nærveru hans þurf
um við að beina hugsun, hjarta og allri
athygli okkar til hans. Við þurfum að stilla
okkur inn á hann – tengjast honum.
Guðsmynd mjög margra er skökk.
Margir vantreysta Guði og álíta að hann sé
ýmist ógnvekjandi yfirvald eða fjarlægur,
jafnvel máttlaus og láti sig okkur ekki
varða. Jesús kom meðal annars til þess að
segja okkur og sýna að Guð sé hvorki
máttlaus né ógnvekjandi heldur sé hann
elskhugi sem þráir að gefa okkur það sem
hjörtu okkar þrá.
Þegar við dveljum í nærveru Guðs fáum
við að upplifa að hann huggar okkur og
fyllir kærleika sínum, gleði, friði, krafti og
þolgæði. En hugur okkar er Guði hindrun.
Hugurinn
Huga okkar er erfitt að stjórna. Hann dreg
ur okkur burt frá nú-inu. Hugsanirnar
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þeysast milli fortíðar og framtíðar, þess
sem hefur gerst og þess sem koma skal.
Þær hindra okkur í því að ná raunverulegri
snertingu við Guð. Þær snúast um þarfir
okkar og langanir, vandamál, verkefni og
annríki dagsins. Sumar ásaka okkur og
valda kvíða. Þær geta valdið óbærilegum
hávaða innra með okkur. Við komumst
gjarnan að því þegar við setjumst niður í
stutta stund til þess að njóta nærveru
Guðs. Oft getum við varla beðið eftir því að
verða önnum kafin aftur.
En ef við erum einbeitt og gefumst ekki
upp förum við smám saman að taka eftir
mildri rödd sem talar blíðlega til okkar í
kyrrðinni innra með okkur: „Þú ert minn
elskaði sonur/Þú ert mín elskaða dóttir,
sem ég hefi velþóknun á.“ Að hlusta á
þessa rödd kærleikans gefur okkur innri
gleði og nýja von. Við uppgötvum að við
erum elskuð eilífum óslökkvandi kærleika.
Við komumst að raun um að Drottinn mun
alltaf reynast trúr og aldrei bregðast.
Smám saman fer maður að vona á Guð og
fagna nærveru hans, jafnvel þó svo að
óskir okkar hafi ekki allar verið uppfylltar
og maður sé ekki yfir sig ánægð/ur með
allar aðstæður sínar. Kyrrðin skapar rými
fyrir þessareynslu og þá blessun sem hún
færir.

Slökun
Það er mikilvægt að okkur líði sem best í
líkamanum svo kyrrð og þögn náist hið
innra. Slökun er hægt að útfæra á marga
vegu. Einföld aðferð er að sitja með beint
bak og iljar á gólfi og draga andann djúpt
þrisvar sinnum. Anda djúpt, inn um nef og
anda hægt og rólega frá sér út um munn
inn og tæma lungun. Síðan er hægt að
fara yfir helstu vöðva líkamans og slaka á
þeim. Við getum byrjað á vöðvanum sem
liggur þvert yfir ennið. Þetta er vöðvinn
sem við notum þegar við verðum hissa.
Við slökum á í þessum vöðva. Síðan slök
um við á vöðvanum sem liggur milli augn
anna og við notum þegar við erum reið. Þá
leyfum við augnlokunum að hvílast, slök
um á þeim og leyfum þreytunni að líða úr
þeim. Síðan er gott að slaka á tungunni og
láta hana hvíla við tennurnar í neðri góm.
Við það opnast örlítið bil milli varanna og
spennan líður úr kjálkanum. Síðan er gott
að beina athyglinni að öxlunum og láta
þær slaka á. Gott er að finna hvernig
spennan líður úr þeim. Næst færum við
okkur yfir í vöðvana framan á handleggjun
um og síðan aftan á og leyfum spennunni
að fara. Hendurnar hvíla þungt í kjöltunni.
Síðan beinum við athyglinni að hryggnum,
færum okkur niður eftir honum endilöng-
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um og slökum á. Við gefum eftir og leyfum
Guði að vera styrkur okkar. Næst hugum
við að kviðvöðvum og gefum eftir í þeim.
Við finnum spennuna líða úr þeim. Síðan
slökum við á vöðvum framan á lærum og
aftan á lærum. Við slökum á vöðvum í kálf
um og finnum hvernig fætur okkar verða
þungir og hvíla þungt á gólfinu. Við finnum
friðinn streyma um okkur og hvílum í Guði.
Frá slökun færum við okkur yfir í öndun og
endurtekningu bænaorðs eða möntru.
Öndunin
Andardrátturinn er þrískiptur: Innöndun,
útöndun og hlé. Mikilvægt er að anda
reglulega, rólega og meðvitað. Við öndum
að okkur og tökum á móti. Við öndum frá
okkur, sleppum takinu og treystum. Við
gefum okkur sjálf Guði. Hjá Guði eigum við
að geta fundið til öryggis. Þess vegna get
um við látið andardrátt okkar líða frá okkur
áreynslulaust og án ótta. Við öndum frá
okkur vandamálum okkar og felum þau
Guði. Við öndum frá okkur því sem skiptir
okkur máli og treystum Guði. Við öndum
frá okkur, tæmum okkur og leyfum óhrein
indum og myrkri að hreinsast burt og
færum líf okkar Guði. Við getum treyst því
að Guð taki á móti okkur og umvefji okkur.
Ekkert felur í sér jafn ríkulega frelsistilfinn
ingu og að anda frá sér öllu því sem við
erum og eigum og treysta Guði fyrir því.
Eftir útöndunina kemur hlé. Við finnum
djúpa kyrrð og frið. Við bíðum eftir innönduninni, uns hún kemur af sjálfu sér. Hún
kemur með nýtt líf. Við opnum okkur fyrir
þessu nýja lífi og leyfum því að streyma um
okkur. Við opnum okkur fyrir Guði og önd
um að okkur lífinu og ljósinu.
Bænaorð eða kristin mantra
Bænaorð hafa í sér umbreytandi kraft.
Taktföst endurtekning þeirra róar hugann.
Þegar við einbeitum okkur að önduninni
og förum samtímis með bænaorð, hætt
um við smám saman að veita hugsunum
okkar athygli og hugurinn kyrrist. Við upp
lifum dýpri og dýpri kyrrð.
Allar kristnar bænir/möntrur hverfast um
Jesú, í þeim er umbreytandi kraftur. Dæmi
um kristnar möntrur er: Jesús, Maranaþa
sem þýðir, Kom þú Drottinn Jesús; Drottinn Jesús Kristur (Guðs sonur) miskunna
þú mér (syndaranum). Atkvæðum og
orðum skiptum við jafnt milli inn- og útöndunar.
Sagt er að það taki minnst 10 mínútur
að kyrra hugann. Við megum vita að við

missum þráðinn og förum að hugsa um
eitthvað annað en þegar við uppgötvum
það þurfum við bara að snúa athyglinni
aftur að önduninni og halda áfram að fara
með bænaorðið. Smám saman færumst
við frá huganum til hjartans og hvíldin
dýpkar.
Guðsríkið
Jesús sagði að Guðsríki væri innra með
okkur (Lk 17.21). Innra með okkur er and
legur veruleiki, frelsandi nærvera anda
Guðs. Þar býðst okkur líf með Jesú Kristi.
Þar talar hann við okkur, gengur með okk
ur, styður okkur og að lokum deyr hann
með okkur. Hann veitir okkur raunverulegt
öryggi.
Guð sem býr í okkur elskar okkur eilíf
um, óslökkvandi kærleika. Hann mun alltaf
reynast okkur trúr.
Gleðin og vonin sem við eignumst er við
dveljum í nærveru Guðs er sönn og byggir
á því að Guð hefur sigrað heiminn, heiminn
sem er hjúpaður myrkri og ógn.
Leynistaðurinn
Fundarstaður Guðs og manns er innra
með okkur hverju og einu. Í leynum hjartna
okkar bíður hann eftir okkur. Ef við leitum
inn og gefumst ekki upp munum við smám
saman sjá og upplifa að Guð dvelur innra
með okkur og að okkur er boðið að dvelj
ast þar með honum. Þegar við förum að
þekkja þennan heilaga stað innra með
okkur, stað sem er fegurri og dýrmætari en
allir þeir staðir sem við getum ferðast til og
skoðað, þá sækjum við í að vera þar og
mettast andlega.
Ef við eigum okkur uppáhaldsstað úti í
náttúrunni eða annars staðar, getum við
lyngt aftur augunum og séð hann fyrir okk
ur. Staðsett sjálf okkur þar og boðið Jesú
að koma til okkar og talað við hann um
það sem á hjarta okkar hvílir og notið
nærveru hans.
Guðspjallafrásögurnar geta einnig orðið
fundarstaður þar sem við mætum Jesú
Kristi. Við endurupplifum þær, tökum okk
ur stöðu í þeim og þær verða hluti af okkur.
Ímyndun
Fyrstu viðbrögð margra eru þessi: „En ég
hef ekkert ímyndunarafl.“ Ef við getum
kallað fram í hugann þó ekki sé nema einn
atburð úr fortíð okkar og endurlifað hann í
minningunni, hversu óljós sem smáatriðin
eru, þá getum við virkjað ímyndunaraflið í
bæn. Ímyndunarafl fólks er mismunandi.

Sumir geta séð fyrir sér nákvæma mynd í
smáatriðum en aðrir sjá útlínur og engin
smáatriði. Smáatriðin eru ekki mikilvæg.
Það sem er mikilvægt er að við, með
hjálp ímynduarafls, komumst við í snert
ingu við Jesú Krist. Ímyndun er sérstak
lega mikilvæg þegar við lesum frásögur
guðspjallanna.
Jesú-íhugun
Með Jesú-íhugun lifum við okkur inn í
frásögurnar af Jesú sem eru að finna í
guðspjöllum Biblíunnar. Við lifum okkur inn
í þær eins og við værum sjálf á vettvangi.
Hlustum á raddirnar, tökum eftir svipbrigðum fólks og viðbrögðum og skynjum
andrúmsloftið. Aðalatriðið í Jesú- íhugun
er að finna og taka við áhrifum frá Jesú.
Hann breytist ekki. Hann er sá sami nú og
hann var er sögurnar áttu sér stað.
Við notum skynjun okkar til þess að
endurupplifa það sem fólkið upplifði og
eigum þannig fund með Jesú. Við virkjum
skynfærin, ekki vitsmunina. Við sjáum,
heyrum, finnum lykt, snertingu og jafnvel
bragð.
Líf lærisveinanna mótaðist af Jesú. Með
Jesú-íhugunum getur einnig okkar eigið líf
mótast af lífi og orðum Jesú. Jesú-íhuganir
hjálpa okkur að sjá Jesú með andlegum
augum okkar, við fáum að mæta honum
og kynnast honum. Þrátt fyrir það að hann
sé ósýnilegur þá getum við samt séð
hann, tekið við honum og átt samfélag við
hann og hann búið innra með okkur. En
hvernig förum við að?
Eftir að hafa slakað á biðjum við heilagan anda að leiða okkur áður en við lesum
frásöguna sem við höfum valið okkur.
Best er að lesa frásöguna hægt nokkr
um sinnum og leyfa henni að sökkva inn.
Gott er að taka eftir aðalpersónum og
söguþræði og leggja frásöguna síðan frá
sér.
Nú lifum við okkur inn í frásöguna eins
og við séum til staðar. Við spyrjum ekki:
Hvað þýðir þetta? Heldur spyrjum við okkur: Hvað sé ég? Umhverfið, atburðarrás,
persónur, hvernig eru viðbrögð fólks og
líkamstjáning? Hvað heyri ég? Hvað er
verið að segja? Í hvaða tón? Hvað er hægt
að lesa á milli línanna. Hvað finn ég? Lykt?
Bragð? Snertingu? Hver er líðan mín?
Hvað hreyfir við mér? Hvernig er andrúmsloftið?
Þegar líður að lokum frásögunnar er gott
að færa sig nær Jesú. Fólkið hverfur smám
saman og þú ert ein(n) eftir með Jesú. Þú

5

Tímarit Kristilegs félags heilbrigðisstétta
heyrir hann segja það sama við þig og
hann sagði við hina. Þú átt alla athygli
hans og getur talað við hann um það sem
þú upplifðir eða hvað eina sem á hjarta
þínu hvílir.
Sá sami Jesús og var þarna forðum er
hjá okkur á bænastaðnum okkar. Við get
um talað við hann í trúnaði og sagt honum
allt.
Aðrar aðferðir
Til eru ýmsar aðrar aðferðir til íhugunar. Ein
kallast Lexio Divina og byggir á því að lesa
hægt ákveðinn ritningartexta og staldra við
orð eða setningu sem hreyfir við manni.

Orðin eru síðan melt og þeim leyft að ná
tökum á viðkomandi.
Önnur felur í sér að horfa á ákveðið
trúartákn og tala við Guð um það sem ein
staklingurinn upplifir. Í enn annarri er
hlustað eftir hjartslættinum. Þá er bæna
bandið með mismunandi perlum enn ein
leið. Með vitundarupprifjun Ignatiusar eru
geðbrigði og tilfinningar skoðaðar í lok
dags og íhugað hvað vakti þær. Sérstakur
gaumur er gefinn þeim atburðum sem
vöktu þakklæti og gleði.
Undanfarin ár hefur karismatíska leiðin,
svokallað „Soaking“, orðið vinsæl. Ein
staklingurinn hvílir í persónulegri lofgjörð

og samtali við Guð. Textarnir sem viðkom
andi heyrir sungna tekur hann til sín og
gerir að sínum.
Centering Prayer felur í sér að einstakl
ingurinn velur stutt bænaorð sem hann
lætur hljóma í hjarta sér. Hann sleppir allri
hugsun og ásetur sér það eitt að vera með
Guði. Við hverja truflun snýr hann sér
mildilega aftur að bænaorðinu.
Kristin íhugun gerir okkur kleift að vera í
nærveru Guðs. Margar leiðir eru þekktar
en aðalatriðið er að finna þá leið sem hent
ar hverjum og einum og efla með henni
samfélag okkar við Guð.

Rannveig Sigurbjörnsdóttir
hjúkrunarfræðingur

Kvöldbænir
Magneu Þorkelsdóttur
Móðir mín, Magnea Þorkelsdóttir, las
þessar bænir með okkur systkinunum fyrir
svefninn. Hún flutti þær alltaf í sömu röð
eins og hún hafði lært þær af móður sinni,
Kvöldbænir
Magneu Þorkelsdóttur
Vertu Guð faðir, faðir minn,
í frelsarans Jesú nafni,
hönd þín leiði mig út og inn,
svo allri synd ég hafni.
Faðir vor ...
Kristur minn ég kalla á þig
komdu að rúmi mínu.
Græðarinn Jesús geymdu mig
Guð í faðmi þínum.
Og þá lífs glasið er
útrunnið fyrir mér,
þó ég skál dauðans drekki
Drottinn slepptu mér ekki,
fyrr en ég fæ með sanni,
fögnuð í himnaranni.

Rannveigu Magnúsdóttur, sem sjálfsagt
hafði lært þær af sinni móður.
Við byrjuðum ávallt með signingunni:
Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda.

Berðu nú Jesús bænina mína,
blessaður fram fyrir föðurinn þinn,
leggðu mér svo liðsemd þína
lítir þú á kveinstaf minn
fyrir þitt helga hjartablóð,
heyrðu mig Jesús elskan góð,
þér sé lofgjörð lögð og framin,
lifandi Guð um aldir amen.
Út af leggjast eg vil glaður
undir þínum hlífðarvæng,
góði Jesús Guð og maður,
geislaðu nú yfir minni sæng,
engla þinna skjaldborg skær,
skelfing öll mér stendur fjær,
halla ég svo höfði mínu
að hýru náðarskauti þínu.

Í náðarnafni þínu
nú vil ég sofna Jesús,
bið ég í brjósti mínu
blessaður hvíli Jesús.
Sveip mig svo í klæðum
þíns réttlætis Jesús,
að á himnahæðum
hjá þér lendi Jesús,
mér í mótgangsmæðum
miskunna góði Jesús,
dreyra úr dýpstum æðum
dreyp þú á mig Jesús.

Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi
þessa nótt og alla tíma í Jesú nafni. Amen
Síðan fórum við með bænarversin í þessari
röð:
Jesús minn Jesús, vertu hjá mér Jesús,
vísaðu mér Jesús, veginn í þitt föðurhús,
elskulegasti Jesús.
Jesús kalla ég á þig
Jesús vitja í svefni um mig,
Jesús hreinsaðu hjartað mitt
að heiðrað fái eg nafnið þitt.
Himnafaðirinn heyrðu mig,
heyrðu nú hvers að beiði eg þig.
Láttu nú ljósið þitt
loga við rúmið mitt,
hafðu þar sess og sæti
signaði Jesús mæti.

Kvöldbænir Magneu Þorkelsdóttur voru ekki birtar í réttri röð í síðasta tölublaði Tímarits Kristilegs félags heilbrigðisstétta. Ritstjórn biðst
velvirðingar á því og birtir þær hér á ný.
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Dr. Kristinn Ólason, rektor Skálholtsskóla

Trú og menning
Óhætt er að fullyrða að íslenska þjóðin hafi
að undanförnu gengið í gegnum mikinn
„hreinsunareld“ í margs konar skilningi.
Það uppgjör og endurmat sem á sér stað í
þjóðfélaginu um þessar mundir endurspeglar alvarleg áföll sem eiga eftir að hafa
áhrif á daglegt líf fólks hér á landi um
nokkra hríð. Nú má í sjálfu sér halda því
fram að Íslendingar þekki áföll harla vel,
vísbendingar um erfiða reynslu og harðindi
af ýmsum toga má einkum finna í bókmenntaarfi þjóðarinnar, í frásögnum, ljóð
um og málsháttum, svo eitthvað sé nefnt.
Þetta ástand hefur meðal annars leitt til
þess að nú er meira talað um önnur gildi í
samfélaginu en peninga, hlutabréf og
verðbréf. Þjóðin hefur verið neydd til þess
að horfast í augu við grundvallarbreytingar
í uppbyggingu samfélagsins og mun þurfa
að endurskoða þá forgangsröðun sem
hún hefur fylgt og það gildismat sem hún
hefur byggt á undanfarin ár og áratugi.
Það eru því margar spurningar sem hún
stendur frammi fyrir. En efnahagshrunið
hefur einnig haft ýmislegt jákvætt í för með
sér. Jákvæð áhrif má meðal annars sjá í
þeirri vitundarvakningu um grundvöll ís
lenskrar samfélagsskipunar og stjórnkerfis
sem orðið hefur. Vonandi mun sú vakning
einnig hafa áhrif á umræðuna um menning
una og menningargildi.
Í víðtækum skilningi er menning ekkert
annað en vitnisburður um mannlegar at
hafnir og allt það sem maðurinn hefur búið
til eða komið til leiðar. Á erlendum tungu
málum heitir menningin „kultur“ eða „culture“ sem er dregið af latneska sagnorðinu
colere sem merkir að rækta, yrkja eða
mynda, búa til. Hugtakið menning nær því
yfir allar afurðir mannsins: annars vegar
verklegar afurðir eins og tækni og listsköp
un, hins vegar vitsmunalegar afurðir eins
og réttarfar, siðferði, trúarbrögð, viðskipti
og vísindi. Í daglegu tali er hugtakið menn
ing aðallega notað um hinar ólíku listgrein

ar eins og til dæmis tónlistarmenningu,
bókmenningu, kvikmyndamenningu og
leikhúsmenningu. Þetta er vissulega gott
og gilt en þar með er einungis hluta af
menningarverðmætum þjóðarinnar lýst.
Athafnir manneskjunnar og lífsviðleitni ná
yfir mun fleiri svið en þau sem flokkast
undir listsköpun. Þannig má til dæmis
færa góð rök fyrir því að skilgreina trú,
kirkju og guðfræði sem mikilvægan hluta
menningarlífs einnar þjóðar.
Ekki ætla ég að gera tilraun til þess í þessu
greinarkorni að flokka þessi fyrirbæri út frá
ytri og innri forsendum sem viðfangsefni
menningarfræða annars vegar og guðfræði hins vegar. Á hinn bóginn vil ég
benda á að eitt af því sem kristin kirkja
hlýtur að láta til sín taka er sá vandi sem
birtist í því að þeim fjölgar sem eru í ríkari
mæli ólæsir á kristin menningarverðmæti.
Sú krafa hefur til dæmis orðið ofan á í umræðunni um hlutverk hins opinbera
menntakerfis að almenn trúarbragða
fræðsla verði aukin í skólum landsins á
kostnað kennslu í kristnum fræðum. Þetta
er í takt við margt annað sem gerst hefur í
íslensku samfélagi. Að banna kristnifræði
kennslu í íslenskum skólum jafngildir að
mínu mati því að taka frá nemendum hluta
af þeim orðaforða sem Íslendingar hafa
notað í gegnum aldirnar til að fóta sig í líf
inu, ekki síst til að takast á við alvarleg

áföll. Þetta má líka orða svo að fólk verður
smám saman ólæst á þau sértæku menn
ingarverðmæti sem felast í kristinni trú og
kirkju. Breytingarnar sem orðið hafa að
undanförnu í íslenskri fræðslusögu eru
ekki líklegar til að efla vitund landsmanna
um grundvöll þeirrar menningar sem þjóð
in státar af. Það er því til mikils að vinna
fyrir kirkju sem gerir sér grein fyrir þeim
grunngildum, mannvirðingu og von, sem
hún boðar. Eitt af þeim mikilvægu verkefn
um sem hún stendur frammi fyrir er að
draga fram þau grundvallaratriði sem hún
byggist á og leggja sig fram um að gera
þau skiljanlegri og aðgengilegri í samfélagi
nútímans. Þannig getur kirkjan orðið virkur
þátttakandi í endurskoðun og mótun
menningargilda samfélagsins.
Eitt af því sem kristinn trúararfur á sam
eiginlegt með trúararfi annarra trúarbragða
eru tilteknar grundvallarspurningar sem
sótt hafa á tegundina maður frá alda öðli.
Kannski má rekja upphaf mennskunnar til
þess að maðurinn varð fær um að orða
þær spurningar sem snerta eðli hans og
verund. Hvað er maðurinn? Hver erum við,
hvaðan komum við og hvert stefnum við?
Á það hefur verið bent að eitt af því sem
gerir manneskjuna sérstaka í samanburði
við aðrar lífverur sé einmitt vitund hennar
um sjálfa sig. Sauðkind er alltaf sauðkind
og spyr alls ekki: Hvað er sauðkind? (eða)
Hver er ég? En svona spyr maðurinn:
Þettaeru mannlegar spurningar. Þær gera
vart við sig á fjölmörgum áfangastöðum á
lífsleiðinni, ekki síst þegar manneskjan er
af einhverjum ástæðum knúin eða neydd
til að hugleiða stöðu sína, lífsgöngu, sigra
eða tap. En í þessu er fólginn talsverður
vandi því hér er það sami aðilinn sem spyr
og sá sem spurður er! Það þýðir að öll
svörin verða í vissum skilningi ófullnægj
andi, því þau hljóta að vekja nýjar spurning
ar. Sá sem spyr með þessum hætti leitar
út fyrir sjálfan sig til að varpa ljósi á verund
sína og um leið verður hann meiri ráðgáta
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en nokkru sinni fyrr. Því fleiri sem svörin
verða, því fleiri verða speglarnir og grím
urnar sem flækja tilveru mannsins í mismiklum mæli. Maðurinn er því í vissum
skilningi ráðgáta sem ekki hefur tekist að
leysa. Til að komast af verður maðurinn
vissulega að þekkja sjálfan sig en á sama
tíma er sannleikurinn um hann sjálfan að
miklu leyti á huldu. Nú einkennist saga
mannsandans að verulegu leyti af tilraun
um mannsins til að varpa ljósi á eðli mannlegrar tilveru. Svörin sem veitt hafa verið
byggjast flest á einhvers konar samanburði. Raunhæf lýsing á tilveru mannsins
– eða „hinu undarlega ferðalagi“ eins og
Tómas Guðmundsson kallar hana – verður
aldrei einangruð frá öðrum fyrirbærum
veruleikans eða slitin úr sínu flókna samhengi.

stjúpmóðir, en á sama tíma er hún mildust
sérhverju skordýri. Manneskjan er munað
arlaust náttúrubarn, nakið og berskjaldað,
veikt og þurfandi, feimið og óvopnað.“ En
hér er ekki allt sagt. Möguleikar mannsins
til að finna sinn sess byggjast á menning
unni sem vissulega felur í sér flókið lær
dómsferli, en gefur honum þekkingu og
skilning á eðli hins mannlega veruleika.
Menningin hefur gert honum kleift að
skapasér sérstöðu og sú sérstaða byggist
ekki síst á tungumálinu og þeim möguleik
um sem það opnar. Tungumálið gerir hon
um kleift að eiga samskipti við aðra menn,
safna upplýsingum og miðla þeim til nýrrar
kynslóðar. Í þessu felst ein af jákvæðu
hliðum mannlegs lífs sem er einna best lýst
með aðstoð hinnar líffræðilegu mannfræði
og menningarsögunni.

Elstu heimildir um tilraunir mannsins til að
túlka tilveru sína eru dýramyndir veiði
manna og hirðingja. Þessar myndir gefa
okkur upplýsingar um það að maðurinn
hafði aflað sér þekkingar á dýrum, lífshátt
um þeirra og umhverfi. Þetta fólk tileinkaði
sér aðferðir til að veiða vissar dýrategundir
og halda öðrum til haga. Þessir lifnaðarhættir veittu mikilvægar upplýsingar um
eðli ólíkra dýrategunda, um ósjálfráð viðbrögð, meðfædda eiginleika og annað í
þeim dúr en um leið vörpuðu þeir ljósi á
margt það sem manninn skortir. Maðurinn
varð að læra að umgangast aðrar (dýra)
tegundir, um leið lærði hann eitthvað um
sjálfan sig. Ef til vill fyrst og fremst að frá
líffræðilegu sjónarmiði skortir manninn
margt sem dýrum er gefið. Var það ekki
rússneski rithöfundurinn Dostojevski sem
skrifaði: „Maurar kunna formúlu mauraþúf
unnar og býflugan kann formúlu býflugna
búsins. Þau þekkja þær ekki að hætti
manna, heldur á sinn hátt. En það nægir
þeim. Maðurinn einn kann ekki sína formúlu.“ Að þessu leyti á maðurinn ekki fast
an sess í umhverfinu sem hann lifir í, hann
verður að hafa fyrir því að finna þann sess.
Í því er hlutskipti hans fólgið. Á þetta benti
Johann Gottfried Herder í sínu fræga riti
Um uppruna tungumálsins sem út kom
árið 1770. Þar segir hann meðal annars:
„Sérhver dýrategund á sinn sess í náttúr
unni sem hún gerir kröfu til frá fæðingu.
Hún fæðist inn í tiltekið samhengi, lifir þar
og deyr... Maðurinn á engan slíkan sama
stað þar sem eitt tiltekið hlutverk býður
hans. Hann þarf að velja úr fjölmörgum
möguleikum. Náttúran er hans harðasta

Menningarsöguleg verðmæti birtast ekki
síst í trúarlegum ritum. Þar sjáum við einna
best hvernig tungumálið hefur verið notað
til að gefa heiminum öllum merkingu og
orða þann tilgang sem á rætur sínar í
trúarlegri lífssýn höfundanna. Bókmenntir
forna tímans eru harla góðar heimildir um
leit mannsins að svörum við grundvallar
spurningum eins og þeirri sem birtist í
spurningunni: „Hvað er maðurinn?“
Reyndar geymir Gamla testamentið einn
þekktasta texta forna tímans þar sem
þessi spurning er orðuð með beinum
hætti. Um er að ræða sköpunarhymna þar
sem brugðið er upp mynd af stöðu manns
ins í hinu heimsfræðilega samhengi: „Þeg
ar ég horfi á himininn, verk handa þinna,
tunglið og stjörnurnar, sem þú settir þar,
hvað er þá maðurinn að þú minnist hans,
og mannsins barn að þú vitjir þess? Þú
gerðir hann litlu minni en Guð, krýndir
hann hátign og heiðri, lést hann ríkja yfir
handaverkum þínum, lagðir allt að fótum
hans.“ Þessar línur úr Davíðssálmi 8 lýsa
vel afstöðu manns sem staðsetur sjálfan
sig frammi fyrir sköpunarguði sem hann
lofar og þakkar tilveru sína. Í slíkum textum
er sleginn grunntónn trúarlegrar lífsskoðun
ar sem verður til á sama hátt og allar aðrar
hugmyndir um stöðu mannsins í heimin
um. Rótin liggur í sömu kröfu og sett var
fram í musterinu í Delfí þar sem orðin Gnoti
seauton (eða) „þekktu sjálfan þig“ vísuðu
fyrst og fremst til þekkingar sem sprettur
af samanburði við hið guðlega. Hjá Hómer
heita guðirnir „hinir ódauðlegu“ og við hlið
þeirra verður maðurinn ávallt „hverfandi
skuggi“ eða eins og segir í Davíðssálmi
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103: „Því að Drottinn þekkir eðli vort,
minnist þess að vér erum mold. Dagar
mannsins eru sem grasið, hann blómgast
sem blómið á mörkinni, þegar vindur blæs
á hann er hann horfinn og staður hans
þekkir hann ekki framar.“ Trúarleg reynsla
leiðir ekki af sér algilda mannsmynd, þvert
á móti, trúarleg vitund setur spurninga
merki við merkingu mannlegrar tilveru.
Kristin trú gerir ekki þá kröfu að leyndarmál
mannsins sé afhjúpað. Hún staðfestir
miklufremur þetta leyndarmál. Þess vegna
getur Ágústínus sagt í Játningum sínum:
„Ég er orðinn sjálfum mér mín mesta
spurning. Ég er orðinn mér sú jörð, sem ég
yrki með erfiði og miklum sveita.“
Það sem hér hefur verið rakið er að hluta til
sá bakgrunnur sem kristinn menningar
arfur byggist á. Ég leyfi mér að fullyrða að
forsendur kristins boðskapar megi finna í
tilvistarlegum grunnspurningum sem fylgt
hafa manninum frá upphafi. Trúarmenning
samfélagsins birtist ekki síst í þeim kirkju
legu athöfnum sem ná utan um líf manns
ins, allt frá fæðingu til dauðadags: í skírn,
fermingu, giftingu og jarðarför. Þessar
athafnir marka tiltekin þáttaskil í lífi fólks,
þroskaferil, upphaf og endi. Kirkjan á
þannig samleið með þeim einstaklingum
sem bornir eru til skírnar, láta fermast, gifta
sig og eru loks bornir til grafar. Á sama
tíma eru þessar athafnir hornsteinn þeirrar
fjölskyldumenningar sem mótað hefur ís
lenskt samfélag meira en margt annað.
Húmanistar hafa jafnan gert tilkall til þess
að málefni manneskjunnar sé fyrst og
fremst þeirra mál. Sú krafa gerir okkur öll
að húmanistum, ekki síst þjóna kirkjunnar,
því hún starfar í þágu mannsins. Kjarni
kristinnar trúar er og verður velferð og
hjálpræði mannsins. Óhætt er að fullyrða
að lýðræðishefð Vesturlanda byggist ekki
síst á hugmyndinni um grunngildi og
mannréttindi. Þar er gengið út frá því að
vissir þættir séu upp yfir aðra hafnir, ekki
síst af því að þeir eiga sér enga líka. Þess
vegna er ekki hægt að skipta þeim út fyrir
aðra sambærilega þætti. Heimspekingar
og guðfræðingar komust að sameiginlegri
niðurstöðu um að mannvirðingin væri í eðli
sínu af slíkum toga. Ekkert getur komið í
staðinn fyrir hana: persónulegt sjálfræði,
frelsið og þær skyldur sem af því leiða er
grunnforsenda mannvirðingar. Þessi vest
rænu hugtök voru upphaflega rökstudd á
forsendum Biblíunnar.
Frh. á bls 15.
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Lilja Þórunn Þorgeirsdóttir
hjúkrunarfræðingur og ljósmæðranemi

Hjúkrun
og kristin hugmyndafræði
Upphaf hjúkrunar
Það er forvitnilegt að kynna sér tengsl
hjúkrunar og kristinnar hugmyndafræði.
Sé litið til sögu hjúkrunar má sjá að hjúkrun
á upphaf sitt í trúarlegu umhverfi og er
sprottin úr inntaki kristninnar um náunga
kærleika. Þetta kemur fram í bók Kristínar
Björnsdóttur, Líkami og sál, þar sem fjallað
er um hugmyndir, þekkingu og aðferðir í
hjúkrun í sögulegu samhengi. Að hjúkra
sjúkum var talið mikilvægt hjá kristnum
einstaklingum og hluti af þeirra kristilega
líferni.1 Í bók Sioban Nelson Say little, do
much er fjallað um sögu hjúkrunar á 19.
öld. Rauði þráðurinn í bók hennar fjallar
um það hvernig fjöldi sjúkrahúsa var rekinn
af konum sem unnu störf sín vegna trúarlegrar köllunar á þeim tíma. Í bókinni held
ur Nelson því fram að út frá trúarlegum
ítökum í sögu hjúkrunar sé ekki að undra
að það hafi verið nunnur sem hófu upphaflega starfsemi sem miðaði að því að sinna
fátækum löngu áður en sjúkrastofnanir
komu til sögunnar. Að sinna sjúkum sem
fagaðili, einhver sem býr yfir sérþekkingu,
er talið hafa komið fyrst fram á sjónarsviðið
á 18. öld hjá nunnum í Frakklandi. Í Ástral
íu, Norður-Ameríku, Írlandi og Bretlandi
voru nunnur í aðalhlutverki á 19. öld þó
það beri ekki mikið á þeim í sögulegum
heimildum. Þegar tækninni í heilbrigðisvísindum fleygði fram bjuggu nunnurnar
þegar yfir viðamikilli þekkingu í annars
ókunnu umhverfi framfara. Nunnur ráku
fyrirtæki, tókust á við ríkisstjórnir, leituðu
víða fanga eftir þekkingu, nýliðum, fjár
magni og hugmyndum. Þá drýgðu þær
ófáar hetjudáðir við uppbyggingu betra
samfélags, byggðu stofnanir í þágu al
mannaheilla og unnu fyrir þá fátæku sem
og kirkjur sínar.2
Hjúkrun sem fræðigrein
Rannsókn á starfsemi hjúkrunarsystra í Ástralíu, Evrópu og Norður-Ameríku bendir til
þess að hjúkrunarþjónusta sem skipulögð
var af hjúkrunarsystrum á 17. öld, hafi að

miklu leyti verið fyrirmynd hjúkrunarstarfs
ins eins og það var útfært á seinni hluta 19.
aldar en systurnar lögðu til trúarlegan og
hugmyndafræðilegan grunn. Reyndar má
færa rök fyrir því að rætur hjúkrunarstarfs
ins verði raktar beint til gullnu reglunnar
sem segir: „Allt sem þér viljið að aðrir menn
geri yður, það skuluð þér og þeim gera“
(Matt 7.12). Líf sem miðaði að því að fylgja
gullnu reglunni var kristilegt en í því gat
einnig falist syndaaflausn. Frumkvöðlar
hjúkrunar á 20. öldinni, þær sem hófu
hjúkrun til vegs og virðingar sem starf
byggt á sérþekkingu, voru allar trúaðar
konur þó þær teldust ekki til systra en
byggðustarf sitt á þekkingu þeirra.2
Þáttur Florence Nightingale
Florence Nightingale skipar veigamikinn
sess í sögu hjúkrunar en eftir hana liggja
147 bækur og bæklingar um hjúkrun. Hún
gerðist hjúkrunarkona gegn vilja fjölskyldu
sinnar því í þá daga var hjúkrun ekki talið
starf við hæfi kvenna af yfirstétt sem Nightingale tilheyrði. Nightingale taldi sig hins
vegar hafa fengið köllun frá Guði, þá 17
ára gömul og vann ötullega í hans þágu allt
til dauðadags. Þá var Nightingale talin

bera persónulega ábyrgð á því að hafa
lækkað dánartíðni breskra hermanna umtalsvert í Krímsstríðinu árið 1854-1856
með rannsóknum og umbótum byggðum
á tölfræði. Hún var hyllt sem þjóðhetja
þegar hún sneri aftur úr stríðinu og margir
létu fé af hendi rakna til stofnunar skóla
hennar fyrir hjúkrunarkonur sem þá voru
kallaðar. Margir álíta stofnun hjúkrunarskólans helsta þrekvirki Nightingale en
skólinn hóf starfsemi árið 1860 við St.
Thomas spítalann í London.3 Þegar þriggja
ára hjúkrunarnámið hófst, sem Nightingale
skipulagði og varð síðar fyrirmynd hjúkrun
armenntunar víðar, telja margir að allur vafi
hafi verið hrakinn um að hjúkrun væri eitt
hvað annað en fag sem krefðist bæði viða
mikillar þekkingar og agaðra vinnubragða.
Bent hefur verið á að þarna hafi átt sér
stað klofningur þegar hjúkrun varð að
formlegri starfsgrein án tengsla við trúarhreyfingar1 en aðrir fræðimenn telja ofangreinda skýringu einföldun á töluvert flókn
ari atburðarás og benda meðal annars á
þau víðtæku áhrif sem systrareglur, bæði
mótmælenda og kaþólikka, höfðu á mót
un hjúkrunarstarfsins áður en Nightingale
kom til sögunnar.2
Á miðöldum byggðist starfsemi flestra
sjúkrahúsa á kristinni hugmyndafræði um
umhyggju og náungakærleika en þá má
einnig færa rök fyrir því að kristin hug
myndafræði móti enn hugmyndir margra
um þjónustu heilbrigðiskerfisins.2
Saga hjúkrunar hér á landi
Saga mótunar heilbrigðiskerfis á Íslandi
er talsvert ólík því sem einkennir sögu ná
grannaþjóða okkar þar sem heilbrigðis
stofnanir voru fáar hér á landi þar til á
tuttugustu öld þegar hjólin tóku loks að
snúast. Ólíkt því sem gerðist erlendis voru
ekki byggð vistheimili fyrir þá sem ekki
gátu séð fyrir sér, svo sem vegna heilsu
brests, en fátækraheimili voru reist víða á
erlendri grund. Undantekning frá því voru
þó holdsveikraspítalarnir sem voru starf
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ræktir í hverjum landsfjórðungi fram á miðja
nítjándu öld. Á þessum tíma var hjúkrun
hluti af almennum heimilisstörfum þessa
samfélags1 en það átti eftir að breytast.
Koma St. Jósefssystra til landsins vóg þar
þungt en Regla heilags Jósefs var stofn
uð sem almenn hjálpar- og verndarsamtök
innan kaþólsku kirkjunnar í Frakklandi um
miðja 17. öld. Í sögu systranna sem skráð
var af Ólafi H. Torfasyni, lýsir hann komu
St. Jósefssystra til landsins og greinir frá
framlagi þeirra til uppbyggingar í skóla- og
heilbrigðismálum á íslandi. St. Jósefssystur
unnu brautryðjendastarf sem fólst í því að
konur sem unnu regluheit störfuðu skipu
lega í samfélagsþjónustu en allt frá upphafi
var reglunni ætlað að aðstoða þá sem
þörfnuðust mest, einkum fátæka. Lengi
vel sinnti reglan fyrst og fremst kennslu og
hjúkrun en á 20. öld tóku systurnar víðtækari
þátt í þjóðfélags- og safnaðarstarfi. Reglan
stundaði þó ekki trúboð nema upp að því
marki sem postulleg boðun fólst í störfum
þeirra og fordæmi.4
Koma systranna
Fyrstu systurnar komu hingað til starfa árið
1896 og hófu við komu hjúkrun og
kennslu. Fyrst um sinn sinntu systurnar
aðeins heimahjúkrun auk þess sem tekið
var á móti fólki í íbúðarhúsi þeirra í Landakoti en þangað var enginn lagður inn. Kap
ella sem stóð við hlið íbúðarhúss systr
anna var notuð sem sjúkraskýli frá vori og
fram á haust á árunum 1897-1902 en að
vetrarlagi gegndi kapellan meðal annars
hlutverki geymslu, íþróttaaðstöðu og
þvottahúss. Um nokkurra mánaða skeið
sinnti kapellan hlutverki sóknarkirkju og
spítala og hékk þá altarið uppi undir rjáfri
en var látið síga til messuhalds ef pláss var
fyrir hendi. Störfin voru mörg og margþætt
í afar takmörkuðu rými en þær létu það þó
ekki aftra sér frá köllun sinni. Sem dæmi
um ósérhlífni systranna og hug þann sem
þær lögðu í störf sín má nefna að í skýlinu
voru sex rúm en oft voru sjúklingar tvöfalt
fleiri. Systurnar fluttu þá í skýlið tvö af sín
um fimm rúmum og ræðismaður Frakka
lagði til önnur tvö. Í bók Ólafs er tekið
dæmi af apríldegi árið 1900 þegar tíu
sjúklingar lágu hlið við hlið með taugaveiki,
lungnabólgu, brunasár, gigt og fleiri mein.4

Neitun Alþingis engin hindrun
Það fór svo að systur þessar urðu stærsti
aðilinn í rekstri almennra sjúkrahúsa á fyrri
hluta tuttugustu aldar á Íslandi. Á árunum
1896-1902 starfræktu systurnar göngudeild fyrir einstaklinga með minniháttar
meiðsl í bústað sínum í Reykjavík en deild
in var opin allt árið um kring. Þá ráku St.
Jósefssystur einnig lítið sjúkrahús að
sumarlagi á Fáskrúðsfirði á árunum 18971904 en þar sinntu þær einnig heimahjúkr
un í nágrannabyggðum fjarðarins. Haustið
1902 tóku systurnar svo í notkun fyrsta
nútímasjúkrahúsið á Íslandi, St. Jósefs
spítala í Landakoti. Hann var eiginlegt
bæjarsjúkrahús Reykjavíkur og landspítali
auk þess að gegna hlutverki kennslustofn
unar Læknaskólans og síðar Háskóla Íslands þar til Landspítalinn var opnaður árið
1930.4 Það má geta þess að systurnar
leituðu til Alþingis eftir fjárhagslegum
stuðningi til að byggja Landakotsspítala en
var ítrekað hafnað en svo virðist sem menn
hafi óttast að hleypa kaþólskum inn í land
ið og óttuðust jafnvel að þar yrði stundað
kaþólskt trúboð. Þá virðist mönnum hafa
staðið ógn af sjálfstæði systranna en
hvergivar hæfni þeirra til að skipuleggja og
veita hjúkrun dregin í efa. Margir lýstu upp
lifun sinni af því að njóta hjúkrunar St.
Jósefssystra sem þeir töldu óaðfinnan
lega.1 Þá unnu systurnar einnig það þrekvirki að opna St. Jósefsspítala í Hafnarfirði
árið 1926.4 Vegna lítils stuðning við tillögur
um uppbyggingu og rekstur opinberra
heilbrigðisstofnanna fram á tuttugustu öld
voru margar af fyrstu heilbrigðisstofnunum
landsins byggðar og jafnvel reknar fyrir tilstilli erlendra aðila.1
Ólík nálgun
Í ljósi sögulegra heimilda sem bók Ólafs
um St. Jósefssystur hefur að geyma, má
sjá að helsti munurinn á hjúkrunarstarfi St.
Jósefssystra og annars heilbrigðisstarfsfólks var nálgunin við skjólstæðingana.
Systurnar lögðu kaþólska merkingu í dag
leg verk og líknarstörf. Þær sáu skjólstæðinga sína sem hjartfólgnar manneskj
ur Guðs, að hver og einn hafði með
æviskeiði sínu hlutverki að gegna í sögu
mannkyns og eitthvað fram að færa með
fordæmi sínu. Systurnar litu ekki á starf sitt

sem veraldlegt. Undanfarinn, verkefnin og
árangurinn voru samkvæmt trú þeirra,
andlegs eðlis. Trú þeirra kenndi þeim að
helsta orsök vanþróunar í veraldlegum
heimi væri syndin. Forvarnir og lausnir í
heilbrigðismálum, sönn menntun og upp
bygging velferðar byggðust þar af leiðandi
á Guðsdýrkun, bjartsýni, bænum og kristilegu fordæmi. Með þessum andlegu
„tækjum“ reynir slíkt starfsfólk að efla jafnt
kristinn sið sem og framfarir af veraldleg
um toga.4
Afraksturinn
Eins og fram kom mættu hugmyndir St.
Jósefssystra um að reisa spítala mótbyr
frá íslenskum stjórnvöldum en engu að
síður tókst þeim ætlunarverk sitt. Þær
stofnsettu á Íslandi þrjú sjúkrahús auk
þriggja skóla og urðu afkastamiklir braut
ryðjendur í íslensku þjóðlífi og samfélags
þróun. Á meðan þær dvöldust hér skiluðu
þær af sér 2300 mannárum í sjálfboða
vinnu fyrir þjóðina. Framlag þeirra var þó
meira en sú tala felur í sér því systurnar
voru á sólarhringsvöktum, unnu langa
vinnudaga, eyddu mestum frítíma sínum í
þágu stofnananna og tóku engin leyfi til
lengri tíma.4 Íslendingar nutu góðs af við
veru þeirra á þessum tíma enda grunn
urinn að íslensku heilbrigðiskerfi runninn
undan rifjum franskrar trúarreglu og grunn
urinn að hjúkrun á Íslandi lagður.
Greinin byggir á lokaritgerð höfundar til BS
prófs í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands
árið 2009.
Heimildir
1. Kristín Björnsdóttir (2005). Líkami og sál.
Hugmyndir, þekking og aðferðir í hjúkrun.
Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag.
2. Nelson, S. (2001). Say little, do much. Nursing, nuns and hospitals in the nineteenth
century. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
3. Schuyler, C. B. (1992). Notes on nursing:
What it is, and what it is not. Commemorative
edition. Florence Nightingale. Í D.P. Carrol (ritstj.), Notes on nursing (bls. 3-18). Philadelphia: Lippincott Company.
4. Ólafur H. Torfason (1997). St.Jósefssystur á
Íslandi 1896-1996. Reykjavík: St. Jósefssystur af Chambéry.

Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur.
Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist (Jóh 14.27).
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Á vaktinni í Afríku

Við systurnar fórum til Eþíópíu í þriggja
mánaða ferð fyrr á þessu ári og áttum þar
frábæran tíma. Fyrir okkur var þetta eins
og að koma aftur heim því við ólumst upp
í þessu landi.
Nú langar okkur að deila með ykkur
broti af reynslu okkar úr ferðinni og bjóða
ykkur að koma með í ferðalag suður til
Afríku. Spennið sætisólarnar, berið á ykkur
sólarvörn og búið ykkur undir ævintýraferð.
Ferð okkar liggur til Suðaustur Afríku að
því landsvæði sem oft er kallað „Horn“
Afríku. Þar er að finna þetta forna ríki,
Eþíópíu, sem er tíu sinnum stærra en Ísland. Fólksfjöldinn er um 79 milljónir. Hér
býr fjöldi ólíkra menningarhópa og þjóð
flokka sem tala yfir 84 tungumál og meira
en 250 mállýskur, en ríkismálið er amhar
íska.
Þau skipta sköpum í stórborginni
Heilbrigðiskerfið er mjög frábrugðið því
sem við þekkjum á Íslandi. Hér eru fá
sjúkrahús ef miðað er við fólksfjölda og eru
aðstæður, bæði í samfélaginu og á sjúkra
húsum, aðrar en við eigum að venjast.
Vandamál og sjúkdómar eru einnig öðruvísi og hér sjást tilfelli sem við lesum aðeins
um heima. Algengt er að sjúklingar leiti sér
ekki læknishjálpar fyrr en sjúkdómar eða
vandamál eru komin á hátt stig. Ástæður

þessa geta verið margvíslegar, svo sem
vanþekking, að fólk veit ekki hvert það á
að leita, það á ekki næga peninga eða að
vandamálið er farið að hafa veruleg áhrif á
daglegt líf þeirra. Meðferðarúrræði eru líka
önnur en á Íslandi og er átakanlegt að sjá
hversu oft meðferð takmarkast vegna
skorts á tækjabúnaði, lyfjum og sérfræðiþekkingu. Á sama tíma er ótrúlegt að
sjá hvað hægt er að gera mikið með litlu.
Fyrsti viðkomustaður okkar er Myungsung Christian Medical Center (MCM) í
AddisAbeba, höfuðborg landsins. Við innganginn sjáum við stein áletraðan biblíu
versi sem minnir okkur á að við erum
stödd á kristniboðssjúkrahúsi. Spítalinn
hóf störf í nóvember 2004 en það voru
kristniboðar frá Suður-Kóreu sem byggðu
spítalann og sjá um stjórnun hans. MCM
er einn tæknivæddasti spítali landsins. Hér
eru margar sérgreinar starfræktar og framkvæmdar hátækniaðgerðir.
Þegar við göngum inn á skurðdeild
spítalans hleypur til okkar lítil stúlka með
bros á vör. Hún hefur verið hér í nokkrar
vikur og er með bundið um aðra hendina.
Hún brenndist þegar hún var ungabarn og
nú er verið að losa um örvefinn í lófa henn
ar og rétta fingur hennar við svo hún geti
notað hendina. Skaðar sem þessir eru
mjög algengir hér og leiða oft til þess að

fólk getur ekki notað hendur sínar eða
unnið fyrir sér. Stúlkan leiðir okkur inn á
sjúkraherbergið sem hún deilir með fjórum
öðrum sjúklingum. Nokkrir aðstandendur
eru við hvert rúm en þeir sinna umönnun
sjúklinga og getur því orðið frekar þröngt.
Fólkið brosir og er þakklátt fyrir að fá að
vera hér.
Hinum megin við ganginn liggur rúmlega
tvítug stúlka. Hún hafði fengið sýkingu í
vinstrabrjóstið meðan hún var með barn á
brjósti og fékk sýklalyf og sárameðferð
annars staðar. Sú meðferð hafði ekki virk
að sem skyldi og kom hún því hingað. Nú
er sýkingin orðin gríðarlega mikil og komið
sár og drep hringinn í kring um brjóstið.
Sársaukinn leynir sér ekki í andliti stúlkunn
ar þegar læknarnir skoða það. Stúlkunni til
mikillar skelfingar er ekki hægt að bjarga
brjóstinu og ekki annað í stöðunni en að
drífa hana í aðgerð þar sem fjarlægja þarf
allt brjóstið. Úr næsta herbergi heyrast óp.
Þar er hjúkrunarfræðingur að huga að sári
sjúklings. Maðurinn er um þrítugt og lenti í
bílslysi þar sem húð og annar vefur skrap
aðist að stórum hluta af fæti hans. Hann
fékk síðan sýkingu og er því með opið sár
frá hné niður á ökkla. Á meðan á sára
skiptingunni stendur fylgjast herbergisfélagar hans með, en þeir eru allir með ljót
sár og brot eftir ýmis konar slys. Þeir hug
hreysta hann með blendnum tilfinningum
því þeir vita að næst er röðin komin að
þeim. Lyf á borð við morfín og ketogan eru
ekki til og fá sjúklingar því aðeins tramadol
í vöðva fyrir sáraskiptingar. Stundum er
notað pethidine en eþíópískt heilbrigðisstarfsfólk veigrar sér við að nota það af
ótta við að slæva öndunina. Það er ljóst að
hér vantar góða fræðslu og hugarfarsbreytingu, en verið er að vinna í því. Á
deildinni er töluvert um umferðarslys, brot
og sár (m.a. brunasár) auk skotsára. Sjúkl
ingar sem eru rúmliggjandi eða lamaðir fá
gjarnan ljót legusár því ekki er passað upp
á að snúa þeim nógu reglulega.
Það er ekki fyrr en við komum upp á
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þriðju hæð spítalans sem við sjáum eins
eða tveggja manna herbergi en þar er
„VIP/first class“ deildin og aðeins hástétt
arfólk hefur efni á að vera þar. Næst leggj
um við leið okkar á flottustu deild spítal
ans, vökudeildina (nýburagjörgæsla), en
hún hóf starfsemi í febrúar árið 2007. Við
skiptum um skó, förum í sloppa og þvoum
hendurnar áður en við svipumst um. Hér
eru fjórir hitakassar, allir í notkun. Í einum
þeirra eru meira að segja tvö börn, tvíburar
sem fæddust eftir 32 vikna meðgöngu.
Veikasta barnið er lítill drengur sem fædd
ist eftir um 30 vikna meðgöngu og er nú í
öndunarvél. Hann braggast vel og er
vonast til að hann losni úr öndunarvélinni
fljótlega og fari að brosa við lífinu eins og
„nágranni“ hans. Ótrúlegt er að sjá árang
urinn sem þau hafa náð. Þeim hefur tekist
að bjarga börnum sem fæðast eftir aðeins
29 vikur!
Við klárum skoðunarferðina um spítal
ann og höfum þá fengið að sjá legudeild
irnar þrjár, fæðingadeildina, vökudeildina,
skurðstofurnar, gjörgæsluna (þar sem að
eins er pláss fyrir tvo sjúklinga), bráðamóttökuna, göngudeildina, sjúkraþjálfunina,
röntgenaðstöðuna og rannsóknarstofuna.
Verið er að ganga frá nýrri barnadeild á
spítalanum svo börnin þurfi ekki lengur að
liggja á sömu deildum og fullorðið fólk. Þó
þetta sé lítill spítali er sjúklingahópurinn
sem hann þjónar stór og fjölbreyttur og
margar sérgreinar starfræktar. Vegna
þessa er ekki erfitt að trúa því að markmiðum spítalans verði náð, en þau eru
m.a. að stuðla að bættri heilbrigðisþjón
ustu í Eþíópíu með því að efla hjúkrun og
mennta og þjálfa Eþíópa í mismunandi
sérgreinum læknisfræðinnar. Til marks um
þetta er byrjað að leggja grunn að hjúkr
unarskóla á lóð spítalans.
Sveitaspítalinn – síðasta vonin
Eftir langa ökuferð suðvestur eftir landinu á
misgóðum vegum erum við loks komin til
Jinka.
Margir þjóðflokkar búa á Suður-Omo
svæðinu í Eþíópíu. Jinka er nokkuð mið
svæðis og spítalinn hér þjónar því mjög
mörgum mismunandi þjóðflokkum á stóru
landssvæði með um 500 þúsund íbúa.
Þessi spítali er töluvert öðruvísi og mun
minna tæknivæddur en MCM, auk þess
eru aðstæður hér frumstæðari en í höfuð
borginni og vandamálin önnur. Á spítalan
um er göngudeild, barna-, lyflækninga-,
skurð-, fæðinga- og kvensjúkdómadeild
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auk skurðstofu en skurðsviðið er rekið í
samstarfi við kristniboðið ásamt fæðingaog kvennadeild. Hér er einföld röntgen
tækni, lítið ómtæki og hægt að vinna
einfaldar blóðrannsóknir. Eitt af vandamál
um spítalans er vatnsskortur og er stund
um ekkert rennandi vatn eftir hádegi.
Við byrjum daginn á stofugangi. Á hverri
sjúkrastofu eru sex rúm og dvelur þar fólk
úr ólíkum áttum. Sjúklingar eru frá mismun
andi þjóðflokkum sem hver hefur sitt
tungumál, menningu, klæðnað og hárgreiðslu. Þetta gerir starfið skemmtilegra
og fjölbreyttara. Við þurfum endurtekið á
aðstoð túlks að halda þar sem fæstir
kunnaamharísku (ríkismálið). Í einu rúminu
liggur 10 ára drengur sem heitir Elías.
Hann varð fyrir því óláni að vörubíll keyrði á
hann utan vegar. Aðstoðarmaður bílstjór
ans hafði sest við stýrið en kunni ekki að
keyra svo hann missti stjórn á bílnum og

keyrði beint á Elías. Hann hlaut gríðarlega
ljótt brot á lærlegg. Þegar hann kom á
spítalann stóð lærleggurinn út um húðina
sem hafði rifnað við áreksturinn. Nú er búið
að rétta við brotið eins vel og hægt er og
setja hann í gips. Eitt er þó víst að hann
verður aldrei góður í fætinum og vöxturinn
gæti raskast, en hann mun geta gengið.
Á næstu sjúkrastofu liggur kona sem
snertir hjörtu okkar. Hún er um 24 ára og
kom inn með æxli á stærð við tvo fótbolta
á vinstri fótlegg. Hún er af Mursí þjóðflokkn
um og má sjá það á bæði klæðaburði og
stóru gati í neðri vör hennar. Mursi þjóð
flokkurinn er hirðingjaþjóðflokkur og því
mikilvægt að geta gengið og unnið erfiðisvinnu. Mikil skömm þykir af því að missa

hendi eða fót. Vitað er til þess að einstakl
ingar hafi bundið enda á líf sitt eftir að hafa
orðið fyrir aflimun. Af ótta við að verða
útskúfuð úr þjóðfélaginu hafði þessi unga
kona ekki komið á spítalann. Hún þraukaði
með æxlið þar til það var orðið svo stórt og
sársaukafullt að hún gat hvorki hreyft sig
né unnið. Loks leitaði hún hjálpar á spítal
anum sem var hennar síðasta von. Þegar
hún kom til Jinka á sjúkrahúsið var sárs
auki og ótti í augum hennar en í dag mætir
okkur andlit með bros á vör. Hún er laus
við verkina og meinið. Með tárin í augun
um þakkar móðir hennar okkur fyrir að
hafa hjálpað dóttur sinni. Konan er heppin
að eiga góða að sem styðja hana og munu
auðvelda henni að aðlagast.
Skyndilega erum við kölluð á skurðstof
una. Það er komið með konu ofan úr fjöll
unum sem er með legrof. Þetta er þriðja
konan með legrof í þessum mánuði. Hún
hefur verið í fæðingu í fjóra sólarhringa. Til
að koma henni á spítalann þurftu menn að
bera hana 10 klukkustunda leið. Konunni
er komið fyrir á skurðarborðið í hvelli og
hún svæfð á meðan kviðurinn er þveginn
og dúkað er upp. Um leið og komið er inn
fyrir húðina kemur barnið í ljós, en það
liggur utan legsins í kviðarholinu og er látið.
Barninu er náð út ásamt fylgju. Legið er
mjög illa farið og það blæðir mikið. Eina
leiðin til að bjarga lífi konunnar er að fjarlægja legið. Á meðan reynt er að stöðva
blæðinguna fær konan eina einingu blóðs,
en meira er ekki hægt að nálgast. Það
tekst að stöðva blæðinguna og lokið er við
aðgerðina. Hér er engin gjörgæsla svo
konan flyst yfir á kvenna- og fæðingadeild
ina. Aðeins tíminn getur leitt í ljós hvort hún
muni lifa af.
Við göngum um gangana og kveðjum
Jinka Zonal Hospital. Hvert sem við kom
um skín þakklætið úr andlitum sjúklinga og
aðstandenda. Þakklæti fyrir að við látum
okkur annt um þau og reynum að hjálpa
þeim, jafnvel þó það gangi ekki alltaf.
Hjörtu okkar fyllast af gleði og þakklæti til
Guðs fyrir að geta verið verkfæri í höndum
hans á slíkum stað, þar sem neyðin er svo
mikil.
Alltaf pláss fyrir einn í viðbót
Eþíópar eru mjög hlý og vingjarnleg þjóð.
Hér mætir maður brosi og innilegum móttökum hvert sem maður kemur. Flestir
Eþíópar kunna að njóta lífsins. Þeir kunna
að lifa í núinu og njóta augnabliksins! Hér
líður tíminn ekki, hann kemur! Það er mjög
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gott að komast í slíkt umhverfi af og til.
Burt frá öllu stressi og áhyggjum sem við
þekkjum heima, þar sem hraðinn er svo
mikill.
Við förum í gönguferð um nágrennið
framhjá nokkrum litlum íbúðalóðum. Frá
einni þeirra heyrist mikill söngur og tónlist.
Þegar við lítum inn sjáum við syngjandi fólk
og gamlan virðulegan mann með slitinn
flugstjórahatt dansa um með stórt bros á
vör.
Andstæðurnar í menningu og lifnaðarháttum innan þessa lands verða okkur svo
ljósar þegar við komum aftur til höfuðborg

arinnar. Lágreistir strákofarnir, frumstæðar
aðferðir við að plægja akra, skinn
klæðnaður, strápils og eldunarhlóðir undir
berum himni eru horfin og við blasa háhýsi
í byggingu, tískufatnaður, veitingastaðir og
óreiðukennd umferðin. Við ákveðum að
hætta okkur út í ferð með almennings
samgöngum borgarinnar. Það er lífs
reynsla út af fyrir sig að ferðast með strætó
hérna. Þegar við komum inn í strætóinn er
hann svo fullur að við verðum að standa í
ganginum (ekki óalgeng sjón að sjá). Okk
ur líður eins og síld í tunnu, svo þétt er
staðið! Miðavörðurinn getur varla lokað

Minning

hurðinni og við hugsum að nú hljóti bíllinn
að vera fullur og að þeir taki ekki fleiri inn.
En nei, nei, á næstu stoppustöð koma
fimm í viðbót inn í bílinn og miðavörðurinn
hangir nánast út um dyrnar. Þetta er
Eþíópía, alltaf pláss fyrir einn í viðbót.
Við kveðjum land og þjóð með söknuði.
Það hefur djúpstæð áhrif á okkur að hafa
komið hingað og fengið að taka til hend
inni við að lina þjáningar og bæta lífsgæði
þeirrasem hér búa við aðrar aðstæður en
við. Þakklæti er efst í huga þegar við
setjumst upp í flugvél eþíópíska flugfélags
ins og höldum heim.

Bænin má aldrei bresta þig,
búin er freisting ýmislig.
Þá líf og sál er lúð og þjáð,
Lykill er hún að Drottins náð.
(H. Pétursson. Passíusálmur 4)

Sigríður Jónsdóttir
F. 25.10.1924 - D. 20.03.2010
Sólheimum 20, Reykjavík
Kveðja frá Kristilegu félagi
heilbrigðisstétta

Bænin er undirstaðan að öllu kristilegu starfi. Í Kristilegu félagi heilbrigðisstétta (KFH) er rekið öflugt bænastarf, sem borið hefur verið
uppi af góðum hópi félagsfólks um áratuga skeið. Sigríður var einn af
máttarstólpunum í þessu mikilvæga starfi sem einkennst hefur af
trúfesti, umhyggju og brennandi áhuga á að komið sé til móts við
andlegar og trúarlegar þarfir fólks sem veikist og fjölskyldna þess.
Sigríður studdi ötullega við starf KFH og bar hag félagsins mjög fyrir
brjósti. Hún var í hópi brautryðjendanna innan félagsins sem sýndu
ótrúlega framsýni og höfðu háleitar hugsjónir hvað varðar umönnun
sjúkra og fjölskyldna þeirra. Sigríðar minnumst við sem mikillar
bænakonu, konu sem geislaði af hlýju og umhyggju og var gefandi í
öllum samskiptum. Hún hafði mjög góða nærveru og brosið sem hún
gaf okkur jafnan gladdi okkur sem umgengumst hana. Hún sinnti
starfi sínu af mikilli alúð og lífsafstaða hennar og trú skein í gegnum
öll hennar störf. Við þökkum Guði fyrir vináttu hennar og fyrir það
sem hún lagði af mörkum til starfs KFH. Við trúum því og treystum að
hún sé Guði falin um eilífð alla.		
Fyrir hönd félagsfólks í KFH,
Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir,
formaður.
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Bergþóra Baldursdóttir
sjúkraþjálfari

Í nærveru Guðs

Upplifun mín af kyrrðardögum
Kristilegt félag heilbrigðisstétta hefur haft
umsjón með kyrrðardögum í Skálholti.
Hafa þeir verið öllum opnir en einkum verið
ætlaðir þeim sem búa við annríki og álag
og vilja staldra við, hvílast og endurnærast.
Sjálf hef ég staðið í þeim sporum að hafa
ætlað mér um of í vinnu og verkefnum til
langs tíma, nokkuð sem gekk nærri heilsu
minni og andlegri orku. Við slíkar aðstæður
í lífi mínu var ég í fyrsta sinn leidd inn á
kyrrðardaga. Þetta var fyrir sjö árum síðan
og dagarnir sem ég sótti þá voru kallaðir
Systradagar, ætlaðir kristnum konum sem
vildu dýpka og styrkja vitundarsamband
sitt við Guð.
Gengið inn í kyrrðina
Jesús sagði: „Komið til mín, öll þér sem erf
iðið og þunga eruð hlaðin og ég mun veita
yður hvíld“ (Matt. 11:28). Það var mér
mikils virði að fá tækifæri til að ganga út úr
amstri, hraða og áreiti daglegs lífs og inn í
kyrrðina, fá að hvílast og endurnærast. Í
kyrrðinni fékk ég fjarlægð á verkefni hversdagsins, líf mitt og tilveru. Þessa daga
losnaði ég við hugsanir sem kepptu við
Guð um athyglina í lífi mínu og mér gafst
tækifæri til að hlusta á Hann og á sjálfa
mig. Guð talaði m.a. til mín í gegnum um
hverfið innan dyra og starfsfólkið sem
þjónaði dvalargestum svo fallega. Ljúf
kyrrðar- og tilbeiðslutónlist í matsalnum,
blóm í vasa, kertaljós, fallega framreiddar
kærleiksmáltíðir, vínviður hlaðinn berjum í
garðskálanum. Bros, hlýja og umhyggja
systra minna er ég mætti þeim í hlýrri
þögninni. Allt talaði þetta til mín og fyllti mig
þakklæti og kærleika. Guð benti mér mildi
lega á uppbyggileg verkfæri og leiðir sem
ég hafði verið spör á að nota í lífi mínu.
Íhugun og bæn
Dagarnir hófust á morgunmessu með alt
arisgöngu í Skálholtsdómkirkju. Um miðjan
morgun var uppbyggingar- og samveru
stund í setustofu Skálholtsskóla, hádegis
bænir í kapellunni, vesper í Skálholtskirkju
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síðdegis og náttsöngur í kirkjunni síðar um
kvöldið. Kyrrðin og það sem ég upplifði
í hinum mismunandi samverustundum
leiddimig inn í íhugun og bæn. Í Skálholtsdómkirkju fékk ég tækifæri til að krjúpa við
altarið frammi fyrir opnum kærleiksríkum
faðmi Jesú og fela þar Guði í bæn gjörvallt
líf mitt og aðstæður, samferðafólk mitt,
land, þjóð, kirkju og kristni. Ég upplifði
sterkt nærveru heilags anda og fannst ég
komast eins nálægt Guði og mér var unnt
í jarðnesku lífi.
Á þessum dögum var eitt kvöldið efnt til
sambænastundar í litlum 3-4 systra hóp
um. Á þeim tíma var það nýtt fyrir mér og
stórt skref að stíga að biðja upphátt með
öðrum. Ein systranna las í upphafi bæna
stundarinnar orð Guðs úr Matteusarguðspjalli 18:19-20: „Ef tveir yðar verða
einhuga hér á jörð í bæn sinni mun faðir
minn á himnum veita þeim allt sem þeir
biðja um. Því að hvar sem tveir eða þrír eru
saman komnir í mínu nafni þar er ég mitt á
meðal þeirra.“ Þetta er stórkostlegt fyrirheit
sem gaf bænastundinni einstaklega djúpa
og sterka þýðingu.
Á kyrrðardögunum fékk ég líka einn daginn persónulega fyrirbæn. Tvær systra
minna báðu fyrir mér og öllum mínum
bænarefnum frammi fyrir altarinu í kapellu
Skálholtsskóla og sú þriðja var fyrir framan
þilið og hvíldi í bæn fyrir okkur öllum. Það
var einstök upplifun að fá slíka fyrirbæn og
ég fylltist undursamlegum himneskum friði.

Skynjunin opnast
Á kyrrðardögunum naut ég einnig útiveru
og hreyfingar sem stuðlaði að enn frekari
opnun og næmni skynjunar minnar á nær
veru Guðs og handleiðslu hans. Ég upplifði
undursamlega sköpun Guðs í náttúrunni
og fylltist gleði, þakklæti og auðmýkt.
Í kyrrðinni opnaði Guð smám saman og
svo mildilega augu mín fyrir því hversu mikil
og langvarandi streita hafði verið í lífi mínu
sem hindraði skynjun mína á nærveru
hans, táknum og handleiðslu. Ég hafði oft
verið áhyggjufull og kvíðin en í kyrrðinni tal
aði Guð til mín í orði sínu úr Fil. 4:6-7: „Verið
ekki hugsjúk um neitt heldur gerið í öllum
hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn
og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs,
sem er æðri öllum skilningi, mun varðveita
hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi
Jesú.“ Hann talaði líka til mín í orði sínu úr
Efes. 6:10: „Styrkist í Drottni og krafti mátt
ar hans.“ Guð gerði mér ljóst á þessum
dögum að hann elskar mig skilyrðislaust
eins og ég er og að hann vill að ég ástundi
það sem eflir mig og nærir svo ég geti
miðlað ljósi og kærleika Jesú til meðbræðra
minna og systra. Þetta var mér mikill lær
dómur og dýrmætt veganesti.
Að loknum kyrrðardögum
Þegar ég kom heim eftir þessa kyrrðardaga
dvöl var ég gagntekin af kærleika Guðs og
himnesku ljósi Jesú sem streymdi frá mér
til fjölskyldu minnar og samferðafólks.
Þetta var undursamleg tilfinning fyrir mig
og þau upplifðu öll mikla og góða breytingu
hjá mér. Ég fann fyrir svo mikilli gleði og
þakklæti í hjarta mínu. Ég fann líka fyrir þörf
fyrir að dvelja í hljóðri bæn, fela meðbræður
mína og systur Guði í bæn og biðja þess
að ég mætti þjóna þeim í einlægum kærleika sem verkfæri vilja Guðs.
Máttur bænarinnar
Upplifun mín af bæninni á þessum kyrrðar
dögum skerpti á minni daglegu bænaiðkun
og ég fór líka að nota bænina í starfi mínu
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sem sjúkraþjálfari á Landakoti. Mér fannst
gott að biðja fyrir sjúklingunum sem komu
til meðferðar hjá mér, aðstandendum
þeirra, fyrir samstarfsfólki mínu og starfsemi sjúkrahússins. Ég byrjaði líka að biðja
reglulega með tveimur systra minna frá
kyrrðardögunum, við mynduðum bæna
þrennu og höfum komið saman til bæna
reglubundið alla tíð síðan. Bænin opnar
fyrir kærleiksflæði á milli mín og þeirra sem

ég bið fyrir og hún opnar fyrir samhygð og
mildi í samskiptum okkar. Ég finn sjálf
mikinn styrk frá Guði í bæninni, hún leysir
mig frá áhyggjum og minnir mig á stöðuga
nærveru Guðs í lífi mínu.
Orð móður Teresu
Guð er vinur kyrrðarinnar og það er í kyrrð
hjartans sem Guð talar. Síðan ég sótti mína
fyrstu kyrrðardaga hefur mér auðnast að

fara reglubundið á kyrrðardaga í Skálholti. Í
kyrrðinni finnst mér ég hafa lifað og sann
reynt orð móður Teresu og geri þau að
lokaorðum mínum:
Ávöxtur kyrrðar er bæn.
Ávöxtur bænar er trú.
Ávöxtur trúar er kærleikur.
Ávöxtur kærleika er þjónusta.
Ávöxtur þjónustu er friður.

„Það byrjaði sem létt grín og glens í menntaskóla“
Þessi yfirskrift er höfð eftir sr. Pétri Þorsteinssyni, presti Óháða
safnaðarins en Pétur átti 55 ára afmæli þann 5. maí síðastliðinn.
Orðabók Péturs, Pétrísk-íslensk orðabók, var í tilefni af
afmælinu gefin út í þrítugasta og annað skiptið í sérstakri
afmælisútgáfu.
Pétrísk-íslensk orðabók sýnir ótrúlega hugmyndaauðgi höf
undar á orðum og fjölhæfni íslenskrar tungu, en einnig er um að
ræða sterka löngun Péturs til að lágmarka erlenda orðanotkun,
búa til nýyrði og opna augu manna fyrir fegurð tungumálsins og
fjölbreytileika. Markmið útgáfunnar er auk þess að styrkja mál
efni sem stendur hjarta Péturs hvað næst, en um árabil hefur
hagnaður bókarinnar runnið til Kristilegs félags heilbrigðisstétta
(KFH).

Guðjón Ingi Eiríksson hjá Bókaútgáfunni Hólum sá um útgáfu bókarinnar án endurgjalds í tilefni afmælisins.
Félagsfólk í KFH óskar Pétri innilega til hamingju með
afmælið og útgáfuna og þakkar um leið einstaka tryggð hans
og ræktarsemi við félagið.

Höfðingleg gjöf til KFH
Stjórn Kristilegs félags heilbrigðisstétta færir
sr. Pétri Þorsteinssyni innilegustu þakkir og
biður honum Guðs blessunar fyrir höfðinglega peningagjöf sem hann færði félaginu á
síðasta aðalfundi þess. Gjafaféð er m.a. not
að til að standa straum af útgáfu Tímarits
Kristilegs félags heilbrigðisstétta.

Frh. af grein Kristins Ólasonar af bls. 8
Þannig var framsetning Biblíunnar notuð til
að varpa ljósi á stöðu og eðli mannsins í
heiminum. Á síðustu öldum hefur sú umræða vissulega farið fram á sínum eigin
forsendum án þess að vitnisburði Biblíunnar væri sérstaklega haldið á lofti. En þar
eru rætur hennar á sama hátt og rætur
hennar má finna í grískri heimspeki.

Endurmat menningar gæti meðal annars
falist í því að benda á grundvöll þeirra
menningarverðmæta sem Íslendingar eiga
og seint verður frá þeim tekið. Í því sambandi mætti draga fram þá staðreynd að
kristinn trúararfur hefur staðið af sér allar
heimsins kreppur í um það bil tvö þúsund
ár. Það á jafnt við um það náttúrulega böl

sem að þjóðinni hefur steðjað eins og
jarðskjálftar, harðæri, pestir og farsóttir, og
kreppur af mannanna völdum eins og þá
sem nú ríður yfir heimsbyggðina. Fátt
hjálpar betur við slíkar aðstæður en vitund
in um rætur menningarinnar, eðli mannlegs lífs og þá trúarlegu sýn á veruleikann
sem gefur því merkingu og tilgang.
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Nuddpúði
Verð 17.950 kr.

Háls- og herðanudd
Verð 12.950 kr.

Heilsa - Slökun - Vellíðan
Slökun og vellíðan styrkir heilsu
• Sjálfvirkt og stillanlegt Shiatsu nudd
• Djúpslökun með infrarauðum hita
• Stillanlegt nudd fyrir axlir, herðar og bak
• Fjölbreytt úrval
Verið velkomin í verslun okkar prófið og sannfærist!

Öflugt nuddsæti
Verð 49.750 kr.

FótaSpa
Verð 12.950 kr.

Magnaður nuddbekkur
Verð 58.950 kr.

Verslunin Stórhöfða 25 er opin virka daga kl. 9 -18 og laugardaga kl. 11 - 16 • Sími 569 3100 • www.eirberg.is

