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Útdráttur  

Í þessari ritgerð er fjallað um kristinn mannskilning, stöðu mannsins gagnvart Guði og 

stöðu mannsins í sköpuninni út frá orðum Biblíunnar. Fjallað er um fyrstu greinar 

Ágsborgarjátningarinnar og útskýringar hennar í bókinni Kirkjan játar. Fjallað er um þær 

greinar sem fjalla um Guð, Jesú Krist sem Guðs son, manninn og trúna. Fjallað er um 

markmið Guðs með manninn. Vegferð hins kristna manns sem hefst skírnina. Máltíð 

Drottins, altarissakramentið, mesta leyndardóm trúarinnar og skilgreiningar Lúters á því. 

Hvaða leið maðurinn hefur til þess að vera í réttri stöðu gagnvart Guði sem skapara. Í 

niðurstöðum, lokakafla, verður dregið fram hvar og hvernig kærleikur Guðs birtis okkur á 

áþreifanlegan hátt.  
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Inngangur  

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er kristinn mannskilningur eins og Sigurðar 

Pálssonar skilgreinir hann í bók sinni Börn og Trú. Kristinn mannskilningur er byggður 

á orðum Biblíunnar og því sem Guð hefur um manninn að segja. Hann fjallar um 

manninn sem sköpun, Guð sem skaparann og Jesú Krist sem frelsara. Ignatíus frá Lyon 

kemur fram í þessari umfjöllun um manninn og svarar spurningunni um ófullkomleika 

mannsins, af hverju Guð hafi ekki skapað manninn fullkominn fyrst Guð er svona 

fullkominn. 

Kristinn mannskilningur er stef inn í umfjöllun mína um trúna og Guð, samband 

mannsins við Guð og samband Guðs við manninn út frá játningum kirkjunnar, 

Ágsborgarjátningin. Stuðst er við útskýringar á greinum hennar í bókinni Kirkjan játar 

eftir Einar Sigurbjörnsson. Ágsborgarjátningin er lögð fram árið 1530 og er 

höfuðjátning hinnar lútersku kirkju og er vel við hæfi að nota hana í þessari umræðu. 

Hún fjallar um Guð, manninn markmið með hann í sköpuninni og hvernig maðurinn 

hefur í raun staðið sig í ljósi sögunnar. Hve maðurinn er í raun ófær í eigin mætti um að 

koma sér í rétta stöðu gagnvart skaparanum, vera réttlátur gagnvart Guði, og í hverju sú 

staða er fólgin. Í framhaldinu er fjallað um þá leið sem er manninum fær til þess að 

komast í rétta stöðu. 

Jesú Kristur sonur Guðs lifði, dó og reis upp frá dauðum. Hvaða þýðingu hefur 

það fyrir manninn? Fjallað verður um trúna, réttlætið og sakramentin, 

skírnarsakramentið og altarissakramentið.  Máltíð Drottins er eitt af mestu leyndar-

dómum trúarinnar, fátækleg orð eiga ekki svo gott með að útskíra hann, ég mun því 

vitna í og nota orð og skilgreiningar Lúthers. Mér finnst það vel við hæfi þar sem ég, 

ásamt meiri hluta íslensku þjóðkirkjunnar, tilheyrum hinni evangelísk-lútersku kirkju.  

Ritgerðaspurning mín er því: Hvers vegna þarf ég, hinn kristni einstaklingur, að ganga 

til altaris? 

Það er einnig ásetningur minn að draga fram kærleika Guðs í þessari ritgerð. 

Sakramenti hinnar lútersku kirkju eru tvö, skírnin og altarissakramentið, sem eru 

stofnuð af Drottni sjálfum og haldast í hendur við að færa einstaklinginn nær Guði í 

gegnum orð og efni eða tákn. Sakramenti þýðir leyndardómur og á máli Biblíunnar er 

leyndardómur eitthvað sem er hulið sjónum manna, nema Guð birti það sjálfur. Það er 
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von mín og bæn að Guð birti mér og þér lesandi góður þennan leyndardóm í gegnum 

þessa umfjöllun.   

Einn góður kennari minn í guðfræðideildinni sagði við okkur nemendurna í 

byrjun guðfræðináms að við skyldum ekki ætla okkur að breyta heiminum með ritgerð 

okkar. Ég er að mörgu leiti sammála því að við breytum ekki heiminum með einni 

itgerð, en ætla að gera undantekningu með þessa ritgerð. Ég leyfi mér að trú því að hún 

geti breitt einhverju, svo er bara að sjá hvað gerist. Guði er ekkert um megn og hann á 

síðasta orðið.  



5 

1. Kafli  Kristinn mannskilningur 

Í ljósi Guðs orðs og hefðarinnar leggur guðfræðin sterka áherslu á eingyðistrú, að Guð 

sé einn, að guðdómurinn búi yfir þremur persónum sem standi hver út af fyrir sig óháð 

hluta eða eiginleika í öðrum, faðirinn, sonurinn og heilagur andi sameinast í einu 

eðli/veru, er þríeinn.1 Guðfræðin (theology) fæst við að túlka og færa rök fyrir hin gefnu 

sannindi trúarinnar.2 

Guð er samkvæmt orðum Biblíunnar skapari himins og jarðar, hann er upphaf og 

endir alls sem er, alfa og ómega, er frá eilífð til eilífðar. Guðfræðin lýsir Guði sem 

fullkomnum, ótakmörkuðum, alvitrum, algóðum og almáttugum skapara alls sem er 

sýnilegt og ósýnilegt og að hann viðhaldi öllu samkvæmt vilja sínum og áætlun.3 Þessar 

kenningar guðfræðinnar eru í játningum hinnar lútersku kirkju. 

Eitt af hlutverkum guðfræðinnar er að svara spurningum samtíðarinnar, ein af 

þeim spurningum sem hefur komið fram er sú, hvort Guð hafi ekki getað skapað 

manninn fullkominn frá byrjun. Þessi spurning tengist hinum kristna mannskilningi og 

guðfræðingurinn Ireneus af Lyon (130-200) kom fram með svar við þessari spurningu á 

annarri öld eftir Krist. 

Ireneus sagði að allt sem er skapað og á sér upphaf í tíma og rúmi er 

óhjákvæmilega óæðra því sem skapaði það. Allar verur verða að ganga í gegnum sitt 

þroskaferli. Eins og ungviðið sem fæðist, vex og þroskast í gegnum lífsferil sinn. Ólík 

fæða fylgir þessum vaxtarskeiðum, móðirin byrjar að gefa ungviði sínu mjólk áður en 

því er gefin föst fæða og það sem hæfir aldri og þroska þess. Ireneus sagði að 

manneskjan væri einfaldlega ekki fær um að meðtaka gjöf fullkomleikans í upphafi, hún 

væri eins og ungbarn í þroska, en henni sé ætlað að vaxa og þroskast. Þann möguleika 

hefur manneskjan í samfélagi sínu við Guð og á lífsgöngu sinni, sem á að vera það ferli 

sem felur í sér persónulegan andlegan vöxt.4Maðurinn tekur við þeirri andlegu fæðu 

sem hann er fær um hverju sinni, þessi fæða getur meðal annars verið fólgin í 

leyndardómi trúarinnar. 

Í þessari ritgerð verður fjalla um það sem Sigurður Pálsson hefur fram að færa 

um kristinn mannskilning í Bók sinni Börn og trú. Þegar kristin trú kemur fram á hinu 

                                                 
1 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 170. 
2 Einar Sigurbjörnsson 1989, s. 22. 
3 Einar Sigurbjörnsson 1991, s.170. 
4 Alister E. McGrath The Christian Theology Reader 207, s. 404.  
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grísk-rómverska menningarsvæði verður ákveðin bylting á mannskilningi, 

kristindómurinn setti einstaklinginn í öndvegi og hélt fram óendanlegu gildi hans. 

Sérstaða kristindómsins kom fram í því að Guð er kærleikur sem beinist að öllum án 

manngreinarálits, óháð stétt, stöðu, kyni, aldri eða þjóðerni. Vegna kærleika Guðs til 

mannsins ber manninum að elska og þjóna náunga sínum. kristindómurinn ber einnig 

með sér von, eru trúarbrögð vonarinnar, þar sem lögð er áhersla á fyrirgefningu og sátt, 

sátt á milli Guðs og manns og sátt manna á meðal. Með fyrirgefningunni opnast 

möguleikar á að byrja að nýju og gleyma því sem er að baki.5 

Sigurður Pálsson segir að kristinn mannskilningur hafi þá sérstöðu, miðað við 

aðra hugmyndafræði um mannskilning, að maðurinn verði ekki skilinn af sjálfum sér 

heldur eingöngu í ljósi þess sem Guð hefur um hann að segja. Maðurinn verði ekki 

skilinn nema í ljósi Guðs orðs og kristinn mannskilningur tekur mið af Guði sem 

skapara en ekki manninum sjálfum, sköpuninni.6   

Sigurður bendir jafnframt á að sérhver mannskilningur og lífsskoðun leggi eigið 

mat á þá þekkingu sem fyrir liggur á hverri tíð og túlkar hana á eigin forsemdum sem 

samrýmast tilteknu viðhorfi. Kristinn mannskilningur og kristnar kenningar um 

manninn eru byggðar á þeirri opinberun sem felast í Biblíunni. 7  

Sigurður dregur fram grundvallarþætti kristins mannskilnings sem felast í orðum 

Biblíunnar um að Guð hafi skapað manninn, að hann sé skapaður til að eiga samfélag 

við skapara sinn og til ábyrgðar gagnvart honum. Allt sem sagt er um manninn á sér 

rætur í því sem Guð segir um hann. Biblían kennir að Guð hafi opinberað sig í 

sköpunarverkinu og  sögunni, Guð hefur fyrst og fremst opinberað sig í Jesú Kristi. 

Grundvöllur hins kristna mannskilnings er trúin á Guð sem skapari og upphaf alls en 

samt ekki fjarlægur, hann lætur sig manninn varða, þess vegna verður maðurinn ekki 

skinn nema í tengslum við skapara sinn. Grundvöllur hins kristna mannskilnings er 

einnig fólginn í trúnni á Jesú Krist sem endurlausna.8 

Í ljósi þess gengur kristinn mannskilningur út frá því að Guð sé til á trúarlegum 

forsendum, að Guð sé skaparinn og að allt eigi sér upphaf og endir í honum. Kristinn 

mannskilningur byggir á því sem Biblían segir, bæði í Nýja -og Gamla testamentinu, um 

                                                 
5 Sigurður Pálsson 2001, s. 26. 
6 Sigurður Pálsson 2001, s. 26. 
7 Sigurður Pálsson 2001, s. 27. 
8 Sigurður Pálsson 2001, s. 28. 
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manninn, Guð sem skapara og soninn, Jesú Krist, sem frelsara. Trúin á Guð felur 

jafnframt í sér ákveðið traust og fullvissu um það að í Guði er að finna upphaf alls, í 

honum á lífið sér upphaf, tilgang og takmark. 

Sigurður dregur fram að sérstaða mannsins í sköpunarverkinu sé ekki fyrst og 

fremst fólgin í líffræðilegum eða vitsmunalegum yfirburðum hans, heldur af því að Guð 

talar til hans og kallar hann til samfélags við sig og til ábyrgðar gagnvart sér. Ábyrgðin 

er sjálfur kjarni mennskunnar þar sem helstu einkenni mannsins mætast, en þau eru 

frelsi og hömlur, sjálfstæði og samfélag við aðra, afstaðan til Guðs og afstaðan til 

annarra manna og heimsins alls. Þetta viðhorf til ábyrgðar gagnvart skaparanum felur í 

sér að öll vera mannsins er andsvar við því að Guð talar til hans og að ver kallaður til 

ábyrgðar á þennan hátt felur í sér að vera kallaður til að velja.9 

Kjarninn í afstöðu Guðs til mannsins er kærleikur og sá kærleikur kallar á 

andsvar. Andsvar mannsins við kærleiksávarpi Guðs birtist í afstöðu mannsins til 

náunga síns. Kristinn mannskilningur er byggður á því að maðurinn er ekki eingöngu 

kallaður til þess að elska Guð, hann er líka kallaður til þess að elska náunga sinn. 

Samkvæmt þessu er mennskan fólginn í því að lifa í kærleikssamfélagi við Guð og 

náungann.10 Þungamiðjan í kristnum mannskilningi er fólginn í tvöfalda 

kærleiksboðorðinu sem gengur út á þessa köllun Guðs til mannsins að lifa í 

kærleikssamfélagi við skaparann og náungann. Einnig felst í þessu boðorði að 

einstaklingurinn sjálfur er elsku verður, hann á að elska sjálfan sig, meta sjálfan sig til 

jafns við náunga sinn.  

Elska skalt þú Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum 

huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er hliðstætt þessu: Þú 

skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir 

allt lögmálið og spámennirnir. (Matt.11;37-40)11 

Guð gaf manninum frjálsan vilja og hæfileikann til þess að elska og svara 

kærleikanum. Elskan er ekki sönn nema hún hafi val um að elska og svara kærleikanum, 

endurgjalda hann. Ef maðurinn hefði ekki þetta frelsi væri hann eins og strengjabrúða í 

höndum skapara síns. Sönn elska er ekki fólginn í slíku samfélagi. Maðurinn er kallaður 

til að lifa í kærleikssamfélagi og þjónustu við Guð og náungann, en hann hefur alltaf val 

                                                 
9 Sigurður Pálsson 2001, s. 28. 
10 Sigurður Pálsson 2001, s. 28. 
11 Biblían 2007 
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um að hlíða þessari köllun. Í þessu vali felst ábyrgð, og að gera sér grein fyrir stöðu 

sinn, vera meðvitaður um að Guð elskar alla og að allir eru honum dýrðmætir. 

Hlutverk mannsins er jafnframt að vera ábyrgur ráðsmaður Guðs yfir jörðinni 

eins og fram kemur í 1. Mósebók fyrsta kafla, honum ber að annast jörðina af ábyrgð og 

kærleika. 

Þá sagði Guð: „Vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Hann skal 

drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri 

jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni.“  Og Guð skapaði manninn 

eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og 

konu. (1. Mós.1;26-27). 

Um leið og Biblían leggur áherslu á sérstöðu og tign mannsins með því að segja 

að hann sé skapaður eftir Guðs mynd leggur hún einnig áherslu á að hann hafi svarða 

kærleiksávarpi hans með óhlýðni. Með óhlýðni sinni hefur maðurinn vikið út af þeim 

vegi, vegi hlýðni og kærleika, sem honum var í upphafi ætlað að vera á inn á veg 

óhlýðninnar og þar með gengið undir ok óhlýðninnar. Þrátt fyrir það er maðurinn 

ábyrgur gagnvart skapara sínu, hvort sem hann gengst undir þá ábyrgð eða ekki.12  

Hér er talað um óhlýðni sem tákn fyrir syndina, að fara gegn vilja Guðs er 

óhlýðni sem leiðir af sér sektarkennd og skömm fyrir þann sem óhlýðnast, eða fer gegn 

betri vitund í lífinu. Afleiðing sektarkenndar er að sambandið rofnar, samskiptin verða 

ekki eins náin og þau voru áður en verknaðurinn var framinn, ákveðin sundrung verður 

á milli aðila, rof eða firring sem kölluð er synd.13 Það hentar vel að tala um óhlýðni í 

þessu sambandi vegna þess að andstæðan við það orð er hlýðni.  

Við mennirnir erum samt sem áður ábyrg gagnvart Guði og sköpuninni sem 

okkur er falið að annast. Við erum ekki leyst undan ábyrgðinni, við erum ennþá kölluð 

af Guði til samfélags við hann, og okkur er falið að annast jörðina sem við búum á. 

Ráðsmennskuhlutverkið felur í sér að annast og hlúa að henni með kærleika og af 

ábyrgð. Við erum einnig kölluð til þess að vaxa og þroskast, og höfum alla möguleika 

til þess ef við erum í réttri stöðu gagnvart skapara okkar. 

Sigurður bendir á það að þrátt fyrir að maðurinn hafi valið að óhlýðnast Guði og 

fara sínar eigin leiðir þá hafi Guð ekki yfirgefið manninn og ofurselt hann 

ringulreiðinni. Sköpunarverkið býr yfir ákveðinni reglu, skikkan skaparans, þessar 
                                                 
12 Sigurður Pálsson 2001, s. 28. 
13 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 174. 
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reglur eru lögmálið sem ríkir í náttúrunni og eru manninum eðlislægt eins og þörfin 

fyrir réttlæti, sannleika, fegurð, siðgæði, trú og reglu í mannlegum samskiptum. Guð 

hefur einnig opinberað sig í lögmálinu, boðorðunum 10. sem hann setti manninum 

vegna þess að á vegi óhlýðninnar þekkir hann ekki lengur vilja Guðs til fulls. Þetta 

lögmál sínir að maðurinn er ekki sinn eigin herra sem geti farið eftir eigin geðþótta, 

heldur ber honum að hlýða lögum Guðs. Það sem fer aflaga í lífi mannsins, skekkjan í 

stöðu hans gagnvart sjálfum sér, náunganum og skaparanum, skapast af óhlýðni hans 

við Guð. Hann hefur vikið af vegi hlýðni og kærleika, og er fastur inná vegi 

óhlýðninnar, maðurinn er ófær um að komast af honum í eigin mætti. Það er í rauninni 

ástæðan fyrir því að svo margt fer aflaga í fari mannsins gagnvart náttúrunni og í 

mannlegum samskiptum, ekki þroskaleysi eða ytri aðstæður.14  

Við finnum fyrir því að hið upprunalega markmið okkar, það sem Guð ætlaði 

okkur, að lifa og vaxa í kærleika, trú og trausti til skapara okkar er glatað, týnt. Við 

höfum tapað marki okkar. Við þurfum að horfast í augu við það að saga mannsins er 

ekki í samræmi við hið skapaða eðli sem okkur var ætlað í upphafi að fylgja. Við lifum í 

raun syndugu lífi. Gríska orðið yfir synd er hamartía, og merkir skot sem geigar, fer 

fram hjá markinu. 15 Það er í rauninni lögmálið og boðorðin sem dæmir okkur sek, við 

finnum fyrir sekt okkar og í ljósi þess ætti að vakna með okkur djúp iðrun. 

Út frá kristnum mannskilningi snýst kristindómurinn ekki aðeins um kenninguna 

um upphaf mannsins og hvernig honum beri að haga sér, hann snýst ekki sýður um 

boðskapinn um að Guð hafi opinberað sig og gerst maður í Jesú frá Nasaret. Sigurður 

segir að í því felist hvor tveggja í senn undirstrikun á tign mannsins og jafnframt læging 

hans og óhlýðni. Hann segir að trúin á sköpunina og trúin á endurlausnina haldist í 

hendur og felist í því að í Jesú Kristi réttir Guð manninum sáttarhönd sína og leiðir hann 

af vegi óhlýðninnar inn á veg hlýðninnar. Krossdauði Krists sýnir hvert óhlýðni 

mannsins leiðir en upprisan er staðfesting á sigri Jesú yfir valdi óhlýðninnar. Í trú á Jesú 

Krist öðlast maðurinn frelsi, það frelsi sem honum var ætlað að lifa í. Hann er ekki 

lengur bundinn kröfu lögmálsins og honum er gefinn nýr vilji til þess að lifa í kærleika 

og ábyrgð. Sá sem hefur tekið í útrétta hönd Guðs lifir og hrærist áfram í heimi sem er á 

valdi óhlýðninnar og maðurinn lifir í stöðugri spennu milli hlýðni og óhlýðni.16 

                                                 
14 Sigurður Pálsson 2001, s. 29. 
15 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 172. 
16 Sigurður Pálsson 2001, s. 29. 
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Síðasti drátturinn í kristnum mannskilningi bendir út fyrir gröf og dauða, þar 

sem maðurinn er ekki fullkomlega frjáls hérna megin grafar til hlýðni, á líf mannsins sér 

takmark utan jarðlífsins, í eilífðinni. Kristinn trú á upprisu og eilíft líf birtir takmarkið 

sem er líf í hinni nýju sköpun þar sem Kristur hefur gert alla hluti nýja og kærleiksríkur 

vilji Guðs er allt í öllu.17 

 

2. Kafli  Ágsborgarjátningin, játning trúarinnar. 

Ágsborgarjátningin var samin árið 1530 og lögð fram sem vitnisburður um hinn kristna 

sannleika og sameiginlega trú kirkjunnar. Í henni koma fram öll þau trúaratriði sem 

varða samband manns og Guðs, stöðu mannsins í sköpuninni og samfélagi hans við 

Guð. Ágsborgarjátningin skiptist í tvo hluta, fyrri hlutinn 1.-21.grein er um Guð, 

manninn, trúna, kirkjuna og sakramentin. Hún er samin af Filippus Melankton (1497—

1560) og var lögð fram á ríkisþinginu í Ágsborg árið 1530. Skrifaði Melankton 

skýringar við játningagreinarnar þar sem kemur skýrt fram hver afstaða evangelísku 

kirkjunnar er í trúarlegum efnum. Melankton var náinn vinur og samstarfsmaður 

Lúthers og mun hann hafa átt þátt í útfærslu altaris-sakramentisins í játningunum. Lögð 

var rík áhersla á það við mótun Ágsborgarjátningarinnar að styðjast algerlega við 

ritninguna og kenningar hinnar almennu kirkju eins og hún hafði verið mótuð af 

kirkjufeðrunum.18 

Í bók Einars Sigurbjörnssonar Kirkjan játar, eru útskýringar við greinum 

Ágsborgarjátningarinnar sem gera altarissakramentinu góð skil. Er því vel við hæfi, þar 

sem við tilheyrum hinni evangelísk-lútersku kirkju, að styðjast við þær í þessari ritgerð 

sem meðal annars fjallar um leyndardóm trúarinnar, altarissakramentið. Rómversk-

kaþólsku og evangelísk-lútersku kirkjudeildirnar eru sammála um að altarissakramentið 

sé mesti leyndar-dómur trúarinnar, að máltíð Drottins sé mesti leyndardómur trúarinnar 

í orðsins fyllstu merkingu.19 

Fyrsta grein Ágsborgarjátningarinnar fjallar um Guð sem er einn að eðli, sem 

bæði kallast og er Guð, eilífur, ólíkamlegur, óskiptanlegur, ómælanlegur að mætti, visku 

og gæsku, skapari og viðhaldari alls bæði sýnilegs og ósýnilegs; samt sem áður eru þrjár 

persónur af sömu veru og mætti og jafneilífar, faðir, sonur og heilagur andi. Og nota 
                                                 
17 Sigurður Pálsson 2001, s. 30. 
18 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 165. 
19 Eucharist 1980, s. 4. 
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þeir orðið persóna í sömu merkingu og kirkjufeðurnir notuðu það í, að það merki ekki 

hluta eða eiginleika í öðrum, heldur það sem stenst út af fyrir sig.20  Önnur grein 

játningarinnar fjallar um manninn og stöðu hans og hún er svohljóðandi: 

Eftir fall Adams fæðast allir menn, sem getnir eru á eðlilegan hátt, með synd, en 
það merkir án guðsótta, án guðstrausts og með girnd. Þessi upprunasjúkdómur 
eða spilling er raunveruleg synd, sem dæmir seka og steypir í eilífa glötun þeim 
sem ekki endurfæðast fyrir skírn og heilagan anda.21  

Þriðja grein er um soninn og hljóðar svo:  

Orðið, þ.e. sonur Guðs, tók mannlegt eðli í móðurlífi sællar Maríu meyjar, svo 
að tvö eðli, guðlegt og mannlegt, eru óaðgreinanlega sameinuð í einni persónu. 
Kristur er einn, sannur Guð og sannur maður, fæddur af Maríu mey, sannlega 
píndur, krossfestur, dáinn og grafinn til þess að sætta föðurinn við oss og til þess 
að vera fórn, ekki fyrir upprunasyndina eina, heldur og fyrir allar 
verknaðarsyndir manna. Hann steig niður til heljar og reis raunverulega upp á 
þriðja degi, steig síðan upp til himna til að sitja við hægri hönd föðurins og ríkja 
um eilífð og stjórna öllum hlutum, helga þá sem á hann trúa með því að senda 
heilagan anda í hjörtu þeirra, en hann leiðir þá, huggar og lífgar og verndar gegn 
djöflinum og valdi syndarinnar. Sá sami Kristur mun aftur koma til að dæma 
lifendur og dauða o.s.frv. samkvæmt hinni postullegu trúarjátningu.22 

Í úrskýringum Einars Sigurbjörnssonar í Kirkjan játar á annarri grein 

Ágsborgarjátninganna segir að fjallað er um manninn, ekki eins og hann er skapaður til 

að vera heldur eins og hann er, fallinn syndari. Fall Adams þýðir fall mannsins. Adam 

er hebreskt og þýðir maður, bæði karl og kona, en er ekki eignarnafn. Forsagan í fyrstu 

Mósebók verður ekki heimfærð upp á neitt ákveðið tímabil sögunnar né hægt að rekja 

allar ættir manna aftur til ákveðinna fyrstu foreldra. En hugtakið og sagan um fall 

Adams hefur heldur ekki það markmið að lýsa upphafi mannkynssögunnar heldur vill 

hún lýsa stöðu mannsins í heiminum. Maðurinn á sér markmið sem er gefið í 

sköpuninni og felst í því að vaka í ábyrgð yfir hinni sköpuðu veröld og vera 

hjálparmaður Guðs að viðhaldi heimsins sem hlýðinn þjónn hans. Þetta markmið 

ákvarðar Guðsmynd mannsins og af henni leiðir sú köllun að óttast og elska Guð, að 

treysta honum og lifa í kærleika. Maðurinn lifir hins vegar ekki samkvæmt þessu 

markmiði. Hann lifir í synd, en gríska orðið yfir synd er, hamartía, merkir skot sem 

geigar, fer fram hjá markinu.23 

                                                 
20 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 170. 
21 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 171. 
22 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 176. 
23 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 172.  
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Forsagna rekur ástand mannsins aftur til forsögulegs atburðar, er öfund og 

tortryggni var vakinn með mönnum gagnvart Guði, skaparanum. Af öfundinni fæddist 

girndin og þar af verknaðurinn. Afleiðingar verknaðarins var að menn fóru að afsaka 

sjálfa sig, fela sig fyrir Guði og blygðast sín hver fyrir öðrum. Í raun er þetta lýsing á 

mannlífinu eins og það er og að rekja þetta ástand aftur til forsögulegs atburðar er gert í 

þeim tilgangi að kalla manninn til ábyrgðar, sýna honum sitt upphaflega markmið og 

sýna honum að því nái hann ekki öðruvísi en með Guðs hjálp.24 

Afleiðingarnar blygðunar eru sektarkennd og skömm sem skapar skekkju í lífi 

einstaklingsins, skekkju gagnvart Guði, sjálfum sér og náunganum. Þegar manneskjan 

blygðast sín getur hún ekki verið heil í samskiptum sínum. Þegar vilji mannsins gengur 

ekki út á að vera í vilja Guðs verður óhjákvæmilega rof á því kærleikssamfélagi sem 

maðurinn er skapaður til þess að vera í. 

Saga mannsins er ekki í samræmi við hið skapaða eðli, sem upphaflega var 

guðsótti, guðstraust og kærleikur. Saga og mennska falla ekki saman, samt ber 

maðurinn sjálfur ábyrgð á ástandi sínu og það er raunveruleg synd, sem dæmir menn 

seka og steypir þeim í glötun sem ekki endurfæðast fyrir skírn og heilagan anda. Þegar 

talað er um glötun er átt við þær afleiðingar sögunnar sem leiða af mótsögninni í lífi 

manns og heims og blasa hvarvetna við sjónum manna.25 Hér er átt við það atferli 

mannsins sem stríðir gegn kærleikanum og þær afleiðingar sem það hefur í för með sér. 

Maðurinn er samt sem áður ekki í eðli sínu illur og þar með vonlaus, vonin felst í 

grundvelli trúarinnar, kross Krists og upprisan. Fyrsta og önnur grein 

Ágsborgarjátningarinnar fjalla um samband mannsins við Guð. Þetta samband rofnar 

vegna óhlýðni mannsins, synd merkir sundrung, en þriðja greinin fjallar um hvernig 

þetta samband kemst aftur á fyrir verk Guðs sonar, sem með lífi sínu, dauða og upprisu 

endurnýjaði samband mannsins við Guð, skaparann. 26 

Skírnin 

Skírnin er athöfn sem kemur á sambandi við Guð fyrir Jesú Krist, athöfn sem tengir 

manninn lífi, dauða og upprisu Jesú Krists. Í þeim atburði, lífi, dauða og upprisu Jesú, 

birtist leyndardómurinn um manninn og leyndardómurinn um Guð. Sakramenti hinnar 

                                                 
24 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 172.  
25 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 174 
26 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 174 
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lútersku kirkju eru tvö, skírnin og altarissakramentið, og voru stofnuð af Drottni 

sjálfum. Sakramenti þýðir leyndardómur og á máli Biblíunnar er leyndardómur eitthvað 

sem er hulið sjónum manna, nema Guð birti það sjálfur (Ef. 1;8-10). Maðurinn lifir í 

mótsögn við sjálfan sig, en í Jesú Krist á hann fyrirheitið um sína sönnu mynd, sem 

honum er boðin að gjöf.27 

Þegar gengið er að borði Drottins er gert ráð fyrir að einstaklingurinn hafi tekið 

við skírnarnáðinni, verið færður inn í samfélag við Guð.28 Í 9.grein 

Ágsborgarjátningarinnar segir að „skírnin er nauðsynleg til sáluhjálpar og er náð Guðs 

veitt í henni.“29 Þess vegna haldast þessi tvö sakramenti í hendur, nánar verður fjallað 

um altarissakramentið, máltíð Drottins, hér á eftir. 

Í Ágsborgarjátningunni er talið að maðurinn sé glataður, það er að hann sé 

guðvana og eigi ekki von um sáluhjálp að þessu jarðlífi loknu, nema hann skírist og 

endurfæðist fyrir náð og heilagan anda. Þar byggir hann á orðum Páls postula í 

Rómverjabréfinu „Við erum því dáin og greftruð með honum í skírninni. Og eins og 

faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðarmætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi“ 

(Róm. 6;4). Lúther vitnar einnig í Markúsarguðspjall „Sá sem trúir og skírist mun 

hólpinn verða en sá sem trúir ekki mun dæmdur verða“(Mark. 16;16) .30 

 Skírnarathöfnin felur í sér það traust til Guðs að hann standi við orð sín, það sem 

Jesús skipaði lærisveinum sínum: 

„Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að 
lærisveinum, skírið þá í nafni föður og sonar og heilags anda, og kennið þeim að 
halda allt það, sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda 
veraldar“. (Matt. 28;18-20)  

Sá sem er skírður til nafns föður, sonar og heilags anda er því tekinn í hóp þeirra sem 

hafa gefist Guði og tilheyra honum. Einstaklingurinn er gerður að meðlim hinnar 

heilögu kirkju Krists og eignast þar með hlutdeild í því lífssamhengi sem leiðir af lífi, 

dauða og upprisu Jesú Krists. Sá sem skírist endurfæðist fyrir náðarkraft Guðs, hann 

öðlast rétta stöðu gagnvart Guði Náð hans og kærleikur er manninum veitt í skírninni, 

Guð gefur honum sjálfan sig í þessari athöfn. Einstaklingurinn verðum hluttakandi í lífi, 

dauða og upprisu Jesú Krists, það gefur þessari athöfn gildi og er hinn miðlægi 

                                                 
27 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 174 
28 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 201 
29 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 194 
30 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 271-272. 
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atburður. Það er skírnin sem veitir hjálpræðisverki Krists inn í líf einstaklingsins, hún er 

náðargjöf, óverðskulduð og verður því aldrei keypt, hún er gjöf sem verður aðeins 

þegin. 31 

Í skýringu við 9. grein Ágsborgarjátningarinnar er tekið skýrt fram að það er 

ekkert sem bindur Guð eða setur honum skilyrði. Frelsun sálarinnar er ekki bundin við 

mörk kirkjunnar heldur nær hún einnig til manna sem eru fyrir utan hana. Lúterska 

kirkjan hefur aftur á móti bundið skírnina sem hjálpræðisskilyrði, Guð er ekki bundinn 

henni á sama hátt. Í skíringu við greinina er tekið fram að „enginn eignast tryggingu 

fyrir hjálpræði með því að þiggja skírn og enginn má heldur dæma annan fyrir að vera 

óskírður“. 32 Guð á alltaf síðasta orðið. 

Í skírninni veitir Guð náð sína inn í líf einstaklingsins. Náðin er það að Guð 

úthellir kærleika sínum yfir líf einstaklingsins. Í náðinni sýnir Guð manninum 

kærleiksþel sitt, hvaða afstöðu, hugarfar, hann hefur til mannsins. Náðin er það vinarþel 

sem Guð sínir manninum.  Þetta hugarfar hans er alltaf virkt og það er fyrir þennan 

kraft, náðarkraft, sem hægt er að tala um endurfæðingu. Þessi endurfæðing  á sér stað 

einu sinni í lífi mannsins. Hann skírist aðeins einu sinni, og það er óháð aldri og tíma. 

Náðargjöf skírnarinnar er einnig óverðskulduð og tekur til allra manna.33  

Trúin 

Trúin er gjöf heilags anda, gefin vegna kærleika Guðs, að trúa er að treysta á 

kærleikann. Í Ágsborgarjátningunni, 5. grein, er fjallað um embætti eða 

þjónustuhlutverk kirkjunnar sem Guð sjálfur hefur stofnað til, að boða fagnaðarerindið 

og úthluta sakramentunum svo að maðurinn öðlist trú.34 Fagnaðarerindið og 

sakramentin eru verkfæri Guðs til þess að fyrir heilagan anda skapist trú í hjarta 

mannsins, og það er heilagur andi sem elur hana og nærir. Fagnaðarerindið felur í sér 

það að Guð réttlætir sjálfur þá sem trúa, að Guð úthelli náð sinni yfir þá og tekur í sátt 

vegna Krists. Fagnaðarerindið er boðskapurinn um endurlausn mannsins, með boðun 

þess skapar heilagur andi trú hjá manninum. Sakramenti þýðir leyndardómur sem felst í 

helgisiðum kirkjunnar og felur í sér tákn og vitnisburð um Guðs vilja með manninn. 

Guð veitir náð sína og fyrirgefningu sína í sakramentinu og fyrirheit hans í orði og efni 

                                                 
31 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 195. 
32 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 196. 
33 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 195. 
34 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 183 
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eða ákveðnu tákni. Fyrirheit Guðs er að með efninu veitir Guð þá gjöf sem orðin 

flytja.35 

Réttlæti 

Fjórða greinin í Ágsborgarjátningunni fjallar um réttlætinguna, hún stendur í beinu 

samhengi við 1.-3.grein, sem niðurstaða þeirra kennir 4.grein þetta: „Hinn þríeini Guð 

(1.gr.) dæmir syndarann (2.gr.) fyrir líf, dauða og upprisu Jesú Krists (3.gr.) réttlátan 

fyrir augliti sínu og það sem að manninum snýr er að viðurkenna það í trú (4.gr.)“.36  

Þegar Biblían talar um réttlæti eru orðin réttlæti og réttlæting notuð á 

hlutbundinn hátt og felast þau í sambandi tveggja aðila. Það getur enginn verið réttlátur 

í sjálfum sér eða gagnvart sjálfum sér heldur aðeins gagnvart öðrum. Þessi orð eru 

mikilvæg í sambandi mannsins við Guð, sköpunin gagnvart skaparann. Guð er ekki 

réttlátur gagnvart sjálfum sér, heldur verður réttlæti hans að beinast út á við, gagnvart 

manninum. Guð skapar líf og viðheldur því, hann stendur við sitt, sér til þess að áminna 

um að lífinu skuli þjónað og því viðhaldið. Í réttlæti Guðs er miskunn hans og trúfesti 

fólgin, maðurinn lifir því vegna miskunnar Guðs. Eins er farið með manninn, hann getur 

aðeins leitað réttlætis í samfélagi við Guð með því að viðurkenna og trúa og treysta á 

miskunn Guðs. Það er eina leiðin til þess að réttlætast í augum Guðs.37 

Maðurinn er sköpun Guðs, skapaður í ákveðnum tilgangi, en maðurinn hefur 

rofið samband sitt við Guð og fer sínar eigin leiðir, hann er þar af leiðandi ekki réttlátur 

gagnvart Guði og er reyndar ófær um að vera það í eigin mætti. Syndin setur of djúpa 

gjá á milli Guðs og manns, það er ekki á færi mannsins að brúa þessa gjá. Þess vegna 

gerðist Guðs sonur maður í Jesú Kristi, til þess að brúa þessa gjá. Réttlátur getur 

maðurinn aðeins orðið gagnvart Guði með því að viðurkenna þessa stöðu sína og gefast 

réttlátum Guði í trú. Réttlæti mannsins felst með öðrum orðum í því að maðurinn öðlast 

rétta stöðu í trausti á réttlæti Guðs.38  

Réttlæti Guðs kemur fram í því að hann hefur fyrirbúið manninum leið til að 

réttlætast, vegna þess að maðurinn er ófær um það sjálfur, leið sem hann verður að 

þiggja í trú svo að hún virki fyrir hann. Þessi leið er í gegnum Guð sjálfan og er fólgin í 

því að sonur Guðs gerðist maður, fæddist inn í þennan heim. Í Jesú Kristi er sönn 

                                                 
35 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 184. 
36 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 180. 
37 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 181. 
38 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 181. 
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mennska og sannur guðdómur. Hann tók á sig allt sem fylgir því að vera maður, 

munurinn var að hann var hlýðinn vilja Guðs. Jesús Kristur sonur Guðs valdi að deyja í 

staðin fyrir manninn, laun syndarinnar er dauði, sonur Guðs valdi að ganga í dauðann 

fyrir manninn svo að maðurinn mætti lifa. Þetta líf felur í sér ábyrgð mannsins gagnvart 

Guði, það skiptir máli hvernig maðurinn nýtir þetta líf sem er gjöf Guðs, hvernig þessi 

gjöf er ávöxtuð. Guð sjálfur frelsaði manninn frá dauða með því að fyrirgefa honum og 

bjóða honum sátt. Í þessu er fagnaðarerindið fólgið og að réttlætast er að þiggja þessa 

gjöf í trú og trausti til skaparans.39  

Það sem maðurinn þarf að gera til þess að verða réttlátur gagnvart Guði sínum er 

að treysta á trúfesti Guðs og fyrirgefningu hans. Þessi réttlæting sem er þegin er 

algerlega óverðskulduð, gratis, sem er gríska og þýðir ókeypis. Þessi óverðskuldaða 

gjöf sýnir okkur það hvað Guð elskar manninn mikið og þráir að eiga samfélag við 

hann.40  

 

3. Kafli  Máltíð Drottins, altarissakramentið 

Máltíð Drottins hefur verið eitt af sakramentum hinnar kristnu kirkju frá öndverðu, er 

það talið byggjast á skipun Drottins sjálfs. Postularnir fóru að beiðni og boði Jesú og 

komu reglulega saman til máltíðar hans.41 Kristnir menn hafa neytt sakramentisins í 

þeirri vitund að það sé verið að neyta fórnargjafa Jesú Krists, líkama hans og blóðs. Það 

er með því að neyta að fórnar hans og kærleika er minnst frammi fyrir Guði, í þessari 

athöfn er fólgin bæn til Guðs að minnast fórnar sonar síns, en ekki synda mannsins.42 

Í Litúrgíu Arngríms Jónssonar segir að hin fyrsta messa hafi átti sér stað nóttina 

sem Jesús var svikinn. Jesús hafði sjálfur boðið til máltíðar, páskamáltíðar. 

Páskamáltíðin átti rætur sínar til þess kvölds sem Ísraelsmenn voru frelsaðir undan 

þrælkun Egypta inn í fyrirheitna landið, þegar Móses gaf þeim fyrirmæli frá Guði um að 

slátra lambi og rjóða blóði þess á dyrastaf húss síns svo að engill dauðans færi fram hjá. 

Orðið páskar þýðir framhjáganga.43 Ísraelsmenn gerðu sér máltíð úr lambinu sem þeir 

höfðu slátrað og neyttu þess um nóttina samkvæmt fyrirmælum Drottins. Fékk þessi 

                                                 
39 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 182. 
40 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 182. 
41 Arngrímur Jónsson 2007, s. 18. 
42 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 199. 
43 Vísindavefurinn sótt þann 29.09.2012. 



17 

máltíðin nafnið páskamáltíð. Frelsunar gyðinga undan þrælkunaránauð Egypta var 

minnst eftir þetta með þessari máltíð (2. Mós. 12;3-14).44 

Búið til páskamáltíðar 
Þegar sá dagur ósýrðu brauðanna kom er slátra skyldi páskalambinu sendi 
Jesús þá Pétur og Jóhannes og sagði: „Farið og búið til páskamáltíðar fyrir 
okkur.“  Þeir sögðu við hann: „Hvar vilt þú að við búum hana?“ En hann sagði 
við þá: „Þegar þið komið inn í borgina mætir ykkur maður sem ber vatnsker. 
Fylgið honum inn þangað sem hann fer og segið við húsráðandann: Meistarinn 
spyr þig: Hvar er herbergið þar sem ég get neytt páskamáltíðarinnar með 
lærisveinum mínum? Hann mun þá sýna ykkur loftsal mikinn, (Vísindavefurinn, 
2001) búinn hægindum. Hafið þar viðbúnað.“ Þeir fóru og fundu allt eins og 
hann hafði sagt og bjuggu til páskamáltíðar. (Lúk. 22;7-13) 

Heilög kvöldmáltíð 
Og er stundin var komin gekk Jesús til borðs og postularnir með honum. Og 
hann sagði við þá: „Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páskamáltíðar 
með yður áður en ég líð. Því ég segi yður: Eigi mun ég framar neyta hennar fyrr 
en hún fullkomnast í Guðs ríki.“ Þá tók hann kaleik, gerði þakkir og sagði: 
„Takið þetta og skiptið með yður. Því ég segi yður: Héðan í frá mun ég eigi 
drekka af ávexti vínviðarins fyrr en Guðs ríki kemur.“ Og hann tók brauð, gerði 
þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: „Þetta er líkami minn sem fyrir yður er 
gefinn. Gerið þetta í mína minningu.“ 20Eins tók hann kaleikinn eftir 
kvöldmáltíðina og sagði: „Þessi kaleikur er hinn nýi sáttmáli í mínu blóði sem 
fyrir yður er úthellt.  (Lúk. 22;13-20). 

Lærisveinar Jesú fóru að koma saman eftir að þeir urðu vitni að upprisu Jesú, fyrst í 

loftsalnum þar sem Jesú hafði sjálfur neitt máltíðarinnar með þeim, færðist þessi athöfn 

svo yfir í heimahús.45 

Páskamáltíðin sjálf sem Jesús átti með lærisveinum sínum vísar til hjálpræðisins 

sem manninum var fyrirbúið af Guði. Hún vísar til páskalambsins sem var slátrað og 

neytt, blóð þess sem varð manninum til lífs.  Jóhannes skírari líkir Jesú við lamb sem 

ber synd heimsins (Jóh. 1;29, 36). Páll postuli líkir Jesú við hið slátraða páskalamb í 

fyrra bréfi sínu til Korintu-manna (1. Kor. 5;7). Páskamáltíðin vísar á táknrænan hátt til 

frelsunar mannsins undan þrældómsokinu sem hann er undir í óhlýðni sinni. Á sama 

hátt og páskamáltíðin vísaði til frelsunar og fyrirheitna landsins, var máltíð Drottins 

vísun til þeirrar fórnar sem hann sjálfur færði til frelsunar og gaf fyrirheit og von inn í 

dýrðarríki Guðs.46 

                                                 
44 Arngrímur Jónsson 2007, s. 13. 
45 Arngrímur Jónsson 2007, s. 18. 
46 Arngrímur Jónsson 2007, s. 13. 
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Þegar Jesús útdeilir brauðinu með orðunum „Þetta er líkami minn sem fyrir yður 

er gefinn. Gerið þetta í mína minningu“ þá vísaði hann til þeirrar fórnar sem hann sjálfur 

færði með lífi sínu á krossinum. Þar með gaf hann páskamáltíðinni nýja merkingu og 

nýtt innihald. Hann vísar einnig til nýs sáttmála með orðum sínum þegar hann deildi út 

bikar blessunarinnar og sagði við lærisveina sína; „Þessi kaleikur er hinn nýi sáttmáli í 

mínu blóði sem fyrir yður er úthellt“. Hann neytti ekki sjálfur, hvorki brauðs né víns, en 

lærisveinarnir drukku allir af sama bikar og neyttu af sama brauðinu sem brotið var.  

Bikar blessunarinnar var þriðji bikarinn sem drukkinn var í máltíðinni 

samkvæmt venju, og var eini bikarinn sem allir bergðu af, á þann hátt er hann tákn fyrir 

sýnilega einingu Guðs barna, máltíðin hafði þannig ákveðið samfélagslegt gildi.47   

Brotið brauðið er einnig tákn fyrir þjáninguna og dauðann sem beið hans. Hann 

gaf þeim sjálfan sig með brauðinu og bast þeim í andlegri merkingu, en samt 

raunverulegri með því að tengja sig við brauðið. Orðin sem Jesús sagði þegar hann 

deildi út kaleiknum með víninu, gera manninum ljóst að dauði hans, blóð hans, er fórn 

sem felur í sér stofnun nýs sáttmála milli Guðs og manna með skírskotun í sáttmálann 

sem var gerður undir Síníafjalli.48 

Orðin sem Jesú notar um sjálfan sig sem brauð og vín fela í sér ákveðinn 

leyndardóm, hann gefur sjálfan sig í þessum jarðnesku efnum. Hann gefur einnig 

fyrirheit um það sem er í vændum, vonina um eilíft líf í dýrðarríki Guðs barna. Þessi orð 

hefur kirkjan leyfi til þess að nota sem innsetningarorð við helgun efnanna í 

altarissakramentinu.49 

Máltíð Drottins hefur verið eitt af sakramentum hinnar kristnu kirkju frá 

öndverðu, er það talið byggjast á skipun Drottins sjálfs. Kristnir menn hafa neytt 

sakramentisins í þeirri vitund að það sé verið að neyta fórnargjafa Jesú Krists, líkama 

hans og blóðs. Það er með því að neyta að fórnar hans og kærleika er minnst frammi 

fyrir Guði, í þessari athöfn er fólgin bæn til Guðs að minnast fórnar sonar síns, en ekki 

synda mannsins.50 

                                                 
47 Arngrímur Jónsson 2007, s. 16. 
48 Arngrímur Jónsson 2007, s. 14-16. 
49 Arngrímur Jónsson 2007, s. 24. 
50 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 199. 
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Lúther og altarissakramentið 

Lúther lagði áherslu á að viðhalda einfaldleika og helgi hinnar upphaflegu 

guðsþjónustu. Messann á sér upphaf í síðustu kvöldmáltíð Jesú með lærisveinum sínum, 

þar sem hann gaf með orðum sínum sjálfan sig í brauði og víni, það er hin sanna 

guðsþjónusta, sett af Kristi sjálfum.51 Lúther var mótfallin þeim skilningi, sem kominn 

var fram á þessum tíma, að brauð og vín umbreyttist í raunverulegt blóð og líkama 

Krists eins og rómversk-kaþólska kirkjan hélt fram við blessun efnanna, þrátt fyrir að 

halda lögun, lit og bragði. Hann hélt fram raunverulegri nálægð Krists, að þegar fólk 

kom að altarinu og meðtók efnin var Kristur nálægur í efnunum. Lúther hélt því fram að 

fyrirheiti Jesú væri treystandi, eðli efnanna þyrfti ekki að breytast. Innsetningarorðin 

væru endurtekin orð Krists. Og þau væru fullnægjandi.52  

Lúther benti á að frelsun mannsins væri ekki eingöngu bundin við hið andlega, 

huga hans. Holdgun Guðs í syninum sýndi fram á það hve Guð elskaði heiminn í heild 

sinni með því að ganga til sameiningar við hið smáa og lítilmótlega. Jesús batt nærveru 

sína við efni, -brauð og vín, eins og fyrirheit hans hljóða upp á. Jesús er ekki aðeins 

viðstaddur, heldur raunverulega nálægur í brauði og víni, þau eru tákn um þann 

raunveruleika sem innsetningarorðin segja um líkama og blóð Krists, gefinn og úthellt 

fyrir okkur.53  

Í Ágsborgarjátningunni segir að sá sem hefur verið skírður og færður inn í 

samfélag við Guð, er kallaður til þess að lifa í samhljóðan við það samfélag, þarf að 

neyta þeirrar fæðu sem styrkir það samfélag á sama hátt og hann þarf líkamlega fæðu til 

lífs og heilsu. Brauð og vín er í messunni sú fæða sem er manninum nauðsynleg til þess 

að næra samfélag hans við Guð. Hinn upprisni Drottinn býður til máltíðar á upprisudegi 

sínum, fyrsta degi vikunnar, sunnudeginum. Þar gefur hann okkur sjálfan sig, sameinast 

okkur í brauði og víni og það sem við þiggjum er hann sjálfur, líf (líkami) hans og 

lífskraftur (blóð) til þess að við styrkjumst sem limir á líkama hans, vöxum til einingar 

við hann og náunga okkar.54 

Í þessari athöfn, altarissakramentinu, veitir Guð okkur fyrirgefningu syndanna 

með því að við göngum að borði Drottins og þiggjum í trú. Með því að drekka af 

                                                 
51 Arngrímur Jónsson 2007, s. 411. 
52 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 199. 
53 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 200. 
54 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 201. 
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bikarnum og eta brauðið þiggjum við ávexti fórnar hans. Fórn Jesú sem felst í því að 

hann gaf líkama sinn í dauðann og úthellti blóði sínu til fyrirgefningar og lífs, ávextir 

þeirrar fórnar er eilíft líf og fyrirgefning. Þessi atburður er umbreytandi í lífi hvers og 

eins sem þiggur í trú og trausti til Guðs.55 

Jesús gaf skýr fyrirmæli sem ekki skildi víkja frá að mati Lúthers, hann lagði 

áherslu á að halda hinni upprunalegu mynd messunnar, það átti að vera merki um hlýðni 

og trúmennsku í eftirfylgd við Jesú Krist.56   

Fræðin minni, sem Lúther samdi, innihalda þá útskýringu á altarissakramentinu 

að fyrir orð Jesú er okkur veitt fyrirgefning syndanna, líf og sáluhjálp. Það er fyrst og 

fremst fyrir orð Jesú Krists sjálfs sem okkur er það veitt ásamt því að neyta efnanna, 

líkama og blóðs Krist. Það er fyrir orðin sem Jesús sagði við máltíðina: „þetta er líkami 

minn sem er fyrir yður gefinn og fyrir yður úthellt til fyrirgefningar syndanna“ sem við 

getum treyst á fyrirgefningu Guðs. Það er með því að trúa og treysta að við öðlumst.57 

Lúther leggur áherslu á að trúin á þau orð séu forsenda fyrir réttri neyslu, þannig 

að ávextir dauða Jesú Krists, sem eru fyrirgefning syndanna, friður og sátt við Guð er 

aðeins hægt að þiggja í trú. Hann segir samband á milli skrifta58 og sakramentis vera 

mjög náið. Gjöf beggja athafna er sú sama, fyrirgefning.  

Lúther tengir skírnina og altarissakramentið saman í Fræðunum minni. Hann 

segir að kristnilífið sé vegferð sem hefst við skírnina. Lúther líkir skírninni við þvott þar 

sem þau  óhreinindi sem eru sett á okkur og fylgja uppruna okkar frá föllnu mannkyni   

eru þvegin í burtu. Hann segir að óhreinindin sæki aftur á okkur og við þurfum stöðugt 

að endurnýja hreinsun okkar með því að viðurkenna fyrir sjálfum okkur og Guði 

ófullkomleika okkar, sekt og synd, og sækja eftir þeirri endurnýjun fyrirgefningarinnar 

sem er gefin í altarissakramentinu. Hana þiggjum við í orðinu sem segir: „Syndir þínar 

eru fyrirgefnar“ og í formi efna, brauðs og víns, á hlutstæðan hátt þar sem Drottinn 

sjálfur gefst okkur í máltíð sinni. Í máltíð Drottins tekur Jesús Kristur á sig syndugt líf 

okkar og gefur okkur sitt guðdómlega líf og lífskraft í staðinn, svo að við getum horft 

                                                 
55 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 201. 
56 Arngrímur Jónsson 2007, s. 398. 
57 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 275. 
58 Skriftir tengist því að kannast við syndir sínar, bæði þær sem eru meðvitaðar og ómeðvitaðar,  iðrast og 
játa þær fyrir Guði og mönnum, ekki síður mikilvægt að þiggja fyrirgefninguna. Sjá í Kirkjan játar s. 272-
274. 
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fram á veginn í trú og von. Og lifað í þeim kærleika sem við erum kölluð til þess að lifa 

í samfélagi við Guð og menn. 59   

Máltíð Drottins er mesti leyndardómur trúarinnar. Guðs er sjálfur bundinn því að 

sameinast okkur í þessari athöfn ef við viðurkennum þennan leyndardóm, -neytum og 

meðtökum í trú leyndardóminn um vilja Guðs og ásetning. Leyndardómur máltíðar 

Drottins er okkur gefinn fyrir náð Guðs og þá trú sem er gefin fyrir heilagan anda.60 

 

Lokaorð 

Við erum sköpuð af Guði sem er skapari alls, allt á sér upphaf og endi í honum. Við 

erum sköpuð í hans mynd og með hæfilekann til þess að eiga samfélag við hann. Guð er 

kærleikur, hann skapaði manninn til þess að eiga kærleikssamfélag við sig, vera með 

honum í því að hlúa að og annast um jörðina, vera ráðsmaður yfir sköpun Guðs, annast 

hana af kærleika og ábyrgð.  

En eins og Ignatíus frá Lyon sagði getur sköpunin aldrei verið jafn fullkomin og 

skaparinn. Guð gaf manninum tækifæri til að vaxa og þroskast í samfélaginu við sig og í 

ráðsmennskuhlutverki sínu. Sérstaða mannsins er samt ekki fólgin í vitsmunalegum eða 

líffræðilegum yfirburðum hans heldur vegna þess að Guð talar til hans og kallar hann til 

ábyrgðar. Guð skapaði manninn í sinni mynd með hæfileika til að vaxa og þroskast, en 

hann var ekki þroskaðri eða fullkomnari en svo að hann valdi að óhlýðnast skaparanum. 

Við það að óhlýðnast skaparanum kom inn sektarkennd og skömm hjá manninum. Hann 

blygðaðist sín og það var ekki aftur snúið.  

Í Ágsborgarjátningunni, játningum hinnar lútersku kirkju, er talað um fall Adam 

sem fall mannsins, og sínir það stöðu mannsins gagnvart skapara sínum. Það skapaðist 

skekkja í stöðu mannsins vegna sektarkenndar og blygðunar yfir því að fara gegn vilja 

Guðs, óhlýðnast. Sömuleiðis er talað um sköpunarsöguna sem ákveðna forsögu með því 

markmiði að lísa stöðu mannsins í heiminum, sú ábyrgð og köllun að annast og hlúa að 

jörðinni sem ábyrgur ráðsmaður og til að eiga samfélag við Guð. 

Kjarninn í afstöðu Guðs til mannsins er kærleikur og sá kærleikur kallar á 

andsvar. Andsvar mannsins við kærleiksávarpi Guðs birtist í afstöðu mannsins til 

náunga síns. Að vera kallaður til ábyrgðar er að vera kallaður til að velja, maðurinn 

                                                 
59 Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 276. 
60 The Eucharist 1980, s. 4. 
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hefur val um að svara kærleikanum, sannur kærleikur felst í frelsi til að velja að svara 

kærleikanum og elska á móti. 

En það var komin skekkja í stöðu mannsins gagnvart Guði, sjálfum sér og 

náunganum vegna óhlýðni við vilja Guðs og sektarkenndar. Maðurinn valdi að fara af 

vegi kærleika og hlýðni og fór inn á veg óhlýðninnar, þar er hann ófær um að fara eftir 

boðum Guðs í eigin mætti, hann er í raun ofurseldur óhlýðninni. Hann er einnig ófær 

um að komast í rétta stöðu gagnvart skapara sínum í eigin mætti, og án iðrunar.  

Guð birtir vilja sinn í lögmálinu, boðorðunum 10. og náttúrunni, þar getur 

maðurinn séð stöðu sína gagnvart skaparanum og ennfremur að Guð hefur ekki sleppt 

hendi sinni af manninum þrátt fyrir óhlýðni hans. Við finnum fyrir því að hið 

upprunalega markmið okkar, það sem Guð ætlaði okkur, að lifa og vaxa í kærleika, trú 

og trausti til skapara okkar er glatað, týnt. Við höfum tapað marki okkar. Maðurinn er 

samt sem áður ekki leystur undan ábyrgð sinni, Guð heldur áfram að kalla hann til 

kærleikssamfélags við sig.  

Sú hjálpræðisleið sem manninum var fyrirbúin er í gegnum Jesú Krist, son 

Guðs. Með lífi, dauða og upprisu Jesú Krists, opnaði Guð leið mannsins til sín. Þessi 

leið er í gegnum skírnarnáðina og altarissakramentið. Kristindómurinn byggist ekki 

aðeins á trúnni á Guð sem skaparann, hann byggir einnig á trúnni á Jesú Krist sem 

endurlausnara. Hjálpræðið felst í fyrirgefningu Guðs og sátt hans við manninn. Hver og 

einn einstaklingur þarf að komast í persónulega sátt við Guð, öðlast sáluhjálp. 

Í Biblíunni er skírnin lykill að þeirri sáluhjálp því að í henni er náð Guðs veitt. 

Skírnarathöfnin felur í sér það traust til Guðs að hann standi við orð sín, það sem Jesús 

skipaði lærisveinum sínum. Í skírnarnáðinni er einstaklingurinn tekinn inn í samfélag 

trúaðra, kirkju Krists. Í því felst að hann er færður inn í samfélag við Guð og þar með 

kallaður til þess að lifa í samhljóðan við það samfélag, jafnframt þarf maðurinn að neyta 

þeirrar fæðu sem styrkir það samfélag á sama hátt og hann þarf líkamlega fæðu til lífs 

og heilsu. Til þess höfum við sem erum skírð aðgang að máltíð Drottins, 

altarissakramentinu.  

Brauð og vín sem eru fram borin með innsetningarorðu Jesú Krists sjálfs í máltíð 

Drottins, er sú fæða sem er manninum nauðsynleg til þess að næra samfélag hans við 

Guð. Í þessari athöfn, altarissakramentinu, veitir Guð okkur fyrirgefningu syndanna 

með því að við göngum að borði Drottins og þiggjum í trú. Með því að drekka af 
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bikarnum og eta brauðið þiggjum við ávexti fórnar hans. Fórn Jesú sem felst í því að 

hann gaf líkama sinn í dauðann og úthellti blóði sínu til fyrirgefningar og lífs, ávextir 

þeirrar fórnar er eilíft líf og fyrirgefning. Þessi atburður er umbreytandi í lífi hvers og 

eins sem þiggur í trú og trausti til Guðs 

Í Jesú Kristi opinberaði Guð sjálfan sig, kærleiksríkan vilja sinn, vilja til að 

fyrirgefa og leið til sátta á milli Guðs og manns. Guð réttir manninum sáttarhönd í Jesú 

Kristi og meira en það hann leiðir manninn inn á veg kærleika og hlýðni, þar sem að í 

trú á Jesú Krist öðlast maðurinn fyrirgefningu, hreinsun samvisku sinnar og rétta stöðu. 

Í og fyrir Jesú Krist er maðurinn aftur fær um að svara kærleikskalli Guðs og eiga 

kærleikssamfélag við skapara sinn. Maðurinn öðlast nýjan vilja til þess að lifa í kærleika 

og ábyrgð.  

Í altarissakramentinu er fólginn mesti leyndardómur trúarinnar, þar opinberast 

vilji Guðs með manninn. Guð er bundinn því að sameinast manninum í þessari athöfn ef 

við viðurkennum þennan leyndardóm, -neytum og meðtökum í trú leyndardóminn um 

vilja Guðs og ásetning. Leyndardómur máltíðar Drottins er okkur gefinn fyrir náð Guðs 

og þá trú sem er gefin fyrir heilagan anda 

Ég sagði í inngangi þessarar ritgerðar að ég ætlaði að gera mér vonir um að geta 

breytt einhverju með þessari ritgerð. Hún hefur breytt heiminum, -hún hefur breitt mér. 

Allt þetta efni sem hefur verið til umfjöllunar, kærleikur Guðs, fall mannsins og að 

horfast í augu við þá stöðu sem maðurinn kemur sér í með óhlýðni sinni, ábyrgð og 

köllun mannsins, skírnarnáðin og ekki síst leyndardómur altarissakramentisins sem 

hefur umbreytandi áhrif á lif einstaklingsins og þar á meðal mig. Það er ekki hægt annað 

en mynnast á æðsta boðorðið, tvöfalda kærleiksboðorðið. Þar kallar hann mig ekki 

aðeins til kærleikssamfélags við sig heldur til kærleikssamfélags við náunga minn. Ég á 

að elska Drottinn Guð minn af öllu hjarta mínu, allri sálu minni, og öllum huga mínu, 

og það að ég eigi að elska náungann eins og sjálfa mig felur einnig í sé að ég og þú 

eigum að elska okkur sjálf sem dýrðmæta sköpun Guðs.  
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