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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um umræðuna um merkingu krossins og framlag Marteins 
Lúthers til hennar. Raktir eru helstu þræðir í túlkunarsögu krossins frá ritun Nýja 
testamentisins fram til okkar daga. Fyrst með rannsókn á textum guðspjallanna, 
bréfum Páls og Hebreabréfsins og síðan með athugun á helstu 
friðþægingarkenningum í sögu vestrænnar kristni. Sérstaklega er sjónum beint að 
gagnrýni upplýsingarinnar og femínískra guðfræðinga á hefðbundnar 
friðþægingarkenningar. Túlkun Jürgens Moltmanns er tekin sem dæmi um nýstárlega 
úrvinnslu á merkingu krossins.  

Eftir þetta sögulega yfirlit er Marteinn Lúther kynntur til sögunnar og rýnt í framlag 
hans til umræðunnar. Lúther aðhylltist ekki einhverja eina friðþægingarkenningu 
heldur studdist við helstu þætti hefðbundinna kenninga. Hans stærsta framlag til 
umræðunnar um merkingu krossins var guðfræði krossins (l. theologia crucis) sem 
yfirleitt er dregin saman úr þeirri guðfræði sem hann kynnti í rökræðunum í 
Heidelberg árið 1518. Krossguðfræðin leggur áherslu á að grunnur guðsþekkingar sé 
annars vegar í opinberun Guðs í krossi og þjáningu Krists og hins vegar í krossi og 
þjáningu mannsins. Krossguðfræði Lúthers var ekki bundin við guðfræðistörf hans 
eða baráttu fyrir siðbót kirkjunnar heldur notaði hann þætti hennar líka í störfum 
prestsins.  
 
Lykilorð: Marteinn Lúther, guðfræði krossins, kristsfræði, friðþæging. 
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Abstract 

This thesis focuses on the discourse about the meaning of the cross, with special 
emphasis on Martin Luther’s contribution to this discourse. Key issues within the 
history of interpretation are lifted up, from the time of the writing of the New 
Testament until present day. First by researching texts from the gospels, letters of 
Paul and the letter to the Hebrews and secondly by analyzing main atonement 
theories in the history of western Christianity. Jürgen Moltmann’s rendering of the 
cross is chosen as a prime example of recent interpretations of the cross.  

Following this historical survey, Martin Luther is introduced, and his contribution to 
this discourse is examined. Luther did not subscribe to any particular theory of 
atonement but relied on key issues from diverse traditional theories. Luther’s greatest 
contribution to the interpretations of the cross was his theology of the cross (l. 
theologia crucis), which is usually extracted from the theological approach he 
presented in his Heidelberg disputation in the year 1518. The theology of the cross 
maintains that the base for knowing God lies on the one hand, in God’s revelation in 
the cross and suffering of Christ, and, on the other hand, in the cross and suffering of 
human beings. Luther’s theology of the cross was not confined to his academic 
theology, or to his role as a reformer, but was also significant to his pastoral work.  
 
Keywords: Martin Luther, theology of the cross, Christology, atonement.  
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Inngangur 

Í öllum hinum vestræna heimi og í löndum þar sem vestræn menning hefur skotið 
rótum er eitt tákn aldrei langt undan. Þetta tákn er krossinn. Hann má finna á 
kirkjubyggingum, í skjaldamerkjum og fánum, heiðursmerkjum og orðum, hangandi 
um háls eða í eyrum og prentaðan í fjölbreyttum litum á föt og fylgihluti. 
Fornaldarmönnum hefði aldrei komið til hugar að illræmdasta drápstól þeirra tíma 
myndi síðar öðlast táknræna merkingu og njóta fádæma hylli og útbreiðslu um 
margar aldir. Það var vegna dauða Jesú á krossinum og sigurs hans yfir dauðanum 
að drápstólið breyttist í sigurtákn fyrir kristnu fólki.  

Hvern sunnudag kemur kirkja Krists saman um allan heim frammi fyrir tákni 
krossins. Hann er reglulega umfjöllunarefni presta í prédikunum þeirra og á hverju ári 
á páskum er atburðanna minnst sem krossinn skírskotar til; pínu, dauða og upprisu 
Jesú Krists. Í gegnum alla sögu kristinnar trúar hefur kristið fólk reynt að skilja hvað 
atburðir föstudagsins langa þýða. Kenningar hafa verið mótaðar til þess að útskýra 
hvernig dauði Jesú Krists hafði áhrif á samband Guðs og manns. Þessar kenningar 
eru jafnan kallaðar friðþægingarkenningar þar sem orðið friðþæging vísar til athafnar 
sem kemur á friði eða sátt milli Guðs og manna.  

Umræðan um merkingu krossins takmarkast þó ekki við friðþægingarkenningar. 
Siðbótarmaðurinn Marteinn Lúther er einn þeirra guðfræðinga sem túlkað hafa 
krossinn í víðara samhengi. Lúther er þekktur fyrir framsetningu sína á guðfræði 
krossins (l. theologia crucis) sem gerir krossinn að viðmiðunarramma fyrir alla 
guðfræðilega umræðu.  

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: „Hvað lagði Marteinn Lúther fram til 
umræðunnar um merkingu krossins með krossguðfræði sinni?“ Í fyrsta hluta (1. og 2. 
kafla) verður gerð grein fyrir meginatriðum í túlkunarsögu krossins gegnum aldirnar 
og rótum hennar í texta Nýja testamentisins. Í öðrum hluta (3. og 4. kafla) verður 
Marteinn Lúther og krossguðfræði hans tekin fyrir. Horft verður til samspils milli 
lífsreynslu hans og guðfræðihugmynda. Í þriðja og síðasta hluta (5. kafla) verður 
metið hvernig Lúther nýtti krossguðfræði sína í mismunandi hlutverkum prestsins. 
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1 Nýja testamentið og merking krossins  

Í Nýja testamentinu skipar umfjöllun um krossdauða Krists veigamikinn sess og vísa 
flest rit til atburðarins með einum eða öðrum hætti. Textar þessir eru heimildir um 
hugmyndir nokkurra kristinna safnaða á 1. og 2. öld. e. Kr. og vitna um hvaða 
merkingu þessir söfnuðir og höfundar textanna lögðu í krossfestinguna. Í ritum 
þessum eru fjölbreyttar myndir og líkingar dregnar upp til þess að lýsa því sem 
Kristur gerði mannkyninu til hjálpræðis. Þær eru hvorki einsleitar né hafa þær jafna 
stöðu og notkun í Nýja testamentinu.1 

Umræddar myndir byggja á textum og arfi Gamla testamentisins enda var Kristur 
talinn uppfylling fyrirheita Guðs og spádóma sem þar eru varðveittir. Gamla 
testamentið birtir þá sýn að Ísraelsþjóð sé útvalin þjóð Guðs og standi í sérstöku 
sambandi við hann vegna sáttmálans sem Guð hafði gert við þjóðina. En staða og 
útvalning þjóðarinnar átti að verða öllum ættkvíslum jarðar til blessunar (1Mós 12.3) 
og Ísrael skyldi verða ljós fyrir þjóðirnar (Jes 49.6).2 Bakgrunnur sáttmálans var hið 
upphaflega blessunarástand Edengarðsins (1Mós 1-2) og paradísarmissir (1Mós 3). Í 
þessu samhengi átti Ísraelsþjóð að standa fyrir mannkynið allt sem frumgróði 
endurlausnar Guðs á sköpun sinni.3 

Ísraelsþjóðinni gekk ekki alltaf vel að halda sáttmálann sem var skilyrtur af 
Móselögunum. Vegna afbrota þjóðarinnar var sáttmálinn vanvirtur og slitnaði því upp 
úr sambandi þjóðarinnar við Guð (Jes 1.2, Sl 78). Til þess að koma sambandinu aftur 
í samt lag og ná sáttum voru sérstakar fórnir færðar í samræmi við fórnarkerfi 
sáttmálans (3Mós). Til þess þurfti presta, sérstaka fulltrúa lýðsins sem um leið voru 
fulltrúar Guðs gagnvart þjóðinni. Sextándi kafli þriðju Mósebókar er sérstaklega 
mikilvægur með hliðsjón af túlkun kaflans í Nýja testamentinu. Þar er lýst fórnaratferli 
á friðþægingardeginum þegar æðsti presturinn fórnaði dýrum sem syndafórnum sem 
friðþægja áttu fyrir allan lýðinn.4  

Nýja testamentið tjáir þessi kjarnaatriði Gamla testamentisins; sáttmála-
sambandið, umboð prestsins og fórnarskilninginn. Þessi atriði eru yfirfærð á persónu 
og verk Jesú Krists, ekki síst dauða hans á krossi. Hann er bæði presturinn og fórnin 
sjálf (Jóh 1.29, Heb 7.27). Gegnum hann er stofnaður nýr sáttmáli sem endurnýjar, 
uppfyllir og innlimar fyrri sáttmála Guðs við Ísrael. Kristur færir öllum þjóðum blessun 
og markar endurlausn allrar sköpunarinnar líkt og hlutverk Ísraelsþjóðar var áður.5 Í 
gegnum tíðina hafa bréf Páls, guðspjöllin og Hebreabréfið verið uppsprettur skilnings 
og túlkunar guðfræðinga á merkingu krossins. Það liggur því beint við að kanna þessi 
rit Nýja testamentisins betur.  

                                            
1 R. J. Plantinga, T. R. Thompson, M. D. Lundberg, An Introduction to Christian Theology, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010, bls. 258. 
2 Brevard S. Childs, Old Testament Theology in Canonical Context, Philadelphia: Fortress Press, 
1986, bls. 92-93.  
3 Plantinga o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 258-259. 
4 Sama rit, bls. 259. 
5 Sama rit, bls. 259-260. 
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1.1 Pálsbréfin 
Páll postuli fjallar aldrei um friðþæginguna með afdráttarlausum hætti í bréfum sínum 
til hinna ýmsu safnaða. Ástæðan er líklega sú að friðþægingin var ekki umdeild innan 
þeirra safnaða sem Páll átti í bréfaskriftum við. Samt sem áður má gera ráð fyrir að 
friðþægingin hafi verið hluti af þeim boðskap sem Páll boðaði og leikur krossinn víða 
hlutverki í röksemdafærslu bréfanna.6 

 Í mörgum hinna óumdeildu7 bréfa Páls má finna staðhæfingar um að Jesús hafi 
dáið fyrir einhvern/einhverja eða vegna einhvers: „Kristur dó vegna synda okkar“ 
(1Kor 15.3); „dó fyrir okkur“ (1Þess 5.10); „fyrir óguðlega“ (Róm 5.6) og „fyrir alla“ 
(2Kor 5.14). Páll taldi Guð hafa brugðist við synd mannanna með dauða sonar síns á 
krossi. Hann var sannfærður um að Guð hefði sent son sinn „gegn syndinni“8. Þess 
vegna skipti ekki máli fyrir Pál hverjir höfðu staðið að krossfestingunni eða hvaða 
ástæðu þeir höfðu fyrir henni. Atburðurinn var hluti af áætlun Guðs. Hann stendur 
hulinn á bak við atburðarásina en birtist þegar „orð krossins“ er prédikað (1Kor 1.18, 
22-24). Telja má líklegt að þessa hugmynd hafi Páll tekið í arf frá frumsöfnuðunum 
sem hann var í samskiptum við og breitt hana út með boðun sinni.9 

Páll túlkar krossdauðann á frumlegan og fjölbreyttan hátt. Dauði Krists, eða hins 
seinni Adams eins og Páll kallar hann víða, er vendipunktur í veraldarsögunni. Fyrir 
tilstilli hins „fullkomna verks“ og „hlýðni hins eina“ verða allir sýknir saka (Róm 5.18-
19). Páll tengir dauða Jesú líka hugmyndum sínum um réttlætingu af trú óbeint, þ.e. 
„með endurlausn [Guðs] í Kristi Jesú“ verður réttlætingin möguleg (Róm 3.24). Önnur 
myndhverfing sem Páll notar er félagslega hugtakið sáttargjörð (e. reconciliation). 
Guð á frumkvæðið að þessari sátt milli sín og manna og hún á sér stað í gegnum og 
fyrir Krist (2Kor 5.18-19). Í Galatabréfinu (3.13, 22-23; 4.4-5) talar Páll um sigur Krists 
yfir kröftum sem eru andsnúnir Guði. Allt hafi verið hneppt undir vald syndarinnar og 
verið í gæslu syndar og lögmáls en Kristur keypti þá sem trúa undan bölvun og oki 
þeirra. Að lokum talar Páll í Rómverjabréfinu (3.25) um blóð Krists sem sáttarfórn 
sem Guð tekur gilda fyrir þá sem trúa.10  

Í víðara samhengi má segja að krossdauðinn sé einn grundvallarþátta í guðfræði 
og hugsun Páls. Hann sér krossinn og upprisuna sem vendipunkt í veraldarsögunni. 

                                            
6 Charles B. Cousar, „Paul and the Death of Jesus“, Interpretation 52: 1/1998, ritstýrt af W. P. Brown 
og J. T. Carroll, bls. 38-52, hér bls. 39, sótt 20. janúar 2016 af 
http://search.proquest.com/docview/202706358? accountid=28822. 
7 Fæðimenn eru almennt sammála um að Páll sé raunverulega höfundur Róm, 1-2Kor, Gal, Fil, 1Þess 
og Fíl. En tekist er á um hvort Páll hafi í raun skrifað 1-2Tím, Tít, Ef, Kól og 2Þess. Sjá: Michael J. 
Gorman, „The Character and Composition of the Books of the New Testament“, Scripture: An 
Ecumenical Introduction to the Bible and Its Interpretation, ritstýrt af Michael J. Gorman, Grand 
Rapids: Baker Academic, 2005, bls. 71-90, hér bls. 81. 
8„Það sem lögmálinu var ógerlegt, þar eð það var vanmegna gagnvart sjálfshyggju mannsins, það 
gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæma syndina í 
manninum.“ (Róm 8. 3).  
9 Cousar, „Paul and the Death of Jesus“, bls. 40. 
10 Sama rit, bls. 40-42 



  

4 

Atburðirnir marka endi veraldar og innreið nýrrar aldar.11 Sömuleiðis hefur krossinn í 
för með sér nýja sýn á veruleikann. Allt litast í ljósi krossins sem snýr hlutunum á 
hvolf og sýnir að speki heimsins er í raun heimska og styrkur heimsins veikleiki (1Kor 
1.10-2.5).12 Einnig endurskilgreinir dauði Krists hugmyndir manna um vald. Hið 
endurskilgreinda vald er í mótsögn við hugmyndir heimsins um að vald felist í 
yfirráðum, drottnun og getu til að valda öðrum þjáningu.13 Síðast en ekki síst notar 
Páll krossdauðann sem viðmið fyrir líf og breytni hinna trúuðu. Sjálfsfórn Krists er 
fyrirmynd um auðmjúkt og þjónandi líf sem fylgjendum hans er ætlað að lifa.14 

1.2 Guðspjöllin 
Það fer vel á því að skilgreina guðspjall sem píslarsögu með löngum formála.15 Í 
hverju guðspjalli fyrir sig má lesa túlkun höfundar á þýðingu krossdauðans með 
beinum eða óbeinum hætti. Í Matteusarguðspjalli er strax í upphafi (1.21) gefið til 
kynna að hlutverk Jesú sé að „frelsa lýð sinn frá syndum hans“. Miklu seinna í 
guðspjallinu (20.28) er þýðing krossdauðans gefin upp í tengslum við þriðju forspá 
Jesú um yfirvofandi dauða. Þar segir: „Mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta 
þjóna sér heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla.“ Höfundur 
guðspjallsins reynir að sannfæra lesendur sína um að aftaka Jesú hafi ekki verið 
tilviljun heldur hluti af áætlun Guðs og hlýðni Krists við vilja Guðs.16 Ritskýrandinn 
Douglas R. A. Hare telur að ekki beri að skilja „lausnargjaldið“ bókstaflega heldur noti 
höfundur myndhverfingu sem tjáir að í gegnum Jesú hafi uppreisn mannkyns gegn 
Guði verið gerð upp.17  

Nánast orðrétta hliðstæðu við Matteusarguðspjall 20.28 er að finna í 
Markúsarguðspjalli 10.45. Ritskýrandinn Adela Yarbro Collins segir að ummælin gefi 
til kynna að Jesús gefi líf sitt af fúsum og frjálsum vilja. Í Markúsarguðspjalli 8.31 
segir Jesús fyrir um dauða sinn og leggur áherslu á að honum beri að þjást, verða 
útskúfað og að lokum tekinn af lífi. Orðalagið bendir til þess að dauði hans sé hluti af 
áætlun Guðs. Vissa Jesú um ill örlög bendir til þess að hann hafi sætt sig við þau.18 
Seinna í guðspjallinu (9.31) segir Jesús öðru sinni fyrir um örlög sín. Þar bendir 
orðaval höfundar til meðvitaðrar tilvísunar í grísku útgáfu spádómsbókar Jesaja 53.12 
(síðasta þjónsljóðið). Vísar textinn þar til persónu sem nefnd er þjónn Guðs og 
framseld er til dauða vegna synda margra.19 Orð Jesú um brauðið og kaleikinn (Mark 
14.22-24) þegar hann snæddi síðustu kvöldmáltíðina með lærisveinum sínum varpa 

                                            
11 Sama rit, bls. 42-44 
12 Sama rit, bls. 44-45 
13 Sama rit, bls. 45-46 
14 Sama rit, bls. 46-47 
15 Sbr. skilgreiningu Martin Kählers. Douglas R. A. Hare, Matthew, Interpretation: A Bible Commentary 
for Teaching and Preaching, Louisville : John Knox Press, 1993, bls. 1. 
16 Sama rit, bls. 232. 
17 Sama rit, bls. 235. 
18 Adela Yarbro Collins, Mark: A Commentary, Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on 
the Bible, ritstýrt af Harold W. Attridge, Minneapolis: Fortress Press, 2007. bls. 80. 
19 Sama rit, bls. 81. 
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enn frekar ljósi á túlkun Markúsar á dauða hans. Um var að ræða páskamáltíð og 
fullyrti Jesús að brauðið táknaði líkama sinn. Samhengið bendir til þess að hann eigi 
við að líkami sinn sé hliðstæður páskalambinu sem fórnað var á páskum. Einnig er 
blóð hans sagt vera blóð sáttmálans, eins konar fórn til endurnýjunar sáttmálans milli 
Guðs og manna. Auk þess er því úthellt fyrir marga sem líklega bendir til 
friðþægingar vegna syndar eða þá að Jesús taki á sig þjáningu margra í samhengi 
við inntak fimmtugasta og þriðja kafla spádómsbókar Jesaja.20  

Í Lúkasarguðspjalli er áherslan aðeins önnur en í hinum guðspjöllunum. 
Ritskýrandinn François Bovon segir mannskilning Lúkasar vera jákvæðari en annarra 
guðspjallamanna. Krossdauðinn sé í guðspjallinu ekki talinn vera friðþæging heldur 
orsakast af synd mannanna sem leiðir til höfnunar og ofbeldis gegn Jesú. Engu að 
síður er atburðurinn vilji Guðs sem táknar nýjan sáttmála milli Guðs og manna (Lúk 
22:19-20).21 Bovon segir ýmis einkenni píslarsögu Lúkasar benda til tengsla við 
sögur um píslarvotta frá svipuðu skeiði. Jesús sýni ótrúlegt hugrekki í sögunni en sé 
þó jafnan mannlegur og finni fyrir ótta eins og sést í sögunni af bænagjörð hans á 
Olíufjallinu skömmu fyrir handtöku hans (Lúk 22.46). Greinilegt sé að Lúkas álíti 
þjáningu og dauða Jesú hafa hjálpræðislega þýðingu. Þetta sjáist berlega þegar 
Jesús gefur upp andann og viðhorf viðstaddra til hans breytist.22 

Jóhannesarguðspjall leggur áherslu á að í dauða sínum hafi Jesús fullt vald yfir 
kringumstæðum sínum. Hann lætur líf sitt af fúsum og frjálsum vilja án þess að 
nokkur neyði hann til þess. Krossdauðinn er greinilega túlkaður sem 
staðgengilsdauði sbr. Jóhannesarguðspjall 10.11: „Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn 
leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina.“ Upphafning Jesú er lykilatriði í túlkun 
guðspjallamannsins. Bæði er Jesús hengdur upp á krossinn og um leið upphafinn af 
Guði vegna dauða síns sem kemur hjálpræðinu til leiðar (Jóh 12.32). Dauði Jesú 
opinberar Guð og um leið dýrð Guðs öfugt við það sem mætti gera ráð fyrir í fyrstu. 
Ritskýrandinn D. Moody Smith fullyrðir að höfundur guðspjallsins sé sannfærður um 
að dauði hans umbreyti hugmyndinni um dýrð Guðs og raunar hugmyndinni um Guð. 
Sá Guð sem birtist í Jesú er Guð hæstu hæða og dýpstu djúpa tilverunnar. Þetta 
verður þó ekki ljóst nema með upprisunni en höfundur guðspjallsins sér atburðina 
sem eina heild og ávallt í ljósi upprisunnar.23  

                                            
20 Sama rit, bls. 83. 
21 François Bovon, Luke 1: A Commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50, Hermeneia: A Critical and 
Historical Commentary on the Bible, ristýrt af Helmut Koester, þýtt af C. M. Thomas, Minneapolis: 
Fortress Press, 2002, bls. 11. 
22 François Bovon, Luke 2: A Commentary on the Gospel of Luke 9:51-19:27, Hermeneia: A Critical 
and Historical Commentary on the Bible, ritstýrt af Helmut Koester, þýtt af D. S. Deer, Minneapolis: 
Fortress Press, 2013, bls. 340. 
23 D. Moody Smith, John, Abingdon New Testament Commentaries, Nashville: Abingdon Press, 1999, 
bls. 367-370. 
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1.3 Hebreabréfið 
Eitt af meginstefjum Hebreabréfsins er drottinvald Jesú Krists. Hann er að skilningi 
hins ókunna höfundar sonur Guðs og æðri bæði englunum og Móse. Drottinvald 
Krists birtist hvað skýrast í hlutverki æðsta prests (Heb 4.14). Sem æðsti prestur er 
hann fulltrúi manna gagnvart Guði og ber fram fórn fyrir syndir þeirra (Heb 5.1). En 
Jesús er um leið fórnin sjálf og fórnardauði hans er einstakur þar sem fórn hans er 
gild í eitt skipti fyrir öll og þarf ekki að endurtaka öfugt við fórnir Ísraelsmanna (Heb 
7.27, 10.1-18). Fórn Krists á krossinum og prestshlutverk hans markar stofnun nýs 
sáttmála sem Jeremía spámaður hafði áður sagt fyrir um (Heb 8.8-13).24  

1.4 Fjölbreytt túlkun 
Bréf Páls, guðspjöllin og Hebreabréfið leiða mikilvæg atriði í ljós um dauða Krists á 
krossinum. Annars vegar er augljóst að Páll, guðspjallamennirnir og höfundur 
Hebreabréfsins hafa ekki eina einsleita sýn á þýðingu krossdauðans og styðjast ekki 
við neina „opinbera“ túlkun. Allir virðast þeir vera að takast á við merkingu krossins út 
frá sínum forsendum. Hins vegar er óhætt að segja að túlkanir þeirra eigi margt 
sameiginlegt. Höfundarnir sjá allir atburðinn sem hluta af vilja og áætlun Guðs sem 
hefur djúpstætt vægi fyrir mannkynið. Dauðinn er ekki tilviljun, slys né óvæntur endir 
heldur markar tímamót í samskiptum Guðs og manna. 
   

                                            
24 Plantinga o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 260. 
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2 Friðþægingarkenningar 

2.1 Friðþægingarkenningar fram að upplýsingu 
Túlkanir guðfræðinga og kirkjunnar manna á dauða Krists á krossinum hafa tekið 
breytingum í gegnum söguna. Þær hafa frá upphafi stuðst við texta Nýja 
testamentisins þó í mismiklum mæli. Oft er einblínt á eina af mörgum útleggingum 
sem þar er að finna. Í þessum kafla er ætlunin að gera stuttlega grein fyrir kenningum 
um merkingu krossdauðans frá tímabili kirkjufeðranna fram að upplýsingu til þess að 
varpa ljósi á helstu breytingar í túlkunarsögu krossins. Þessar kenningar eru á 
fræðimáli venjulega kallaðar friðþægingarkenningar (e. atonement theories) þó þær 
eigi ekki allar við um friðþægingu í þrengstu merkingu þess orðs. Hér verður sjónum 
fyrst og fremst beint að friðþægingarkenningum sem leggja áherslu á krossdauðann 
og sneitt vísvitandi hjá „austrænni“ kenningum sem ganga út frá holdtekjunni. 
Yfirferðin hefst með kenningum kirkjufeðranna og rekur síðan veigamestu kenningar 
fram að tímabili upplýsingarinnar. 

2.1.1 Hinn forni fórnarskilningur 

Aþanasíus kirkjufaðir (u.þ.b. 296-373) skildi dauða Jesú sem fórn sem stæði í 
tengslum við fórnarathafnir þær sem lögmál Gyðinga sagði fyrir um. Reginmunur var 
á þessum tveimur tegundum fórna. Fórnir lögmálsins voru óáreiðanlegar að hans 
mati því þær þurfti að endurtaka reglulega. Fórn Krists var aftur á móti varanleg og 
traust. Hún var syndafórn og líktist slátrun páskalambsins.25 Dauði Krists var 
nauðsynlegur til þess að leysa mannkyn undan yfirvofandi refsingu samkvæmt 
skilningi Aþanasíusar. Jesús Kristur gat dáið í stað mannkyns og þar með tekið burt 
refsingu vegna syndar þess og með upprisu sinni gert eilíft líf mögulegt.26 Ágústínus 
(354-430) fór svipaðar slóðir og talaði um dauða Jesú sem fórn fyrir syndir 
mannanna. Hann byggði skilning sinn á Hebreabréfinu og sagði að Jesús væri bæði 
prestur sem fórnfærir og fórnin sjálf.27 Hinn forni fórnarskilningur spilaði stórt hlutverk 
á miðöldum og mótaði hina vestrænu túlkun á krossdauðanum. Hugmyndin var 
útfærð á ýmsa vegu og endurunnin í tímans rás og varð að lokum ríkjandi kenning í 
hugmyndum mótmælenda um hjálpræðisverk Krists.28  

2.1.2 Christus Victor  

Önnur hugmynd um þýðingu krossins var útbreidd á fyrstu öldum kristninnar og fram 
á daga upplýsingarinnar. Hún gekk út á sigurinn er Kristur vann með dauða og 
upprisu sinni og er í dag yfirleitt kölluð Christus Victor (Kristur sigurvegari). Sá sigur 

                                            
25 Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction, 3. útgáfa, Oxford: Blackwell Publishing, 
2001, bls. 411-412. 
26 Plantinga o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 269. 
27 McGrath, Christian Theology: An Introduction, bls. 412. 
28 Sama rit, bls. 412. 
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var yfir djöfli, dauða og valdi syndarinnar. Þessi hugmynd tengist textum Nýja 
testamentisins um lausnargjald sterkum böndum.29  

Að skilningi margra kirkjufeðra (t.d. Origenesar) var dauði Krists lausnargjald sem 
greitt var djöflinum til þess að leysa mannkynið úr ánauð syndar og dauða. Gregoríus 
mikli (540-604) útskýrði greiðsluna með því að segja að djöfullinn hefði í syndafallinu 
áunnið sér rétt yfir mannkyni sem Guði var skylt að virða. Jafnframt sá hann fyrir sér 
að eina leiðin til þess að hnekkja á rétti djöfulsins væri að lokka hann til að fara út 
fyrir valdsvið sitt og þar með fyrirgera rétti sínum. Guð hafi farið þessa leið með því 
að senda son sinn syndlausan í heiminn í líkingu syndugs manns og lagt þannig 
gildru fyrir djöfulinn. Hann hafi svo gengið í gildruna með því að eigna sér Krist í 
dauða hans. Þar sem Kristur var án syndar átti djöfullinn ekki rétt á því og hafði þar 
með farið út fyrir umboð sitt og fyrirgert rétti sínum yfir mannkyninu.30  

Gregoríus líkti Kristi við öngul með beitu sem lögð var fyrir sæskrímsli (djöfulinn). 
Beitan var mannlegt eðli Krists en falið í beitunni var öngullinn; guðlegt eðli Krist. 
Aðrir höfundar studdust við svipaðar líkingar; dauða Krists var einnig líkt við 
músagildru eða net til að veiða fugla. Grunnhugmyndin var sú að djöfullinn var 
unninn með brögðum gegnum dauða og upprisu Krists.31 Einstaka höfundar á borð 
við Anselm frá Kantaraborg létu á miðöldum í ljós efasemdir um siðferði þessara 
hugmynda en slík gagnrýni varð enn útbreiddari með tilkomu upplýsingarinnar.32 
Christus Victor kenningin naut mikils fylgis í vestrænni kristni frá tímum kirkjufeðranna 
fram allt fram á 11. öld en þá setti Anselm frá Kantaraborg fram kenningu sína um 
fullnægjugjörð. Kenning hans varð fljótt ríkjandi í Rómarkirkjunni.33 

2.1.3 Anselm frá Kantaraborg 

Anselm frá Kantaraborg (1033-1109) setti á sínum tíma fram eina áhrifamestu 
friðþægingarkenningu í vestrænni kristni. Byggir hún að miklu leyti á hinum forna 
fórnarskilningi en útfærir hann á nýstárlegan máta. Fyrrnefnd óánægja með 
hugmyndina um Christus Victor leiddi til þess að Anselm gerði réttlæti Guðs að 
útgangspunkti. Öll verk Guðs og þar með þýðing krossdauðans grundvölluðust á 
þessum eiginleika Guðs að mati Anselms.34 

Rökfærsla Anselms er nokkuð flókin. Hann taldi mannkyn hafa verið í upprunalegu 
blessunarástandi í upphafi þegar Guð skapaði það. Markmið Guðs var að gera þetta 
ástand að eilífum veruleika. En synd mannsins setur markmið Guðs í uppnám. 
Anselm skilur synd sem athöfn sem sviptir Guð þeirri tryggð sem hann á skilið en 
Guð krefst fullkominnar hollustu af manninum. Brot mannkyns kallar á skaðabætur 
eða refsingu. En mannkyn getur ekki greitt skaðabætur fyrir synd sína því afbrot gegn 
                                            
29 Sama rit, bls. 415. 
30 Sama rit, bls. 415-416. 
31 Sama rit, bls. 415-416. 
32 Sama rit, bls. 417, 419. 
33 Gustaf Aulén, Christus Victor: An Historical Study of the Three Main Types of the Atonement, þýtt af 
A. G. Herbert, London: SPCK, 1970, bls. 93, 143. 
34 McGrath, Christian Theology: An Introduction, bls. 419. 
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eilífum og takmarkalausum Guði kallar á samsvarandi bætur. Refsing er ekki heldur 
raunverulegur möguleiki því þá nær Guð ekki markmiði sínu að gera blessunarástand 
manna að eilífum veruleika.35 

Lausnin á þessum margþætta vanda felst í því að Guð gerist maður. Guð-
maðurinn Kristur getur vegna guðlegs eðlis bætt fyrir tjónið og vegna mannlegs eðlis 
verið borgunarmaður skaðabótanna. Þar af leiðandi er holdtekjan nauðsyn svo hægt 
sé að endurleysa mannkynið og markmið Guðs verði uppfyllt.36 Greiðsla 
skaðabótanna (fullnægjugjörðin) fer fram á krossinum því fullkomin hlýðni Krists við 
Guð bætir ekki tjón mannkyns þar sem Guð fer fram á hlýðni hvers og eins. Eitthvað 
meira þarf til og þar kemur krossdauðinn inn í myndina. Verðgildi pínu og dauða 
Krists er óendanlega hátt vegna guðlegs eðlis hans og dugar athöfnin til að bæta tjón 
mannkyns og greiða skuld þess við Guð. Að auki á Kristur óendanlega mikinn 
„afgang“ sem hann „millifærir“ á mannkynið þar sem hann, fullkominn Guð, þarfnast 
einskis. Þar með er málið leyst og mannkyn frelsað frá glötun.37  

Margir telja að hugmyndir Anselms og syndaskilningur sæki innblástur til lénskerfis 
miðalda og germanskra laga. Synd að hans skilningi er afbrot gegn Guði og alvarleiki 
afbrotsins í samræmi við stöðu brotaþolans líkt og tíðkaðist í lénsskipulagi því er var 
við lýði á tímum Anselms. Auk þess er líklegt að hugtakið fullnægjugörð komi beint úr 
germönskum lögum sem kváðu á um að afbrot þyrfti að bæta fyrir með viðeigandi 
greiðslu eða refsingu. Flestir fræðimenn hallast þó að því að hér sé Anselm að 
byggja á yfirbótakerfi kirkjunnar sem krafðist þess að syndari skyldi játa öll afbrot sín 
en auk þess fullnægja fyrir þau, þ.e.a.s. vinna eitthvað gott verk sem sýndi 
opinberlega þakklæti syndarans fyrir fyrirgefningu Guðs.38  

Friðþægingarkenning Anselms er eins og sjá má náskyld fórnarskilningnum til 
forna. Það sem sameinar þessar túlkanir er staðgengilshugmyndin: Á krossinum dó 
Kristur hvorki sjálfs síns vegna né vegna andstæðinga sinna heldur fyrir og í þágu 
mannkyns sem syndafórn eða með fullnægjugjörð fyrir augum. 
Staðgengilshugmyndin hélt áfram að þróast og taka breytingum eftir daga Anselms. 
Einn þeirra sem lagði hönd á plóg var Tómas Akvínas (u.þ.b. 1225-1474) en hann 
var m.a. óánægður með tengsl kenningar Anselms við lénskerfið. Útfærsla Tómasar 
er einföldun á kenningu Anselms. Í stað þess að velta sér upp úr mun á skaðabótum 
og refsingu lagði hann til að fullnægjugjörðin ætti sér stað með beinum hætti þegar 
Kristur tekur út refsinguna sem mannkyn hefur unnið sér inn. 39 Segja má að hann 
hafi horfið aftur til hugmynda Aþanasíusar í þessu efni. 

                                            
35 Plantinga o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 271-272, og McGrath, Christian Theology: 
An Introduction, bls. 419-420. 
36 McGrath, Christian Theology: An Introduction, bls. 419-420.  
37 Plantinga o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 271-272. 
38 McGrath, Christian Theology: An Introduction, bls. 420 og Plantinga o.fl., An Introduction to 
Christian Theology, bls. 271.  
39 Plantinga o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 272-273. 
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2.1.4 Kalvín og kenningar siðbótarmanna 

Siðbótarmennirnir tóku upp þráðinn frá Akvínasi. Jóhann Kalvín (1509-1564) var einn 
þeirra sem spann kenninguna áfram á kerfisbundinn hátt. Hann skiptir embætti Krists 
í þrennt: spámanns-, konungs- og prestsembætti. Prestsembætti Krists er að mestu 
bundið við krossdauðann. Að mati Kalvíns orsakar syndafallið bræði Guðs gagnvart 
mannkyni. Guð krefst refsingar vegna syndar mannanna og refsingin er eilífur dauði 
sem jafngildir aðskilnaði manna frá skapara sínum. En ekki er öll von úti samkvæmt 
Kalvín því þrátt fyrir bræði Guðs elskar hann enn heiminn og vill bjarga syndurum frá 
örlögum sínum án þess þó að láta af kröfum sínum um refsingu. Kristur reynist 
mannkyni bjargvættur með því að lifa í algjörri hlýðni og deyja að lokum í stað 
mannkyns og friðar þannig bræði Guðs. Með því að ganga frjáls í dauðann fyrir 
mannkynið afber hann bræði Guðs og tekur á sig refsinguna. Þar með er mannkyn 
sýknað, skuld þess hefur verið „millifærð“ á Krist. Mannkyn hlýtur jafnframt velþóknun 
þá sem Kristur vinnur sér inn gagnvart Guði er hann framkvæmir hjálpræðisverkið.40 

Meðal siðbótarmannanna voru þrjú atriði í forgrunni í túlkun þeirra á 
krossdauðanum. Í fyrsta lagi var Kristur fulltrúi mannkyns í sáttmála við Guð. Menn 
eignast hlutdeild í sáttmálanum fyrir trú. Þar með verður allt það sem Kristur ávann 
með dauða og upprisu sinni þeirra. Í öðru lagi eignast menn hlutdeild í hinum 
upprisna Kristi (eru „í Kristi“ eins og Páll segir margsinnis). Þeir eru fangnir í honum 
og deila með honum upprisnu lífi hans. Í þriðja lagi er Kristur staðgengill mannkyns 
og deyr þeim dauða sem syndugir menn áttu sjálfir að deyja. Guð leyfir Kristi að 
deyja í okkar stað og taka á sig sekt okkar svo réttlæti Krists sem hann öðlast fyrir 
hlýðni sína á krossinum verði okkar.41 

2.1.5 Huglæg áhersla Abelards 

Vert er að minnast á eina friðþægingarkenningu til viðbótar sem oftast er kennd við 
Pétur Abelard (1079-1142). Krossdauðinn spilar stórt hlutverki í þeirri kenningu en 
einnig fær líf og starf Krists meira vægi en í fyrri kenningum. Abelard gengur út frá 
breytingu sem verður í huga (innri veruleika) þess sem heyrir um líf, starf og 
sérstaklega krossdauða Krists. Af þessum sökum er kenning Abelards kölluð huglæg 
friðþægingarkenning, á meðan eldri kenningar kallast hlutlægar því þær byggjast á 
breytingu í ytri veruleika mannsins. Abelard lítur svo á að markmið holdtekjunnar sé 
að Kristur lýsi upp heiminn með speki sinni og veki kærleika í brjósti mannanna til 
sín. Krossdauðinn ber vitni um kærleika Guðs og fórnfýsi og hollusta Krists við Guð 
allt til dauða vekur kærleika gagnvart Guði í hjörtum manna. Hið nýja kærleiksþel 
frelsar mennina undan oki syndar og ótta.42 Abelard telur að ást manna til Guðs 
orsaki fyrirgefningu Guðs og byggir hugmynd sína á orðum Jesú til konunnar sem 

                                            
40 Sama rit, bls. 273. 
41 McGrath, Christian Theology: An Introduction, bls. 422. 
42 Plantinga o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 274 og McGrath, Christian Theology: An 
Introduction, bls. 426. 
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vætti fætur hans með tárum og þurrkaði með hári sínu: „Hinar mörgu syndir hennar 
eru fyrirgefnar enda elskar hún mikið“ (Lúk 7.47).43  

Réttast væri að kalla hugmynd Abelards áherslu frekar en kenningu þar sem hann 
sjálfur bæði aðhylltist hlutlægar kenningar og gerði ekki tilraun til þess að útskýra 
með hvaða hætti dauði Krists auðsýnir mönnum kærleika Guðs.44 Áhersla Abelards 
sór sig í ætt við hugmyndir kirkjufeðranna Ágústínusar og Klemensar frá Alexandríu 
(u.þ.b. 150-215). Sá fyrrnefndi áleit ástæðu holdtekjunnar vera sýnikennslu í kærleika 
Guðs til manna. Sá síðarnefndi taldi á svipaðan hátt holdtekjuna og sér í lagi 
krossdauðann staðfesta kærleika Guðs í garð mannkyns og kröfu Guðs um að 
mennirnir sýni sambærilegan kærleika til hvers annars.45 
Þau stef sem hér hafa verið kynnt nutu með einum eða öðrum hætti mikillar 

útbreiðslu og vinsælda í kristindómi miðalda. Greina má þrjú meginstef frá fornöld og 
gegnum miðaldir. Í fyrsta lagi hinn forni fórnarskilningur sem byggðist á 
staðgengilsdauða og vatt sífellt upp á sig með tilkomu nýrra kenninga, t.d. Anselms 
og Kalvíns. Í öðru lagi Christus Victor og í þriðja lagi huglæg áhersla kennd við 
Abelard. Síðasttalda stefið átti eftir að verða útfært á marga misjafna vegu með 
tilkomu upplýsingarinnar en þau tímamót mörkuðu líka hnignun fyrri tveggja stefjanna 
innan akademískrar guðfræði. Um þá þróun verður fjallað í næsta kafla.  

2.2 Gagnrýni á hefðina 

2.2.1 Gagnrýni upplýsingarinnar 

Upplýsingin markaði tímamót í sögu guðfræðinnar og sérstaklega trúfræðinnar þar 
sem breytt heimsmynd gerði það að verkum að grundvöllur flestra þekktra 
trúarkenninga brást. Heimsmynd upplýsingarinnar gekk út frá því að finna mætti 
sannleikann með því að rannsaka eðli hlutanna og komast að lögmálinu sem stæði 
að baki virkni þeirra. Mannshugurinn var þar ekki undanskilinn og var hann talinn lúta 
lögum rökhyggju og skilnings. Rökhyggjan velti hinni trúarlegu sýn á veruleikann úr 
sessi. Um leið missti hefðarvaldið vægi sitt því öllum hugmyndum mannsins, sama 
hvaðan og hversu gamlar eða útbreiddar þær voru, var skylt að ganga upp í 
rökhyggjunni. Af þessari heimsmynd spratt mikil bjartsýni og trú á möguleika 
mannsins til þess að betrumbæta samfélag sitt og umhverfi án takmarkana.46 

Hefðbundnar friðþægingarkenningar voru gagnrýndar og endurtúlkaðar eins og 
reyndar ritningin öll. Horfið var frá bókstaflegri túlkun á hinum forna fórnarskilningi og 
hann túlkaður á myndrænan hátt. Þannig fékk fórnarhugtakið nýja merkingu sem 
dýrkeypt og hetjuleg athöfn eins manns fyrir aðra menn. Dauði fórnarinnar missti 
samtímis tengsl við yfirskilvitlegan (e. transcendent) veruleika.47  

                                            
43 Gustaf Aulén, Christus Victor, bls. 96. 
44 McGrath, Christian Theology: An Introduction, bls. 426. 
45 Sama rit, bls. 425 
46 Plantinga o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 511. 
47 McGrath, Christian Theology: An Introduction, bls. 413. 
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Aðrar staðgengilskenningar á borð við hugmyndir Anselms og Kalvíns fengu líka 
sinn skerf af gagnrýni. Hún byggðist á höfnun á hefðbundnum hugmyndum um synd 
og sér í lagi erfðasynd. Frá sjónarhorni upplýsingarinnar var hver og einn maður 
aðeins ábyrgur fyrir sínum eigin gjörðum og gat ómögulega erft sekt forföður síns, 
Adams. Hið gagnstæða var talið tortryggilegt af siðferðilegum ástæðum. Sömuleiðis 
var siðferði staðgengilshugmyndarinnar dregið í efa og spurt: Hvernig stenst það 
siðferðileg gildi að ein manneskja taki út refsingu annarrar?48 

Hugmyndin um Christus Victor féll einnig í grýttan jarðveg á tímum 
upplýsingarinnar. Tvennt gerði það að verkum að menn töldu hana úr sér gengna. Í 
fyrsta lagi voru kraftaverkasögur á borð við upprisuna dregnar í efa þar sem engin 
sönnunargögn bentu til að slíkir atburðir gætu átt sér stað á tímabili upplýsingarinnar. 
Það væri því markleysa að tala um sigur yfir dauðanum.49 Í öðru lagi var óhugsandi 
að hefðbundið myndmál kenningarinnar ætti sér stoð í raunveruleikanum. Tilvera 
persónulegs djöfuls og yfirráð syndar, satans og illra afla yfir mannkyni væri hjátrú 
sem tilheyrði fortíðinni.50  

Í stuttu máli þá stóðust fyrrnefndar friðþægingarkenningar ekki kröfur 
upplýsingarinnar. Guðfræðingar undir áhrifum hennar sneru sér þess í stað að 
huglægum kenningum í ætt við áherslu Abelards. Þeir aðhylltust þó annan skilning á 
eðli Krists en Abelard hafði gert. Kristur var ekki öðruvísi en aðrir menn eins og 
tvíeðliskenningin51 hafði boðað. Það var ekki um að ræða eðlismun heldur stigsmun. 
Kristur var að öllu leyti mennskur en bjó yfir ákveðnum eiginleikum í mun meiri mæli 
en aðrir.52  

Huglægar kenningar guðfræðinga þessa tímabils áttu eitt og annað sameiginlegt. 
Þær höfnuðu upprisunni þar sem hún var á skjön við skynsemina og leiddi það til 
þess að kastljósið beindist að krossinum. Krossinn hafði þó ekkert yfirskilvitlegt gildi 
heldur byggðist gildi hans á huglægum áhrifum hans á mennina. Áhrif hans 
einskorðast við mannkyn enda var sá sem dó þar aðeins talinn maður. Sömuleiðis 
eru áhrifin í formi innblásturs og hvatningar um að láta mótast af því siðferðilega 
fordæmi sem Jesús gaf með lífi sínu og dauða. Að auki birtir krossinn kærleika Guðs 
til mannanna.53 Menn töldu sig hafa ráðið gátu krossins og leyst hann úr viðjum 
rökleysunnar. Eftir stóð skýr og kröftug beiðni til mannkyns um að taka 
siðferðislegum framförum á grundvelli lífs og viðhorfa Krists.54  

                                            
48 Sama rit, bls. 422. 
49 Sama rit, bls. 93, 417. 
50 Sama rit, bls. 417.  
51 Tvíeðliskenningin vísar til ályktunar Kalkedonþingsins árið 451 um að Jesús Kristur væri sannur 
Guð og sannur maður (l. vere deus, vere homo). Í ályktuninni var áhersla var lögð á að guðs- og 
mannseðli Jesú væru sameinuð í persónu hans en annars aðgreind. Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan 
játar: Saga og mótun kristinna trúarjátninga og yfirlit yfir helstu kirkjudeildir kristninnar: Játningarrit 
íslensku þjóðkirkjunnar með skýringum, 2. útgáfa, Reykjavík: Útgáfan Skálholt, 1991, bls. 72.    
52 McGrath, Christian Theology: An Introduction, bls. 426. 
53 Sama rit, bls. 427. 
54 Sama rit, bls. 427. 
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F.D.E. Schleiermacher (1768-1834) er gott dæmi um guðfræðing undir áhrifum 
upplýsingarinnar. Hann er gjarnan kallaður „faðir frjálslyndu guðfræðinnar“ og er 
líklega mikilvægasti mótmælendaguðfræðingur 19. aldar.55 Hann var fyrsti 
guðfræðingur mótmælenda sem glímdi við áskoranir upplýsingarinnar af einhverri 
alvöru. Hann var undir áhrifum rómantísku stefnunnar sem hafnaði hefðarvaldi en um 
leið kaldri rökhyggju upplýsingarinnar. Píetískar rætur hans leiddu til þess að hann 
staðsetti sig mitt á milli annars vegar deisma og natúralisma og hins vegar 
rétttrúnaðar mótmælenda og trú þeirra á yfirnáttúru. Hann skilgreindi átrúnað sem 
tilfinningu frekar en hugsun eða hegðun. Sannur átrúnaður var að hans mati tilfinning 
fyrir „Óendanleikanum“ (e. „the Infinite“) eða tilfinning fyrir að vera algjörlega háður 
Guði (guðsvitund). Hann var sannfærður um að kristin trú miðli þessu trúarlega 
innsæi best af öllum trúarbrögðum heims, því hún miðli grundvallar trúarreynslu 
mannsins óháð trúarkenningum sínum.56 

Frelsunarverk Krists hafði það hlutverk, að mati Schleiermachers, að endurnýja 
tilfinningu mannsins fyrir því að vera algjörlega háður Guði (guðsvitundina). 
Schleiermacher hafnaði tvíeðliskenningunni þar sem honum þótti ekki rökrétt að 
persóna gæti haft tvö eðli. Þess í stað taldi hann Jesú vera að öllu leyti mennskan 
nema hvað hann hafði fullkomna guðsvitund og lifði lífi sínu algjörlega háður Guði. 
Hann afneitaði	  guðlegu eðli Jesú Krists en viðurkenndi að Guð hefði lifað í Jesú og 
guðsvitund hans hefði endurspeglað frelsunarverk Guðs í honum og gegnum hann. 
Schleiermacher taldi frelsunarverkið ekki verða hinum trúaða aðgengilegt á andlegan 
eða dulrænan hátt heldur væri því aðeins miðlað í gegnum sögulegt samfélag 
kirkjunnar og þar færi endurlausnin fram.57 

Hugmyndir Schleiermacher og fleiri frjálslyndra guðfræðinga höfðu mótandi áhrif á 
guðfræðina alla 19. öldina en það átti eftir að breyttast á þeirri tuttugustu. Heimsmynd 
upplýsingarinnar beið skipbrot í hörmungum fyrri heimstyrjaldarinnar. Samtímis fengu 
hinar hefðbundnu hugmyndir sem hent hafði verið á haugana byr undir báða vængi 
meðal guðfræðinga. Veruleiki illskunnar blasti við með ótvíræðum hætti og ekki var 
komist hjá því að finna honum stað í guðfræðinni á ný. Hugmyndin um Christus 
Victor gekk í endurnýjun lífdaga með ferskri framsetningu sænska guðfræðingsins 
Gustafs Aulén (1879-1977).58 Sömuleiðis beindu hörmungar stríðsins sjónum 
guðfræðinga að sekt mannsins og þörf hans fyrir endurlausn. Staðgengilsviðhorf 
skyld kenningu Anselms fengu uppreisn æru meðal annars í verkum P.T. Forsyths og 
Karls Barths.59 Þessi þróun sem og grimmdarverk síðari heimsstyrjaldarinnar gerðu 
það að verkum að huglægum friðþægingarkenningum fataðist flugið á meðan 
hlutlægar kenningar sóttu í sig veðrið. Þar urðu verst úti kenningar sem orðið höfðu til 

                                            
55 Alister E. McGrath, Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thougt, 2. útgáfa, 
Oxford: Wiley-Blackwell, 2013, bls. 193 og Plantinga o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 
520.  
56 Plantinga o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 521-522. 
57 Sama rit, bls. 523. 
58 McGrath, Christian Theology: An Introduction, bls. 417-418. 
59 Sama rit, bls. 423-424. 
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á tímum upplýsingarinnar og gerðu mest úr fordæmisgildi dauða Jesú Krists.60 Þessi 
atburðarrás lýsir að einhverju leyti afturhvarfi til fyrri tíma og hugmynda um 
krossdauðann. Það væri þó rangt að halda að með henni hafi allri gagnrýni í garð 
friðþægingakenninga lokið, síður en svo. Á síðari hluta 20. aldar urðu gagnrýnar 
raddir femínískra guðfræðinga háværari en aldrei fyrr og verður þeim gefinn 
sérstakur gaumur í framhaldinu. 

2.2.2 Femínísk gagnrýni 

Almenn reynsla kvenna af kúgun og ofbeldi spilar stórt hlutverk í femínískri guðfræði. 
Femínískir guðfræðingar hafa bent á hvað eftir annað að reynsla þeirra innan og utan 
kirkjunnar sé í mótsögn við fagnaðarerindi Krists. Kúgunina sé að finna í kirkjunni og 
rætur hennar liggi leynt og ljóst í kristnum trúarkenningum.61 Ýmsir róttækir femínískir 
guðfræðingar (t.d. Mary Daly) hafa gengið enn lengra og fullyrða að kristin trú eigi sér 
ekki viðreisnar von. Þær hafa tekið meðvitaða ákvörðun um að snúa baki við kristinni 
trú þar sem þær telja femínisma og kvenréttindabaráttu ekki eiga samleið með 
kristni.62 

Gagnrýni margra femínískra guðfræðinga á hefðbundnar friðþægingarkenningar er 
áberandi í fræðilegri umræðu um krossinn. Kristnir femínistar eru sammála um að 
krossinn sé kraftmikið tákn en benda á að það sé ekki alltaf gagnlegt heldur geti verið 
skaðlegt og niðurbrjótandi. Í fyrsta lagi eru margir þeirra uggandi yfir myndinni sem 
friðþægingarkenningar draga upp af Guði. Þeir fullyrða að Guð sem krefst fórnar 
saklauss manns fyrir syndir mannkyns virðist vera blóðþyrstur, hefnigjarn og illgjarn. 
Þar að auki virðist Guð vera ósanngjarn vegna þess að hann gerir kröfur til manna 
sem þeir geta ekki uppfyllt. Í öðru lagi draga margir femínískir guðfræðingar rökvísi 
friðþægingarinnar í efa. Þeir sjá ekki hvernig dauði eins geti haft nokkuð að segja fyrir 
annað fólk, né heldur hvernig Kristur getur borið syndir annarra. Hér og í fyrrnefnda 
atriðinu má greina augljós tengsl við gagnrýni upplýsingarinnar. Í þriðja lagi er 
friðþægingin talin stuðla að óvirkni og aðgerðarleysi þar sem menn eru þiggjendur en 
ekki gerendur þegar kemur að því að tryggja sálarheill sína. Það er Guð sem á 
frumkvæðið. Sá boðskapur er ekki gagnlegur konum sem þurfa hvatningu til þess að 
taka ábyrgð á eigin sálarheill og láta verkin tala.63  

Síðast en ekki síst hafa femínískir guðfræðingar áhyggjur af því að 
friðþægingarkenningar upphefji þjáninguna. Tengsl þjáningar og endurlausnar í 
friðþægingarverki Krists er yfirfærð á mannlegt líf.64 Mary Daly (1928-2010) hefur 
kallað þetta blórabögguls-hugarfarið (e. scapegoat-mentality). Í því felst að kristin trú 
hefur upphafið eiginleika fórnarlambsins, eins og t.d. fórnandi kærleika, auðmýkt, 

                                            
60 Sama rit, bls. 430. 
61 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross: Christ, the Cross, and the Feminist Critique, 
New York: Oxford University Press, 2010, bls. 7-8.  
62 Sama rit, bls. 10. 
63 Lynn Japinga, Feminism and Christianity: An Essential Guide, Nashville: Abingdon Press, 1999, bls. 
120-121. 
64 Sama rit, bls. 122. 
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einlægni og sátt við þjáningarfull örlög. Konum er boðað af kirkjunnar fólki að þessir 
eiginleikar séu eftirsóknarverðir með vísun í Jesú og þjáningu hans á krossinum. 
Þetta sé til þess fallið að konur sætti sig við hlutskipti sitt og undirokun.65 

Í frægri grein sinni „For God So Loved the World?“ taka Joanne Carlson Brown og 
Rebecca Parker hefðbundnar friðþægingarkenningar fyrir og gagnrýna á 
kerfisbundinn hátt. Nálgun þeirra er róttækari en gengur og gerist og spara þær ekki 
stóru orðin. Þær ganga svo langt að fullyrða að „[m]eð því að færa rök fyrir því að 
hjálpræðið geti eingöngu orðið vegna krossins er verið að gera Guð að himneskum 
sadista og himneskum barnaníðingi“66 Markmið þeirra er að skýra hvað kenningarnar 
segja um þjáninguna og hvernig hinn trúaði skuli skilja þjáninguna og guðdóminn.67  

Um Christus Victor-hugmyndina segja þær að hún geri lítið úr þjáningu Krists og 
hins trúaða. Sársaukinn sé réttlættur með því að benda á að af honum leiði eitthvað 
gott. Guð er í þokkabót talinn vera sá sem leiðir manninn inn í og gegnum þjáninguna 
til þess að fá sínum vilja framgengt.68 Sömuleiðis segja þær Parker og Brown að 
kenning Anselms um fullnægjugjörð lýsi velþóknun yfir þjáningu sem leið til að frelsa 
og friða aðra. Þar með eru hinum trúaða flutt skilaboð um að hann eigi að þjást fyrir 
aðra líkt og Jesús gerði. Þetta geti leitt til þess að fórnarlömb ofbeldis (oft konur og 
börn) veiti gerandanum ekki mótspyrnu. Kenningin geri það að verkum að Guð sýnist 
vera harðstjóri sem krefst algjörrar hlýðni og er tilbúinn að refsa af mikilli hörku. 
Parker og Brown vilja meina að þessi guðsmynd hafi beinlínis stutt við 
ofbeldismenningu og misnotkun barna.69 

Parker og Brown fara hörðum orðum um huglæga friðþægingarkenningu Abelards 
og gagnrýna hana fyrir að stuðla að fórnarlambsvæðingu (e. victimization) kvenna. 
Þær lýsa kenningunni sem hugmynd um að þjáning saklauss fórnarlambs sé 
nauðsynleg til þess að fá ofbeldismanninn til að horfast í augu við sjálfan sig og sekt 
sína og taka breytingum. Höfundar telja kenninguna ganga út á þvingun. Dauði Krists 
er nauðsynlegur til þess að sannfæra menn um að iðrast og snúa sér til Guðs. 
Sannfæring manna gefur dauða Krists tilgang og forðar honum frá því að vera 
harmleikur einn. En um leið er dauðinn forsenda þess að þeir láti sannfærast.70  

Niðurstaða Brown og Parker er sú að kristin trú byggist á hrottalegri guðfræði sem 
vegsamar þjáningu. Þær setja hana í beint orsakasamhengi við útbreiðslu og tíðni 
misnotkunar og ofbeldis í vestrænu samfélagi. Eina lausnin á þessum vanda er að 

                                            
65 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 119. 
66 Þýðing höf. á „To argue that salvation can only come through the cross is to make God a divine 
sadist and a divine child abuser.“ J. C. Brown og R. Parker, „For God So Loved the World?“, 
Christianity, Patriarchy and Abuse: A Feminist Critique, ritstýrt af J. C. Brown & C. R. Bohn, New York: 
Pilgrim, 1989, bls. 1-30, hér bls. 23. 
67 Sama rit, bls. 5. 
68 Sama rit, bls. 5-7. 
69 Sama rit, bls. 7-9. 
70 Sama rit,. 11-13. 
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kristin trú láti þessa guðfræði og þar með friðþægingarkenningar lönd og leið. Þær 
spyrja samt um leið hvort kristindómur án friðþægingar fái staðist.71 

Textar Nýja testamentisins og hefðbundnar friðþægingarkenningar leiða í ljós að 
friðþægingarguðfræðin er svo samofin kristinni trú að ekki er hægt að sniðganga 
hana eða fleygja henni. Það myndi jafngilda stofnun nýrra trúarbragða. Aftur á móti er 
sjónarhorn femínískra guðfræðinga ómetanlegt að því leyti sem það vekur kirkjuna 
og guðfræðinga almennt til meðvitundar um misnotkun krossins og 
friðþægingarkenninga. 

Femínískir guðfræðingar ganga ekki allir jafn langt í gagnrýni sinni á 
friðþægingarkenningar og kristna trú. Afstaða þeirra er margvísleg en þó eru flestir 
þeirra sammála um að krossinn hafi verið notaður til þess að kúga konur og koma í 
veg fyrir að þær rísi upp gegn undirokurum sínum. Slík notkun flokkast sem 
misnotkun á krossinum.72 

Femínískir guðfræðingar hafa verið iðnir við að endurskoða frelsunarfræðina (e. 
soteriology) og hlutverk krossins innan hennar. Framsetning Delores Williams er 
frábært dæmi um endurskoðaða frelsunarfræði. Hún gerir líf og starf Jesú að 
aðalatriði og neitar því að krossinn hafi hlutverk í endurlausn mannkyns. 
Endurlausnina ber að skilja, að mati Williams, sem verk anda Guðs í gegnum Jesú. 
Líf hans og starf gaf mannkyni áður óþekkta sýn og úrræði til þess að eignast 
uppbyggilegt og ríkulegt líf í samfélagi. Syndugir menn höfnuðu þessari sýn með því 
að krossfesta Jesú. Það gengur að áliti Williams ekki að vegsama krossinn þar sem 
með því er syndin og afleiðing hennar upphafinn. Williams telur upprisuna staðfesta 
að ekkert fær stöðvað þessa nýju sýn því hún hefur sigur yfir illsku og dauða.73  

Áhersla Williams á að endurlausnin sé bundin við nýja samfélagssýn og 
umbreytingu samfélags og sambanda á marga þræði sameiginlega með 
frelsunarguðfræði74 (e. liberation theology). Uppgangur frelsunarguðfræðinnar hefur 
verið mikill síðan á síðari helmingi 20. aldar. Á sama tímabili vöknuðu margir 
guðfræðingar til meðvitundar um fjölbreytta flóru kerfisbundinnar illsku sem herjaði á 
mannkynið, t.d. hnattræna fátækt, kynþáttahatur í ýmsum myndum og 
kynjamismunun.75 Helstu einkenni frelsunarguðfræði eru meðvitund um kerfislæga 
synd, notkun á biblíulegum stefjum sem leggja áherslu á frelsun undan kúgun og 

                                            
71 Sama rit, bls. 27, 26-28. 
72 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 123-124. 
73 Delores S. Williams, „Black Women’s Surrogacy Experience and the Christian Notion of 
Redemption“, Cross Examinations: Readings on the Meaning of the Cross Today, ritstýrt af Marit 
Trelstad, Minneapolis: Fortress Press, 2006, bls. 19-32, hér bls. 30-32. 
74 Frelsunarguðfræði er í þröngri merkingu marxísk guðfræði sem á rætur að rekja til Rómönsku 
Ameríku á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Forsprakkar hennar (Gutiérrez, Boff o.fl.) lögðu áherslu á að 
Guð tæki sér stöðu með hinum fátæku og hröktu og það ætti kirkjan líka að gera. 
Frelsunarguðfræðingar telja að ábyrg pólitísk breytni og barátta gegn kerfisbundinni synd vegi þyngra 
en rétt trú. Í víðustu merkingu nær hugtakið m.a. yfir svarta guðfræði og femíníska guðfræði þó 
stefnurnar hafi allar orðið til á sínum eigin forsendum. Í þessari ritgerð er þrengri merkingin notuð. 
McGrath, Christian Theology: An Introduction, bls. 115-117. 
75 Plantinga o.fl., An Introduction to Christian Theology, bls. 560. 
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óréttlæti hérna megin dauðans og samstaða með þeim sem kúgaðir eru á einhvern 
hátt.76 Frelsunarguðfræði mótaðist mjög af tilraunum Jürgen Moltmanns til að smíða 
pólitíska guðfræði fyrir Evrópu á dögum kalda stríðsins. Um framlag Moltmanns til 
túlkunar á krossinum verður fjallað í næsta kafla.77  

2.3 Jürgen Moltmann 
Jürgen Moltmann stimplaði sig rækilega inn í umræðuna um merkingu krossins árið 
1972 þegar hann gaf út bók sína Der gekreuzigte Gott (e. The Crucified God). Sjálfur 
segir hann um bókina að hana megi skilja sem guðfræðilega túlkun á orðum Jesú á 
krossinum: „Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig?“ (Mark 15.34). 
Rannsókn hans beindist að því hvað hægt væri að segja um Guð eftir að hafa orðið 
vitni að krossfestingu Krists og áðurnefndu ópi hans á dauðastundu: Er Guð hinn 
yfirskilvitlegi og ósnertanlegi örlagavaldur í ofbeldisfullum heimi eða er Guð í Kristi sá 
sem þjáist með hinum hröktu og undirokuðu?78 

Í bók sinni fæst Moltmann við tvö megin atriði. Í fyrsta lagi spyr hann hvort Guð 
geti fundið til. Öfugt við klassíska gríska heimspeki sem flestir kirkjufeðranna 
aðhylltust og nútíma frumspeki kemst Moltmann að þeirri niðurstöðu að Guð geti 
fundið til. Hann segir að fyrrnefndar stefnur hafi aðeins gert ráð fyrir tveimur 
andstæðum möguleikum þegar kæmi að þjáningu; eðlislæg vangeta til að þjást eða 
örlagabundin undirgefni við tilfinningar. Moltmann bendir á þriðja möguleikann sem 
hann nefnir virka þjáningu (e. active suffering). Hún er möguleg þegar Guð velur að 
láta sig aðra varða og hún birtist í tilfinningaríkri ást. Moltmann fullyrðir að Guð sem 
getur ekki fundið til, geti ekki heldur elskað.79 

Seinna atriðið snýst um það fyrir hverja Kristur dó. Moltmann bendir réttilega á að 
samkvæmt hinum hefðbundna skilningi hafi Kristur dáið fyrir synduga menn. Hann 
tekur undir þann skilning en útvíkkar hann þannig að hann nái líka yfir 
merkingarlausa þjáningu saklausra. Hann segir í þessu samhengi: „Hefðbundnar 
kenningar um réttlætingu taka mið af synd; nútímaleg frelsunarguðfræði tekur mið af 
fórnarlömbum. Báðar hliðar tilheyra hvor annarri í heimi syndar og þjáningar, ofbeldis 
og fórnarlamba.“80 

Moltmann, eins og fyrr sagði, leggur áherslu á umkomuleysi Krists á krossinum. 
Þar sem Guð yfirgaf Krist á krossinum liggur beint við að samsama Krist hinum 
umkomulausu. Dauði hans hefur þar með þýðingu fyrir hina guðlausu gerendur 
(syndarana) og fórnarlömb þeirra. Þessi sýn greiðir fyrir kristsfræði sem leggur 

                                            
76 Sama rit, bls. 565.  
77 Sama rit, bls. 560. 
78 Jürgen Moltmann, „The Crucified God: Yesterday and Today: 1972-2002“, Cross examinations: 
Readings on the Meaning of the Cross Today, ritstýrt af Marit Trelstad, Minneapolis: Fortress Press, 
2006, bls. 127-138, hér bls. 128-129. 
79 Sama rit, bls. 129-131. 
80 Þýðing höf. á: „Traditional doctrines of justification are sin oriented; modern liberation theology is 
victim oriented. Both sides belong together in a world of sin and suffering, violence and victims.“ Sama 
rit, bls. 131. 
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áherslu á samstöðu Krists með fórnarlömbum í þjáningu og niðurlægingu þeirra (e. 
solidarity Christology): „Kross hans stendur meðal okkar krossa til merkis um það að 
Guð taki þátt í þjáningum [e. sufferings] okkar.“81 

En merking krossins er ekki bara bundin við samstöðu Guðs við fórnarlömb 
þjáningar. Moltmann gefur rými fyrir friðþægingu synda og fullyrðir að Guð umbreyti 
árásum syndaranna, eins og hann kallar syndina, í sína eigin þjáningu með því að 
taka þær á sig og bera þær (sbr. Jes 53). Þetta er nauðsynlegt, segir Moltmann, því 
án fyrirgefningar geta hinir seku ekki lifað. Þeir hafa tapað sjálfsmynd sinni og 
sjálfsvirðingu. En fyrirgefningin er ekki ókeypis og fæst ekki nema með friðþægingu. 
Menn geta ekki friðþægt fyrir syndir sínar því ekki fá þeir breytt því sem þegar er 
orðið. Aðeins Guð getur friðþægt fyrir afbrot mannanna fullyrðir Moltmann. Kristur er 
þar af leiðandi bæði bróðir fórnarlambanna og lausnari hinna seku. Hann ber bæði 
þjáningu heimsins og synd heimsins.82 

Að lokum er mikilvægt að gera grein fyrir túlkun Moltmanns á þjáningu Guðs í ljósi 
þrenningarkenningarinnar. Hann fullyrðir að með þjáningu Krists, sonar Guðs, á 
krossinum þjáist öll þrenningin. En persónur þrenningarinnar þjást ekki með sama 
hætti heldur upplifa þær atburðinn hver á sinn hátt. Moltmann gerir því skýran 
greinarmun á þjáningu föðurins og sonarins á krossinum. Sonurinn þjáist er hann 
deyr umkomulaus og yfirgefinn af föður sínum. Á sama tíma þjáist faðirinn vegna 
dauða sonar síns. Sönn krossguðfræði, segir Moltmann, er þrenningarguðfræði þar 
sem þrenningin er bakgrunnur þess sem gerðist í raun og veru á milli Krists og Guðs 
á Golgata.83 

Túlkun Moltmanns á krossfestingunni er snilldarleg. Hann hafnar ekki hefðinni 
heldur færir hann sér hana í nyt, endurvinnur hana og túlkar í ljósi nýrra aðstæðna í 
samtíma sínum. Að þessu leyti fetar hann í fótspor Marteins Lúthers sem stóð föstum 
fótum í hefð kirkju og kristni en var óhræddur við að endurvinna hana þannig að hún 
talaði inn í nýjar aðstæður á breyttum tímum. Um Martein Lúther og túlkun hans á 
krossfestingunni verður fjallað í næsta kafla.   

                                            
81 Sama rit, bls. 131. 
82 Sama rit, bls. 132. 
83 Sama rit, bls. 133 og Jürgen Moltmann, The Crucified God: The Cross of Christ as the Foundation 
and Criticism of Christian Theology, þýtt af R. A. Wilson & J. Bowden, Minneapolis: Fortress Press, 
1993, bls.149-152.  
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3 Marteinn Lúther 

Marteinn Lúther fæddist 10. nóvember 1483 í Eisleben, Saxlandi og lést í sama bæ 
18. febrúar 1546.84 Sem drengur og unglingur gekk hann í skóla í Mansfeld þangað 
sem fjölskylda hans fluttist skömmu eftir fæðingu hans og síðar í Sankti 
Gregorsskólanum í Eisenach en þangað var hann sendur einn árið 1498.85 

Uppeldi hans mótaðist til skiptis af ströngum aga og mildi. Á heimilinu var viðhöfð 
mikil trúrækni eins og tíðkaðist víða. Hún fól fyrst og síðast í sér tilbeiðslu og bænir til 
dýrlinga, sérstaklega Maríu meyjar, heilags Rochus og heilags Kristófers. Lúther 
minntist þess síðar hve djöfullinn hafði verið áberandi í trúariðkun foreldra sinna sem 
og áherslan á dóminn á efsta degi.86 

Vorið 1501 hóf Lúther, 17 ára gamall, háskólanám í Erfurt. Fyrstu árin voru 
almennt nám í hinum frjálsu listum87. Fjórum árum síðar, 1505, þurfti hann að velja á 
milli þriggja deilda háskólans; laga-, lækna- og guðfræðideildar. Faðir hans lagði hart 
að honum að fara í laganám og hlýddi Lúther föður sínum. En um sumarið, 2. júlí 
1505, lenti Lúther í örlagaríku þrumuveðri. Hræddur um líf sitt ákallaði hann heilaga 
Önnu og hét henni að ganga í klaustur skyldi hann komast lífs af. Lúther komst af og 
hélt heit sitt, gaf lögfræðinám sitt upp á bátinn og innritaðist í Ágústínusarklaustrið í 
Erfurt fimmtán dögum síðar, vinum og vandamönnum að óvörum. Hann varð 
fullgildur munkur 1506 og tók prestsvígslu ári síðar. Það var í klaustrinu sem Lúther 
lagði stund á guðfræðinám sitt.88  

Árið 1508 var Lúther kallaður af regluföður sínum til Wittenberg og honum falin 
kennsla í nýstofnuðum háskóla þar í bæ. Til að byrja með kenndi Lúther 
heimspekilega siðfræði og ritskýringu Biblíunnar.89 Hann hafði aðeins dvalið þar í eitt 
ár þegar hann var kallaður aftur til Erfurt. Eftir að hafa kennt guðfræði þar og gengið 
til Rómar (1510-1511) var honum snúið aftur til Háskólans í Wittenberg.90 Ári seinna 
hlaut Lúther doktorsgráðu í guðfræði og prófessorsembætti í biblíufræðum. Kennsla 
Lúthers í háskólanum greiddi veginn fyrir persónulegu uppgjöri Lúthers við ríkjandi 
hefð kirkjunnar og eigin trúarglímu með sögulegum afleiðingum.91  
Þann 31. október 1517 er talið að Lúther hafi fest gagnrýni sína á aflátssölu 

kirkjunnar í 95 greinum á dyr Hallarkirkjunnar í Wittenberg. Yfirleitt er þessi atburður 
talinn marka upphaf siðbótarinnar en það taldi Lúther sjálfur seinna meir. 
Gjörningurinn vakti mikla athygli og fljótlega var Lúther komin á kaf í ófyrirséða 
atburðarás sem ekki verður rakin hér. Nægir að segja að hún endaði með stofnun 
                                            
84 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther: Svipmyndir úr siðbótarsögu, Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2014, bls. 29, 310-315. 
85 Sama rit, bls. 36-37. 
86 Sama rit, bls. 32-33. 
87 Málfræði, mælskufræði, náttúruheimspeki (Aristótelesar), rúmfræði, talnafræði, tónlist og 
stjörnufræði. Sama rit, bls. 38. 
88 Sama rit, bls. 37-46. 
89 Sama rit, bls. 46, 63. 
90 Sama rit, bls. 54, 67, 471.  
91 Sama rit, bls. 67-68. 
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mótmælendakirkna út um allan heim og að munkurinn Lúther giftist og eignaðist sex 
börn með konu sinni Katarínu frá Bóra sem var strokununna úr klaustrinu 
Marienthron.92 

Marteinn Lúther er merkilegur guðfræðingur fyrir margra hluta sakir og er arfleifð 
hans mikil í menningu Norður-Evrópu. Hann setti mark sitt á kirkju og guðfræði sem 
engum guðfræðingi á þessu svæði má sjást yfir. En túlkun hans á krossdauða Krists 
og þýðingu hans skiptir megin máli í þessari ritgerð. Eftirfarandi umfjöllun þjónar sem 
inngangur að krossguðfræði Lúthers. 

3.1 Sögulegt samhengi 
Fræðimenn eru almennt sammála um hvaða guðfræðingar og guðfræðistefnur voru 
helstu áhrifavaldar á guðfræði Lúthers á meðan hann lærði í Erfurt og í upphafi starfs 
hans í Wittenberg. Aftur á móti er óljóst hver þessara þátta hafði mest áhrif.93 Verður 
hér beint sjónum að via moderna, húmanismanum og Ágústínusi ásamt öðrum 
smærri áhrifavöldum. 

3.1.1 Skólaspekin og „via moderna“  

Allt frá seinni helmingi 14. aldar var skólaspekinni skipt upp í tvær megin stefnur, via 
antiqua og via moderna. Fyrri stefnan vísar til rótgróinna skóla sem kenndir voru við 
Tómas Akvínas og Duns Scotus. Einkenni þeirra var frumspekileg raunhyggja (e. 
metaphysical realism).94 Þessir skólar voru enn ráðandi í upphafi 16. aldar en höfðu 
þó tekið allmiklum breytingum. Til dæmis má nefna að áhrif Tómasar Akvínas fóru 
dvínandi og fáir háskólar og guðfræðingar töldust lengur fulltrúar hans. Jafnvel höfðu 
ýmsar kennisetningar Tómasar frá Akvínó misst gildi sitt meðal fylgismanna hans þar 
sem heimspekilegur grunnur þeirra var talinn brostinn eða vegna þess að þær voru 
taldar afvegaleiða menn og jafnvel ýta undir róttækni.95 Seinni stefnan vísar til nýrrar 
heimspeki sem kennd var við Vilhjálm Ockham, Marsilíus af Inghen og Gregoríus af 
Rimini. Helsta einkenni hennar var frumspekileg nafnhyggja96 (e. metaphysical 
nominalism).97  

Lúther þekkti „via moderna“ vel enda voru kennarar hans í Erfurt, Arnoldi og 
Trutvetter, talsmenn stefnunnar. Það voru líka Jóhannes Nathin, námsstjóri Lúthers í 
Ágústínusarklaustrinu, sem og Jóhannes de Paltz, ábóti klaustursins. Í guðfræðinámi 
sínu þar hefur Lúther eflaust lesið öll helstu verk stefnunnar. Seinna minntist Lúther 

                                            
92 Sama rit, bls. 76-77, 216, 227, 230. 
93 Bernhard Lohse, Martin Luther’s Theology: Its Historical and Systematic Development, Minneapolis: 
Fortress Press, 1999, bls. 22. 
94 Alister E. McGrath, Luther’s Theology of the Cross: Martin Luther’s Theological Breakthrough, 
Oxford: Basil Blackwell, 1990, bls. 30. 
95 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 13. 
96 Andstæðingar lærisveina Ockhams uppnefndu þá „nominalista“ (nafnhyggjumenn). Þess vegna telur 
McGrath ekki við hæfi að nota hugtakið „nominalismi“ (e. Nominalism). Í staðinn stingur hann upp á 
orðinu „Terminism“ („hugtakastefna“) sem hefur verið notað af stuðningsmönnum stefnunnar frá 
upphafi 16. aldar. McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 54, 36.  
97 Sama rit, bls. 30. 
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oft á Ockham í ritum sínum af velþóknun og virðist hafa haft yndi af að kalla hann 
meistara sinn (l. „Magister meus“).98 Lúther hélt sig við þekkingarfræði 
nafnhyggjunnar allan sinn feril. Hún gengur út frá því að allir skapaðir hlutir séu alltaf 
einstakir. Þar af leiðir að ekki er raunveruleg samsvörun milli hluta sem ekki eru 
nákvæmlega eins.99  

Til þess að gera sér betur grein fyrir guðfræðilegum einkennum via moderna er 
gagnlegt að skoða viðhorf stefnunnar til almættis Guðs og réttlætingar mannsins. 
Guðfræðingar undir áhrifum stefnunnar gengu út frá samspili milli tvenns konar 
máttar Guðs. Máttur Guðs var aðgreindur í ótakmarkaðan mátt (l. potentia absoluta) 
og takmarkaðan mátt (l. potentia ordinata). Aðgreiningu þessa má rekja aftur til 
upphafs skólaspekinnar til Anselms og Tómasar Akvínas en var þó ekki notuð að ráði 
fyrr en á 14. öld. Ótakmarkaður máttur Guðs vísar til upphaflegs mengis þeirra 
möguleika sem Guð gat valið. Ekkert takmarkaði þessa möguleika nema það eitt að 
niðurstaða þeirra gat ekki orðið þverstæða. Guð velur hlutmengi þessara möguleika 
sem hann vill gera að veruleika og heldur sig við ákvörðun sína. Val hans takmarkar 
mátt hans. Aðrir möguleikar sem hann velur ekki eru aðeins fræðilega mögulegir. 
Tryggð Guðs við val sitt gerir það að verkum að hann neyðist til að aðhafast á þann 
hátt sem hann gerir. En þar með er ekki hægt að segja að Guð aðhafist neitt af 
algjörri nauðsyn heldur aðeins af skilyrtri þörf. Því val hans og máttur í upphafi var 
ótakmarkaður en takmarkast svo aðeins af vali hans. Þetta samspil milli ótakmarkaðs 
og takmarkaðs máttar Guðs gerir það að verkum að hægt er að reiða sig á Guð án 
þess að takmarka frelsi hans.100 

Lúther studdist ekki við áðurnefnda hugmynd að neinu ráði en nýtti afleiddar 
hugmyndir í réttlætingarkenningu sinni. Ein slík afleiða sem Lúther notaði er 
hugmyndin um að Guð geri sáttmála milli sín og manna sem sé grunnur 
réttlætingarinnar. Leið sáttmálans var einn af þeim möguleikum sem Guði stóð til 
boða í upphafi og hann valdi. Á grunni sáttmálans fá dyggðug verk manns 
verðskuldað réttlætingu þó raunverulegt gildi þeirra sé óverulegt. Fylgjendur via 
moderna túlkuðu rómaða frumreglu miðalda „facienti quod in se est, Deus non 
denegat gratiam“ („Guð neitar ekki þeim manni um náð sem hefur gert sitt besta“) í 
ljósi sáttmálans. Að þeirra mati hafði Guð ákvarðað að skilyrða gjöf náðar sinnar við 
ákveðin viðbrögð af hálfu mannsins. Ef menn uppfylltu skilyrðið um að gera sitt besta 
þá var Guð nauðbeygður til að veita náð sína.101  

Skilningur via moderna á réttlætingunni er ekki pelagíanskur102 þó maðurinn hafi 
hlutverki að gegna í eigin réttlætingu. Hlutverk mannsins er ákvarðað af sáttmálanum 

                                            
98 Sama rit, bls. 35-36. 
99 Sama rit, bls. 36. 
100 Sama rit, bls. 55-56. 
101 Sama rit, bls. 58-60. 
102 Pelagíanismi byggir á þeirri hugmynd að menn geti með verkum sínum verðskuldað náð Guðs. 
Stefnan er kennd við Pelagíus (u.þ.b. 360-418) sem deildi við Ágústínus um hlutverk mannsins og vilja 
hans í hjálpræðisverkinu. Pelagíus lagði áherslu á frjálsan vilja og trúði því að maðurinn gæti fylgt 
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sem Guð gerir af náð sinni við manninn. Guð hefur enn frumkvæðið að hjálpræði 
mannsins með því að láta honum í té áreiðanlegt kerfi sem gerir réttlætingu og 
hjálpræði að alvöru möguleika.103 

3.1.2 Húmanisminn 

Stefna húmanismans104 er annar þeirra grunnþátta sem hafði áhrif á Lúther og 
guðfræði hans. Húmanisminn er skilgetið afkvæmi ítölsku endurreisnarinnar og 
áherslu hennar á klassísk fræði. Stefnan gerði gríska og rómverska fornmenningu að 
viðmiði sem öll önnur menning skyldi dæmast eftir og stefna að. Hún var ekki 
heimspekistefna heldur menningarstefna sem lagði áherslu á ákveðnar greinar 
bókmenntafræði; málfræði og mælskufræði. Síðastnefnda greinin var mikilsverðust 
að mati húmanistanna og annað nám í klassískum fræðum aðeins fylgifiskur 
hennar.105 

Húmanisminn skálmaði yfir Evrópu á 15. öld, frá suðri til norðurs. Stefnan leiddi til 
enn fjölbreyttari strauma í heimspeki og guðfræði á síðmiðöldum. Áhrifa hennar gætti 
í fyrstu aðallega í smáum vinahópum og stuðningsmannahópum stefnunnar en líka 
sumpart í háskólunum. Í upphafi varð ekki vart við átök milli húmanismans og 
skólaspekinnar sem þá var ríkjandi. Stefnurnar tvær lifðu saman friðsamlega en þó 
aðgreindar nánast alla 15. öldina. En þegar 16. öldin gekk í garð brutust út átök milli 
þeirra og hófu húmanistar þá að berjast fyrir umbótum innan háskólanna. 
Niðurstaðan var sú að skólaspekin vék fyrir húmanismanum. Fyrir guðfræðina þýddi 
það að textum skólaspekinganna var skipt út fyrir lestra úr Biblíunni og ritum 
kirkjufeðranna.106 
Þegar leið á 16. öld og áhrifa húmanismans fór að gæta í Háskólanum í 

Wittenberg leiddu þau til þess að aðgengi að prentuðum texta Biblíunnar og ritum 
kirkjufeðranna jókst til mikilla muna. Fram til ársins 1517 var t.d. erfitt eða ómögulegt 
að komast yfir útgáfu af ritum Ágústínusar í Wittenberg.107 Þar að auki var farið að 
gefa út kennslubækur í fornmálum Biblíunnar, hebresku og grísku. Það skipti sköpum 
fyrir Lúther og aðra siðbótarmenn þar sem biblíumálin opnuðu fyrir þeim nýja sýn á 
ritninguna.108  

Ekki er fullljóst hvenær áhrif húmanismans verkuðu sterkast á Lúther en 
samkvæmt Melankton hafði Lúther lesið rit Síseró, Virgils og Lívíusar með það fyrir 

                                                                                                                                        
boðum Guðs fullkomlega af eigin mætti. McGrath, Christian Theology: An Introduction, bls. 586, 443-
445.  
103 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 61. 
104 Samsvarandi latneskt hugtak Humanismus var ekki mótað fyrr en 1808 af þýska skólamanninum 
F.J. Niethammer. Upphaflega átti það að tjá áherslu á klassísk grísk og latnesk verk í framhaldsnámi. Í 
framhaldinu var orðið notað vítt og breytt til þess að vísa til þeirrar endurreisnar klassískra fræða sem 
ítalska endurreisnin (e. Renaissance) stóð fyrir á miðöldum. Sama rit, bls. 40.  
105 Sama rit, bls. 40-42. 
106 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 14. 
107 Árið 1517 þurfti Karlstadt, kollegi Lúthers í háskólanum að fara til Leipzig til þess að kaupa umtöluð 
rit. McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 46. 
108 Sama rit, bls. 47-48. 
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augum að öðlast fyrirmyndir og visku um það hvernig mönnum bæri að lifa. Þessi 
grunnur kann að hafa verið lagður á námsárum Lúthers í Erfurt. Í ritum sínum vitnar 
Lúther margsinnis í klassísk fornrit, sérstaklega rit eftir Virgil og Óvíd. Þar að auki var 
Lúther vel kunnugt um forna mælskulist. Hann studdist þakklátur við fornrit á borð við 
rit kirkjufeðranna sem höfðu verið endurútgefin af húmanistum. Nýja testamentið í 
útgáfu Erasmusar var honum sérstaklega kært og notfærði hann sér það við fyrsta 
tækifæri. Þó er ekki hægt að sjá að Lúther hafi verið einlægur talsmaður 
húmanismans þrátt fyrir að hafa tekið upp stílbrögð og tjáningarmáta sem fylgdu 
stefnunni. Umhyggja hans fyrir réttum skilningi á Guðs orði og hjálpræðinu sýna að 
hann var fyrst og síðast guðfræðingur.109  

Lúther átti eitt og annað sameiginlegt með húmanistum en margt skildi líka í 
sundur. Í fyrsta lagi höfnuðu báðir aðilar skólaspekinni. Húmanistar gerðu það 
formsins vegna enda töldu þeir hana of flókna og illskiljanlega. En Lúther hafnaði 
henni fyrst og fremst vegna innihaldsins. Í öðru lagi vildu báðir aðilar gera veg 
kirkjufeðranna sem mestan. Húmanistarnir vildu það vegna þess að þeir töldu 
feðurna standa fyrir einfaldri og skiljanlegri kristni sem hefði æðri sess sökum tengsla 
sinna við forna menningu Grikkja og Rómverja og sneiddi hjá málalengingum 
skólaspekinnar. Lúther aftur á móti dáði kirkjufeðurna því að hans mati voru þeir 
fulltrúar óspilltrar kristinnar trúar og rit þeirra væru þess vegna gagnleg til siðbótar á 
kenningu kirkjunnar. Ennfremur greindi Lúther og húmanista á um stöðu Ágústínusar. 
Hinir síðarnefndu töldu feðurna standa fyrir sameiginlegan skilning á kristinni trú og 
að kennivald þeirra væri fólgið í aldri þeirra. Lúther aftur á móti, áleit Ágústínus skara 
fram úr hinum feðrunum og réttlætti kennivald hans með því að segja að guðfræði 
hans væri í mestu samræmi við Biblíuna. Í þriðja lagi mátu báðir aðilar Biblíuna afar 
mikils. Húmanistar vegna þess að fyrir þeim var hún bæði einföld og forn. Að þeirra 
mati þýddi frasinn sola scriptura „ekki án ritningarinnar“. Þeir túlkuðu hann ekki á 
útilokandi hátt heldur viðurkenndu kennivald annarra fornrita fyrir kristna kenningu og 
guðfræði. Lúther túlkaði frasann á annan veg: „fyrir ritninguna eina“. Í gegnum 
Biblíuna eina fengi maðurinn aðgang að orði Guðs. Í fjórða og síðasta lagi höfðu 
báðir aðilar mikinn áhuga á mælskulist. Fyrir húmanistum var málsnilld takmark í 
sjálfu sér en fyrir Lúther og öðrum siðbótarmönnum var hún tæki til þess að prédika 
fagnaðarerindið.110 

Segja má að framlag húmanismans til Lúthers og guðfræði hans hafi ekki verið 
efnislegt heldur hafi stefnan fyrst og fremst lagt verkfæri í hendur Lúthers sem hann 
nýtti síðan óspart. Það má jafnvel halda því fram að ef ekki hefði verið aðgengi að 
textum Biblíunnar á frummálum hennar, kunnátta í þessum sömu tungumálum og 
aðgengi að ritum Ágústínusar þá hefði siðbótin og guðfræði Lúthers ekki litið dagsins 
ljós.111 

                                            
109 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 25. 
110 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 50-52. 
111 Sama rit, bls. 52-53. 
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3.1.3 Ágústínus og Ágústínusarreglan 

Heilagur Ágústínus hafði sérstaklega mikil áhrif á Lúther. Undir lok miðalda var 
Ágústínus mikilvægasti og áhrifamesti guðfræðingurinn og hafði í raun haldið þeirri 
stöðu allar miðaldir í Vesturkirkjunni.112 Ekki er þó víst hvað það var helst sem leiddi 
til þess að Lúther kynntist ritum Ágústínusar. Umdeilt er hvort þar hafi stefnur sem 
kallaðar hafa verið Ágústínusarhyggja miðalda (e. medieval Agustininism) eða 
endurreisn Ágústínusar (e. Agustine renaissance) ráðið ferðinni enda á huldu hvort 
þær hafi á annað borð verið til.113 

Vissulega má tala um endurreisn í sambandi við ákveðna þætti í kenningum 
Ágústínusar um synd og náð á síðmiðöldum. En þessar hugmyndir voru jafnan 
túlkaðar í ljósi via moderna sem gerði það að verkum að guðfræðingar sem sökktu 
sér í rit Ágústínusar komust oft að niðurstöðu sem var í algjörri mótsögn við guðfræði 
kirkjuföðurins.114 Líklegast er að persónulegur áhugi Lúthers hafi ráðið mestu um það 
hve djúpt hann sökkti sér í hugmyndir Ágústínusar strax í Erfurt. Það sem gaf 
Ágústínusi mest vægi í augum Lúthers voru róttækar hugmyndir hans um synd og 
náð. Lúther tileinkaði sér guðfræði kirkjuföðurins og stillti henni upp ásamt guðfræði 
Páls postula gegn skólaspekinni.115  
Það er umdeilt hvort Ágústínusarreglan hafi haft nokkuð með það að gera að 

Lúther hafi mótast af Ágústínusi eins og raun bar vitni. Mikið hefur verið rætt og ritað 
um hvort hægt sé að tala um schola Augustiniana, þ.e.a.s. heildstæða 
guðfræðistefnu innan reglunnar og hvort slík stefna hafi verið í samræmi við 
kenningar Ágústínusar yfir höfuð.116  

Allt frá 14. öld var reglan klofin í tvo hópa sem kenndir voru við via antiqua og via 
moderna. Báðir hópar lögðu síaukna áherslu á nákvæma skírskotun til rita 
Ágústínusar. Fyrrnefndi hópurinn ásakaði hinn síðarnefnda um að velja úr textum 
kirkjuföðurins eins og honum hentaði og vera óþarflega gagnrýninn á rökfræði sína. 
En síðarnefndi hópurinn varði sig með því að fullyrða að honum væri skylt að 
leiðrétta villur fortíðarinnar með því að nota hugmyndafræðileg verkfæri sem 
„nútíminn“ byði upp á.117 

Á tímum Lúthers hafði kenning um réttlætingu þróast innan reglunnar sem sótti 
mikið til guðfræði Ágústínusar, t.d. áherslu á siðspillingu mannsins, náð og ást Guðs 
en einnig náð Guðs sem forsendu dyggðugra verka. Um leið var guðfræði 
kirkjuföðurins túlkuð með aðferðum via moderna. Samtvinnun þessara tveggja atriða 
var svo mikil að í raun er ekki hægt að greina á milli þeirra þegar guðfræðistefna 
Ágústínusarreglunnar er skoðuð.118 

                                            
112 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 13. 
113 Sama rit, bls. 13. 
114 Sama rit, bls. 13. 
115 Sama rit, bls. 23. 
116 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 65. 
117 Sama rit, bls. 65. 
118 Sama rit, bls. 67-68. 
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3.1.4 Aðrir áhrifavaldar 

Jóhann Staupitz (1460-1524) var mikilvægur áhrifamaður í lífi Lúthers. Hann var 
reglufaðir Ágústínusarreglunnar í Mið- og Norður-Þýskalandi og skriftafaðir Lúthers 
þegar hann starfaði í Wittenberg. Það getur verið að Lúther hafi kynnst honum fyrst 
sem ungur munkur í Erfurt. Lúther hafði miklar mætur á ráðleggingum Staupitz 
sérstaklega þegar trúarbarátta hans var við það að bera hann ofurliði.119 Guðfræði 
Staupitz orkaði sterkt á Lúther vegna þess að hún var ekki undir áhrifum eins 
ákveðins skóla eða stefnu. Heldur var hún samansett úr mörgum þráðum 
miðaldaguðfræði og guðfræði Ágústínusar. Helstu einkenni hennar voru guðfræði 
byggð á Biblíunni, áhersla á eftirfylgd við Krist og hjálpræðið. Staupitz sýndi Lúther 
að hægt væri að fara aðrar leiðir en leið skólaspekinnar eða húmanismans. Lúther 
þakkaði honum sjálfur seinna og sagði m.a.: „þín vegna hóf ljós fagnaðarerindisins 
fyrst að skína út úr myrkrinu og inn í hjarta mitt“.120 
Þar fyrir utan setti dulhyggja mark sitt á guðfræði Lúthers. Hann var mjög snemma 

kunnugur hefðum dulhyggjunnar og var um tíma mjög heillaður af trúarlegum 
upplifunum. Eftir að hafa lesið um sameiningu Guðs og sálarinnar hjá Bonaventura 
(1221-1274) þráði hann að upplifa hana á eigin skinni. Seinna hafnaði hann þessari 
þrá sem ofstæki. En áhersla dulhyggjunnar á innra líf mannsins, dýpkun 
guðrækninnar og áhersla á þjáningu Krists var honum áfram hugleikin. Snemma á 
tímabili Lúthers í Wittenberg komst hann í kynni við prédikanir Jóhanns Taulers 
(u.þ.b. 1300-1361) og Theologia Deutsch, en hvort tveggja var markað af dulhyggju. 
Síðarnefnda ritið bjó Lúther til prentunar í heild sinni árið 1518 og fullyrti hann í 
formála þess að ekkert rit hefði kennt honum meira að frátaldri Biblíunni og ritum 
Ágústínusar. Það ber þó að varast að ætla dulhyggjunni of mikil áhrif á Lúther því 
fyrst og fremst opnaði hún augu hans fyrir fjölbreyttum stefnum guðfræðinnar.121 

Síðast en ekki síst verkuðu rit Bernharðs frá Clairvaux (1090-1153) sterkt á Lúther. 
Sá var dulhyggjumaður en þó var það ekki dulspeki hans sem hafði mest áhrif á 
Lúther heldur einörð áhersla hans á Krist og hann krossfestan sem og mikilvægi 
trúarinnar. Nýlegar rannsóknir á tilvitnunum Lúthers í Bernharð hafa sett fram tilgátu 
þess efnis að áhersla hins síðarnefnda á persónulega trú sé grundvöllur að guðfræði 
Lúthers um trú og fullvissu hennar. Einnig hefur verið stungið upp á því að áhersla 
Lúthers á hjálpræðið eigi rætur að rekja til Bernharðs. Aftur á móti eru engar heimildir 
fyrir því að Lúther hafi krufið rit Bernharðs til mergjar í líkingu við rit Ágústínusar. 
Tilvitnanir Lúthers í Bernharð eru eingöngu í fáa og afmarkaða texta. Það kann að 
skýrast af því að Lúther hafi aðallega kynnst ritum Bernharðs í matartímum á 
klausturárum sínum þegar brot úr þeim voru lesin upp. Á síðari árum sínum 
gagnrýndi Lúther ýmsa þætti í hugmyndum Bernharðs þar sem þær samrýmdust ekki 
guðfræði hans.122  
                                            
119 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 42. 
120 Þýðing höf. á tilvitnun í bók Lohse. Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 24.  
121 Sama rit, bls. 25. 
122 Sama rit, bls. 25-26. 
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3.2 Guðfræði Lúthers 
Snemma á ferli sínum sýndi Lúther að skilningur hans á viðfangsefni guðfræðinnar 
var greinilega frábrugðin öðrum sjónarhornum sem voru útbreidd í kringum 1500. Þó 
er ekki hægt að segja að það sem hafi verið öðruvísi hjá Lúther hafi aðeins mótast af 
andstöðu hans við skólaspeki. Lúther hafði raunar mikla ánægju af því að lesa suma 
höfunda skólaspekinnar t.d. Biel. Guðfræði Lúthers var hvorki í algjörri uppreisn við 
hefðina né einbeitti hann sér að þemum guðfræðinnar sem hefðin hafði ekki tekið 
fyrir áður.123 

Það sem einkennir guðfræði Lúthers er að hann leggur hjálpræði mannsins til 
grundvallar öllum guðfræðilegum viðfangsefnum og gengur ávallt út frá spurningunni: 
,,Hvernig verður maður hólpinn?“ Hann telur ómögulegt að svara spurningum um 
Guð, sakramentin og kirkjuna nema spurningunni um hjálpræðið væri svarað fyrst. 
Lúther sniðgekk ekki aðrar spurningar heldur var hjálpræðið kjarni allra viðfangsefna 
hans eins og sjá má í fjölbreyttri guðfræði hans.124 

3.2.1 Viðhorf til friðþægingarinnar 

Í augum Lúthers var dauði Krists á krossi ekki bara eitt af viðfangsefnum 
guðfræðinnar heldur það sem gerði guðfræði að því sem hún er. Hann batt krossinn 
ekki við kenningar um friðþægingu heldur áleit hann sameina alla kristna þekkingu. 
Lúther áleit krossinn skapa ákveðið sjónarhorn á allar guðfræðilegar fullyrðingar. 
Þess vegna tilheyrir hann bæði kenningum um eðli Guðs og kenningum um verk 
Krists.125 Það fyrirfinnst ekkert trúfræðilegt viðfangsefni, að mati Lúthers, þar sem 
krossinn er ekki viðmiðunarramminn.126 Í þessum kafla verður einblínt á hugmyndir 
Lúthers um krossinn í samhengi friðþægingarkenninga. 

Um það leyti sem miðaldir liðu undir lok var óalgengt að menn gerðu grein fyrir 
hugmyndum sínum um friðþægingu á kerfisbundinn hátt. Það tíðkaðist að 
guðfræðingar færu milliveginn milli hugmynda Anselms og Abelards og tileinkuðu sér 
þar að auki sjaldan smáatriði hverrar kenningar fyrir sig.127 Lúther skar sig ekki úr 
hvað þetta varðar. Víða í guðfræði sinni studdist hann við þætti úr 
friðþægingarkenningum Anselms og Abelards. Lúther talaði til að mynda rétt eins og 
Anselm um að hinir trúuðu eignist ekki hjálpræðið nema vegna þess að réttlæti Guðs 
sé fullnægt gegnum Krist. Aftur á móti tileinkaði Lúther sér ekki hugmyndir Anselms í 
heild sinni og hafnaði áherslu hans á heiður Guðs, að valkostir Guðs hafi takmarkast 
við fullnægjugjörð eða refsingu og að fullnægjugjörðin væri takmörkuð við 
krossdauðann.128  

                                            
123 Sama rit, bls. 35. 
124 Sama rit, bls. 35-36. 
125 Walter von Loewenich, Luther’s Theology of the Cross, þýtt af Herbert J. A. Bouman, Minneapolis: 
Augsburg Publishing House, 1976, bls. 17-18.  
126 Loewenich, Luther’s Theology of the Cross, bls. 18. 
127 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 225.  
128 Sama rit, bls. 226-227. 
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Sum staðar sést Lúther túlka hjálpræðisverk Krists samhljóða áherslu Abelards án 
þess þó að nefna hann nokkur staðar á nafn. Þetta gerir Lúther án þess að útiloka 
hlutlægan veruleika hjálpræðisins.129 Lúther trúði því að Kristur væri eini 
meðalgöngumaðurinn milli Guðs og manna. Með blóði sínu og dauða kæmi hann á 
sátt milli Guðs og manna. Aðeins vegna Krists (l. propter Christum) var reiði Guðs 
aflétt.130 Lúther taldi, líkt og samtímamaður hans Kalvín, krossdauðann standa í 
sambandi við prestsembætti Krists. Með fórnarþjónustu sinni fullnægði Kristur réttlæti 
Guðs fyrir hönd mannkyns, fórnin var hans eigin dauði á krossi sem sigraði vald 
syndar og dauða.131 

Í riti sínu Christus Victor (1931) leitaðist Gustaf Aulén við að sýna fram á að 
samnefnt Christus Victor stef væri miðlægt í umfjöllun Lúthers um friðþæginguna.132 
Margir aðrir fræðimenn hafa reynt að sýna fram á sömu niðurstöðu. Um þetta atriði 
eru deildar meiningar. Paul Althaus hefur hafnað þessari kenningu eindregið með því 
að benda á að Lúther taldi synd, dauða og djöful ekki vera sjálfstæð tortímingaröfl í 
baráttu Guðs heldur vopn hins reiða Guðs í baráttu við syndina.133 Bernhard Lohse 
fullyrðir þó að það sé augljóst að stefið spili stórt hlutverk í hugmyndum Lúthers um 
friðþægingu, siðfræði og veruleikann í heild sinni.134  

Í greinargóðri umfjöllun um friðþægingarskilning Lúthers staðsetur Sigurjón Árni 
Eyjólfsson hann rækilega innan hefðar forna fórnarskilningsins. Sigurjón sýnir fram á 
með mörgum dæmum hvernig Lúther styðst við fórnarhugsun Gamla testamentisins 
og telur krossdauðann fórnardauða til friðþægingar mannsins.135 Sigurjón bendir á að 
Lúther hafi farið ókunnar slóðir þegar hann tengdi pínu Krists og hróp hans á 
krossinum við sálarangist Krists: „Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig?“ 
Lúther leggur áherslu á að Kristur þjáist í kjarna persónu sinnar ekki bara í 
líkamanum. Með því að verða að synd mannsins vegna upplifir Kristur sig algjörlega 
yfirgefinn og hafnað af Guði. Sálarangist Krists samsvarar samviskukvölum hins 
trúaða gagnvart reiði Guðs.136  
Þegar Lúther ræðir um endurlausnarverk Krists má greina viðvarandi áherslu sem 

endurspeglast í orðasambandinu „gleðilegur ráðahagur“ eða „hin sælu umskipti“ (þ. 
der fröhliche Wechsel). Hugmyndina má rekja aftur til fornkirkjunnar og var hún 
útlögð á fjölbreyttan hátt á miðöldum, oft í tengslum við fullnægjugjörð. Þekktustu 
útfærslu Lúthers er líklega að finna í tólftu fullyrðingu rits hans Um frelsi kristins 
manns. En þar líkir hann hinum sælu umskiptum sem verða þegar manneskja trúir á 
Krist, við brúðkaup þar sem sál syndarans og Kristur verða einn „líkami“. Þar með 

                                            
129 Sama rit, bls. 227-228. 
130 Loewenich, Luther’s Theology of the Cross, bls. 17. 
131 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 226-227. 
132 Gustaf Aulén, Christus Victor, bls. 103,107, 121. 
133 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers í ljósi túlkunar hans á Jóhannesarguðspjalli 
1535-1540, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2000, bls. 320.  
134 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 227-228. 
135 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers, bls. 319-335. 
136 Sama rit, bls. 351-352, 357. 
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verða eignir beggja sameign, sálin eignast eilíft réttlæti Krists og Kristur eignast 
syndir sálarinnar sem drukkna í ósigrandi réttlæti hans.137 

3.2.2 Kristsfræði Lúthers 

Lúther studdist að miklu leyti við hefðina þegar kom að túlkun friðþægingarinnar og er 
kristsfræði Lúthers sama marki brennd. Lúther og Rómarkirkjan voru sammála um öll 
aðalatriði hefðbundinnar kristsfræði og því ekki ástæða til deilna í þeim efnum. Lúther 
viðurkenndi kristsfræðikenningar fornkirkjunnar og studdist t.d. við þær er hann 
útlagði postullegu trúarjátninguna. Enda taldi hann þær vera efnislega réttan útdrátt 
úr vitnisburði ritningarinnar um Krist.138 Guðfræði Lúthers er kristsmiðlæg og um leið 
nátengd kristsfræðikenningum miðaldakirkjunnar. Hugmyndir hans um Krist lita 
fyrirlestra hans, prédikanir, postillur, biblíuþýðingar og ekki síst bréf hans sem 
sálusorgara.139 Þó er erfitt að setja afstöðu Lúthers til Krists fram á kerfisbundinn hátt 
þar sem finna má í ritum hans ógrynni ólíkra áherslna. Lúther áleit Krist vera það sem 
sameinar í persónu sinni allar mótsagnir, t.d. Guð og menn, dóm og náð.140 Í 
gagnrýni sinni á aflátssöluna lagði hann mikla áherslu á að Kristur sé Drottinn, bæði 
yfir kirkjunni og sérhverjum kristnum manni. Gegn Zwingli fullyrti hann að líkami og 
blóð Krists væri í, með og undir brauðinu og víninu.141  

Útskýring Lúthers í Fræðunum minni á annarri grein postullegu trúarjátningarinnar 
er skýrt dæmi um að Lúther telji samband verka og persónu Krists náið. Hann 
útleggur aðra grein játningarinnar í ljósi tvíeðliskenningarinnar: 

Ég trúi, að Jesús Kristur, sannur Guð, af föðurnum fæddur frá eilífð, og 
sömuleiðis sannur maður, fæddur af Maríu mey, sé minn Drottinn, sem mig 
glataðan og fyrirdæmdan mann, hefur endurleyst, friðkeypt og frelsað frá öllum 
syndum, frá dauðanum og djöfulsins valdi, ...142 

Textinn sýnir hvernig Lúther vefur saman áherslunni á Krist sem persónulegan 
Drottin, endurlausnarhlutverki Krists og tvíeðliskenningunni sem texti 
trúarjátningarinnar fjallar ekki um.143  

Notkun Lúthers á hugmyndinni um náið samband hinna guðlegu og mannlegu 
eiginleika í persónu Jesú Krists (l. communicatio idiomatum) setti svip sinn á 
kristsfræði hans. Hugmyndin snýst um það að guðlegt og mannlegt eðli Krists eigi 
gagnkvæma hlutdeild í hvort öðru. Hugmyndin er frá tímum kirkjufeðranna og má 
rekja til Apollinaríusar á fjórðu öld. Hún var miðlæg í guðfræði Lúthers sem áleit hana 
vera mælistiku á alla guðfræði. Hugmyndin tengist ekki aðeins kristsfræði Lúthers 

                                            
137 Lúther, Marteinn, Um frelsi kristins manns, þýtt af Magnúsi Runólfssyni, Reykjavík: Heimatrúboðið í 
Reykjavík, 1967, bls. 20-22 og Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 226. 
138 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 219, 221. 
139 Sama rit, bls. 220. 
140 Sama rit, bls. 219 
141 Sama rit, bls. 221. 
142 Íslensk þýðing Einars Sigurbjörnssonar á Fræðunum minni. Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, bls. 
266. 
143 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 221. 
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heldur einnig frelsunarfræði, kvöldmáltíðarskilningi og réttlætingarkenningu hans svo 
fátt eitt sé nefnt. Apollinaríus aðgreindi ekki guðseðli og manneðli Krists á sínum tíma 
en það gerði Lúther aftur á móti. Að mati Lúthers voru eðlin ávallt aðgreind í sjálfu sér 
en um leið sameinuð í persónu Krists. Þar af leiðandi getur Lúther fullyrt að Kristur 
þjáist ekki bara sem maður á krossinum heldur einnig sem Guð. Guðseðlið þjáist ekki 
en persóna Krists gerir það og þar með þjáist hinn þríeini Guð í persónu sonarins.144 

3.3 Sálarstríð Lúthers 
Líf Lúthers var markað af innri baráttu, sem má rekja til þess tíma áður en hann gekk 
í klaustur. Henni lauk ekki við það að ganga í klaustur heldur ágerðist sálarstríðið á 
meðan hann dvaldi þar. Baráttu Lúthers má í fyrstu rekja til ýmis konar atburða er 
hann upplifði sig nær dauða en lífi og þegar hann frétti af skyndilegu fráfalli vina 
sinna. Helsta orsökin var þó tvímælalaust efi hans um stöðu sína frammi fyrir Guði 
við hinsta dóm. Vangaveltur Lúthers skýrast ef til vill af tíðarandanum sem ríkti í 
umhverfi hans. Hin kristna Evrópa í samtíma Lúthers var mjög mörkuð af 
hugmyndum um yfirvofandi heimsendi. Dauðinn var alls staðar nálægur og var 
vinsælt viðfangsefni bókmennta (ars moriandi) og annarra lista. Áherslan á 
yfirvofandi heimsendi og hinsta dóm einkenndi þetta tímabil.145 

Á meðan Lúther dvaldi í klaustrinu nam hann guðfræði og sinnti kennslu- og 
stjórnunarstörfum. Sú elja og fjölhæfni sem störf hans þar vitna um bendir til þess að 
sálarstríð hans hafi ekki orsakast af neinni geðröskun. Ekki var það heldur strangur 
agi klaustursins sem gerði það að verkum að innri barátta hans harðnaði heldur 
framfarir hans í trúrækni. Því meir sem líf hans virtist helgað hið ytra fann hann 
hvernig örvæntingin jókst hið innra. Í stað þess að öðlast hugarró jókst stöðugt efi 
hans um eilíft hjálpræði. Óvissan um örlög sálarinnar ásótti Lúther mjög: „Ég hugsaði 
ekki um kvenfólk, peninga né auðæfi; heldur skalf hjarta mitt og var fullt óróa yfir því 
hvort Guð myndi veita mér náð sína.“146 Ekki hjálpaði andleg leiðsögn sem klaustrið 
bauð upp á né sakramentin sem títt voru höfð um hönd. Innra með sér fann Lúther 
enga huggun gegn örvæntingunni sem hugsanir um dóm Guðs vöktu.147 Varðveittur 
er texti Lúthers frá 1518 þar sem hann er talinn lýsa reynslu sinni í þriðju persónu:  

Ég þekkti líka mann, sem, eins og hann hefur staðfest, hefur margsinnis liðið 
slíkar refsingar, að vísu einungis í stuttan tíma, en svo hryllilegar og helvískar að 
engin tunga fær því lýst, né penni ritað og ekki nokkur trúað sem ekki hefur reynt 
þær sjálfur; þær voru slíkar að ef kvölin hefði verið afborin til enda, eða hefði 
varað aðeins í hálfa stund, eða lengur en tíundahluta stundar, hefði hann verið 

                                            
144 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 81-82 og Sigurjón Árni Eyjólfsson, 
Guðfræði Marteins Lúthers, bls. 293, 299. 
145 Gerhard Ebeling, Luther: An Introduction to His Thought, þýtt af R. A. Wilson, Philadelphia: 
Fortress Press, 1972, bls. 38 og Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 33. 
146 Þýðing höf. á: „I did not think about women, money or possessions; instead my heart trembled and 
fidgeted about whether God would bestow His grace upon me.“ Arnfríður Guðmundsóttir, „Talking 
about a Gracious God: Speaking of God out of Experience“, Dialog 54: 3/2015, ritsýrt af Kristin 
Johnston Largen, bls. 233-240, hér bls 234, doi: 10.1111/dial.12184. 
147 Ebeling, Luther, bls. 37-38. 
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algeralega lamaður, og öll bein hans hefðu orðið að ösku. Í þeim [refsingunum] 
birtist Guð ógurlegur í reiði sinni, og eins, á sama hátt, birtist öll sköpunin. Það er 
ekkert skjól, engin huggun, hvorki hið innra né hið ytra, heldur ásakar allt. [...] Á 
slíku augnabliki, þó furðulegt megi virðast, er sálinni ekki unnt að trúa því að hún 
geti nokkurn tíman verið endurleyst, heldur finnur að refsingin er ekki enn gengin 
á enda.148  

Textinn undirstrikar hversu hart angistin ásótti Lúther. Sjálfur taldi hann tilfinningar 
sínar vera augljós merki um höfnun Guðs og dóm yfir sér. Hann var sannfærður um 
að Guð hafði ekki fyrirhugað honum hjálpræði.149 

Á klausturárum Lúthers í Erfurt (1505-1508) og meðan á guðfræðinámi hans stóð 
varð hann, eins og fyrr greinir, fyrir áhrifum frá via moderna. Hugmynd via morderna 
um skilyrðisbundna náð var ekki til hjálpar: Guð er tilbúinn til að útdeila náð sinni 
þeim sem gera það sem í þeim býr (l. quod in se est) til þess að mæta kröfum Guðs. 
En hinir sem ekki leggja sig fram eiga ekki von á náð Guðs.150 Þessi hugmynd veitti 
honum enga huggun enda var hann sannfærður um eigin breyskleika og vangetu til 
þess að þóknast kröfum Guðs.  

Uppgötvun Lúthers á nýrri merkingu hugtaksins „réttlæti Guðs“ olli straumhvörfum 
í lífi hans ef marka má endurminningar hans frá árinu 1545. Þær eru varðveittar í 
formála Lúthers að fyrstu heildarútgáfu latneskra verka hans sem kom út sama ár. 
Þar viðurkennir hann að hafa hatað hugtakið „réttlæti Guðs“ eins og hann skildi það í 
upphafi, en honum hafði verið kennt að Guð refsar óréttlátum syndurum. Lúther 
mislíkaði hve ósanngjarn og strangur Guð virtist í garð syndara. Þetta hatur var 
afleiðing slæmrar samvisku Lúthers og syndameðvitundar sem jók um leið á 
samviskukvalir hans. En fyrir miskunn Guðs segist Lúther hafa öðlast nýjan skilning á 
hugtakinu eftir að hafa hugleitt dag og nótt orð Páls í Rómverjabréfinu 1.17. Það rann 
upp fyrir Lúther að „réttlæti Guðs“ skírskotaði til þess að Guð réttlætir manninn fyrir 
trú.151 Þar með var Lúther laus undan þungu fargi þegar hann skildi að trúin var eina 
skilyrðið til að öðlast réttlæti Guðs og hjálpræði. 

Fræðimenn greinir á um hversu mikið heimildargildi frásögn Lúthers á efri árum 
hefur. Margt bendir til þess að uppgötvun Lúthers á réttlæti Guðs hafi ekki gerst á 
augabragði heldur miklu frekar jafnt og þétt á lengra tímabili. Einnig má telja líklegt að 
uppgötvunin hafi orðið fyrr en ekki veturinn 1518-19 eins og Lúther gefur til kynna í 
endurminningum sínum.152 Tímasetning og eðli uppgötvunarinnar skiptir ekki öllu 
máli heldur þau umskipti sem hinn nýi skilningur olli í sálarlífi Lúthers.  

Glíma Lúthers við Guð og sjálfan sig endaði þó langt í frá við þessi umskipti heldur 
var allt líf Lúthers markað af innri baráttu. Hún átti eftir að móta guðfræði hans eins 
og hann vitnar um í borðræðu árið 1532: „Ég lærði guðfræði mína ekki í eitt skipti fyrir 

                                            
148 Þýðing höf. á tilvitnun Ebelings. Sama rit, bls. 38-39.  
149 Sama rit, bls. 38. 
150 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 73.  
151 Marteinn Lúther, Martin Luther: Selections from His Writings, ritstýrt af John Dillenberger, New 
York: Anchor Books og Doubleday, 1961, bls. 11-12.  
152 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 98-99.  
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öll heldur hef ég þurft að grafa dýpra og dýpra, eins og lífsreynsla mín (lat. 
tentationes) hefur leitt mig.“153 Á öðrum stað í borðræðu segir Lúther „Reynslan ein 
skapar guðfræðinginn“ (l. sola autem experientia facit theologum).154 Ummælin bera 
þess vitni að samkvæmt skilningi Lúthers kemur reynslan á undan kenningunni og er 
ljóst að reynslan var í miklum metum hjá honum. Hann taldi að guðfræðingur gæti 
aðeins orðið góður í fagi sínu fyrir tilstilli lífsreynslu hans, sér í lagi fyrir reynslu af innri 
baráttu og mótlæti. Án hennar gæti enginn skilið ritninguna, trúna eða kærleika 
Guðs.155 

Í ljósi þessara orða má skilja mikilvægi þess að gera sér grein fyrir lífshlaupi 
Lúthers þegar kemur að því að vega og meta krossguðfræði hans. Reynsla hans af 
sálarstríði, barnamissi og baráttu fyrir siðbættri kirkju sem og viðhorf hans til 
friðþægingarkenninga og persónu Krists munu reynast hjálpleg í viðfangsefni næsta 
kafla. 
  

                                            
153 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 45. 
154 Þýðing Gunnars Kristjánssonar. Gunnar Kristjánsson, „Bonhoeffer: Trúartúlkun í myndugum heimi“, 
Ritröð Guðfræðistofnunnar 40: 1/2015, ritstýrt af Rúnari M. Þorsteinssyni, bls. 2-12, hér bls. 2, Sótt 
þann 4. apríl 2016 á https://ojs.hi.is/ritrodgudfraedistofnunar/article/view/1916/936.  
155 Arnfríður Guðmundsdóttir, Talking about a Gracious God, bls. 234-235. 
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4 Theologia crucis 

Lúther skapaði hugtakið theologia crucis (guðfræði krossins, krossguðfræði) árið 
1518 í bréfaskriftum við húmanistann Christoph Scheurl. Þar átti hugtakið að 
undirstrika sérkenni nýrrar guðfræði í háskólanum í Wittenberg sem einkenndist af 
miðlægri stöðu Krists á krossinum. Þessi sérstaka guðfræði var hans eigin og hana 
setti hann fram með skipulegum hætti á rökræðufundinum í Heidelberg vorið 1518.156 

Hugtakið skírskotar til guðfræði sem er krossmótuð á þann veg að hún tekur tillit til 
krossins á öllum sviðum. Hún takmarkast ekki við friðþægingarskilning Lúthers.157 
Lúther trúði því að við krossinn fengi maðurinn fyrst yfirsýn yfir raunverulegt eðli 
veruleikans. Krossfesting og upprisa Krists svipti burt hulunni og frá krossinum getur 
maðurinn í fyrsta sinn séð Guð. Krossinn gefur manninum um leið nýtt sjónarhorn á 
sjálfan sig og þaðan sér hann sjálfan sig í réttu ljósi.158 

Lúther fylgdi fast á hæla Páls með krossmótaðri guðfræði sinni og grundvallast 
hún að miklu leyti á tveimur textum úr smiðju Páls; 1Kor 1.18-32 og Róm 1.18-23. 
Lúther gerði það ekki í blindri hlýðni við kennivald ritningarinnar heldur af djúpri þörf. 
Hann skynjaði að allt sem finna mátti að guðfræði kirkjunnar tengdist því að hana 
vantaði „visku krossins“.159 

Lengi hafa Lútherssérfræðingar verið ósammála um vægi theologia crucis í 
guðfræði Lúthers. Frá miðri 19. öld var ríkjandi skoðun fræðimanna þess efnis að 
krossguðfræðin afmarkaðist við rit Lúthers sem urðu til snemma á ferlinum eða fyrir 
árið 1520. Walther von Loewenich (1903-1992) tókst að færa sannfærandi rök fyrir 
því að theologia crucis væri kjarninn í allri guðfræði Lúthers í tímamótariti sínu 
Luther’s Theology of the Cross (1929). Síðan þá hafa virtir Lútherssérfræðingar á 
borð við Paul Althaus, Heiko Obermann og Marc Lienhard tekið undir afstöðu 
Loewenich.160 

Upp á síðkastið hefur guðfræði krossins títt verið gagnrýnd fyrir ofuráherslu á 
krossinn á kostnað upprisunnar. En það er misskilningur á guðfræði Lúthers sem 
sjálfur leit á kross og upprisu sem tvær hliðar á sama hlut. Jesús reis upp frá 
dauðum. Atburðurinn sjálfur á sér stað í gröfinni. Þar með er upprisan óaðskiljanleg 
krossi hans, dauða og þjáningu.161 Gerhard O. Forde (1927-2005) benti á að orðið 
„kross“ er í guðfræði krossins hálfgerð hraðritun á sögu hins krossfesta og upprisna 

                                            
156 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 36-37. 
157 Loewenich, Luther’s Theology of the Cross, bls. 17-18. 
158 Robert Kolb, „Luther on the Theology of the Cross“, Lutheran Quarterly 16: /2002, bls. 443-466, hér 
bls. 464, sótt 15. apríl 2016, http://pastormattrichard.webs.com/lq_16-4_04_kolb.pdf.  
159 Loewenich, Luther’s Theology of the Cross, bls. 22. 
160 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Lúther og guðfræði krossins“ Kirkjuritið 63: 1/1997, ritstýrt af Kristjáni 
Björnssyni, bls 37-46, hér bls. 40. Sömu skoðunnar er Alister E. McGrath sbr. McGrath, Luther’s 
Theology of the Cross, bls. 178. 
161 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 191-192.  



  

33 

Krists. Krossguðfræðin gerir alltaf ráð fyrir upprisunni og án hennar gengur 
krossguðfræðin ekki upp.162 

4.1 Rökræðurnar í Heidelberg 
Um leið og deilur jukust um aflátsbréf og páfadóm, stigmögnuðust átök Wittenberg-
guðfræðinnar og skólaspekinnar sem fyrst höfðu náð flugi með rökræðunum gegn 
skólaspekinni árið 1517. Næsta lota átakanna fór fram í húsakynnum 
heimspekideildarinnar í Heidelberg 26. apríl árið 1518. Tilefnið var samkoma 
Ágústínusarreglunnar í Þýskalandi en Lúther hafði þegið boð frá stuðningsmanni 
sínum Jóhanni Staupitz sem var yfirmaður reglunnar. Hann hafði beðið Lúther að 
fjalla ekki um gagnrýni sína á aflátssölu kirkjunnar vegna þess að málefnið var mjög 
umdeilt á þessum tíma. Í staðinn bað hann Lúther að gera grein fyrir sjónarmiðum 
sínum varðandi synd, frjálsan vilja og náð.163 

Viðstaddir rökræðurnar voru, auk reglubræðra, bæði prófessorar, stúdentar, 
almennir borgarar og einhverjir fulltrúar keisarahirðarinnar. Líklega var staðsetningin í 
háskólanum ekki tilviljun heldur tilraun Lúthers og vina hans til að koma fram fyrir 
hönd þeirrar siðbótar sem hafði átt sér stað í Háskólanum í Wittenberg.164 
Rökræðurnar orkuðu sterkt á viðstadda, einkum yngri kynslóð guðfræðinga og 
eignaðist Lúther marga nýja vini og stuðningsmenn sem áttu eftir að reynast vel í 
siðbót Suðvestur-Þýskalands. Þeirra á meðal voru Marteinn Bucer, Jóhann Brenz og 
Theobald Billikan sem allir tóku seinna mikinn þátt í að breiða út siðbótina. Varðveitt 
eru bréf þeirra til vina sinna þar sem þeir lýsa rökræðunum og efni þeirra af mikilli 
hrifningu. Bucer var t.d. afar hrifinn af því hvernig Lúther byggði málflutning sinn á 
Biblíunni, þekkingu hans á kirkjufeðrunum, kurteisi í allri umræðu, fúsleika hans til að 
hlusta á aðra og djörfung hans við að láta eigin skoðanir í ljós.165 

Orð Lúthers vöktu ekki hrifningu meðal allra. Eldri guðfræðingar létu ekki 
sannfærast og viðstaddir fulltrúar skólaspekinnar höfnuðu málflutningi hans alfarið. 
Þar á meðal voru kennarar hans frá því hann var við nám í Erfurt. Vaxandi spenna 
milli fylkinga var ekki einungis bundin við kirkjuna heldur líka við guðfræðina. 
Ágreiningurinn varð stöðugt harkalegri og gaf til kynna að alvarlegt missætti og 
klofningur væri yfirvofandi.166 

Hugtakið theologia crucis kemur aðeins einu sinni fyrir í rökræðunum, þ.e. í 
tuttugustu og fjórðu tesu (fullyrðingu). En þar í kring eru náskyld hugtök; theologus 
                                            
162 Gerhard O. Forde, On Being a Theologian of the Cross: Reflections on Luther’s Heidelberg 
Disputation, 1518, Grand Rapids: William B. Eerdmanns Publishing Company, 1997, bls. 1 
(neðanmáls), 17-18. 
163 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 106 og inngangur Harolds J. Grimms í Lúther, „The 
Heidelberg Disputation, 1518“, Career of the Reformer I, ritstýrt og þýtt af Harold J. Grimm, vol. 31, 
Luther’s Works: American Edition, Philadelphia: Fortress, St. Louis: Concordia Publishing House, 
1957, bls. 35-70, hér bls. 37. 
164 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 106. 
165 Inngangur Grimms í Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 37-38 og Lohse, Martin 
Luther’s Theology, bls. 107. 
166 Lohse, Martin Luther’s Theology, bls. 107.  
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crucis (guðfræðingur krossins) og theologus gloriae (guðfræðingur dýrðarinnar) sem 
varpa ljósi á þýðingu hugtaksins. Lúther stillir þessum tveimur tegundum 
guðfræðinga upp á móti hvorri annarri og ber þær saman. Mary M. Solberg hefur 
bent á að persónuleg nálgun Lúthers á theologia crucis í gegnum 
krossguðfræðinginn sé í samræmi við það vægi sem Lúther gefur reynslunni í 
guðfræði sinni: „Það bendir líka til fyrirlitningu hans á guðfræði [...] úr tengslum við 
daglegt líf, sem alltaf er lifað coram mundo (frammi fyrir, eða í nærveru heimsins) og 
coram Deo (í nærveru Guðs)“167 

Rökræðurnar í Heidelberg, eins og fleiri rökræður Lúthers, eru athyglisverðar fyrir 
þær sakir að með þeim birtir Lúther guðfræði sína opinberlega og á meðal kollega 
sinna. Rökræðurnar voru vandlega undirbúnar og úthugsaðar og má fullyrða að þær 
leggi línurnar að stefnu Lúthers upp frá því.168 Það kemur því ekki á óvart að 
fræðimenn hafi fullyrt að krossguðfræðin sem birtist þar sé grundvallarþáttur í allri 
guðfræði Lúthers og tjái siðbótarguðfræði hans í hnotskurn.169 

Rökræðurnar skiptust í tuttugu og átta guðfræðilegar og tólf heimspekilegar tesur. Í 
samhengi þessarar ritgerðar verður sjónum aðeins beint að guðfræðilega hlutanum. 
Með hverri tesu lét Lúther fylgja stutta sönnun sem innihélt nánari útskýringu og 
rökstuðning. Rökstuðningurinn er yfirleitt byggður á ritum Biblíunnar, sérstaklega 
Pálsbréfum, eða á ritum Ágústínusar nema hvort tveggja sé. En Lúther sagði 
Ágústínus vera áreiðanlegasta ritskýranda Páls.170 
Ýmsir fræðimenn hafa notað sérstaka myndlíkingu við að lýsa uppbyggingu 

rökræðanna. Þeir sjá fyrir sér boga sem hvílir á tveimur súlum. Fyrri súlan stendur 
fyrir lögmál Guðs eins og sjá má í fyrstu tesu: „Lögmál Guðs, heilnæmasta kenning 
lífsins, getur ekki greitt manninum leið til réttlætis, heldur stendur frekar í vegi fyrir 
honum.“ Seinni súlan táknar kærleika Guðs samanber tuttugustu og áttundu tesu: 
„Kærleikur Guðs leitar ekki, heldur skapar, það sem honum er ánægjulegt ...“ 
Rökræðurnar sjálfar færast frá lögmáli Guðs til kærleika Guðs og sýna að leiðin liggur 
í gegnum krossinn.171 

Gerhard O. Forde hefur skrifað lítið skýringarrit um guðfræðilega hluta rökræðanna 
og skiptir þeim í riti sínu í fjóra hluta með hliðsjón af innihaldi hverrar tesu. Fyrsti hluti, 
tesa eitt til tólf fjallar um eðli góðra verka og gildi þeirra í ljósi syndarinnar.172 Lúther 
fullyrðir í tesu þrjú að góð verk séu í innra eðli sínu viðurstyggileg. Frá sjónarhóli þess 
sem framkvæmir góða verkið og annarra sem verða þess vitni er verkið aftur á móti 
                                            
167 Þýðing höf. á: „It also suggests his disdain for theology [...] at a distance from everyday live, which 
is always lived coram mundo (before, or in the prescence of, the world) and coram Deo (in the 
prescence of God).“ Mary M. Solberg, „All that Matters: What an Epistemology of the Cross Is Good 
For“,Cross Examinations: Readings on the Meaning of the Cross Today, ritstýrt af Marit Trelstad, 
Minneapolis: Fortress Press, 2006, bls. 139-153, hér bls. 140. 
168 Gerhard O. Forde, On Being a Theologian of the Cross, bls. 19-21. 
169 Loewenich, Luther’s Theology of the Cross, bls. 13 og McGrath, Luther’s Theology of the Cross, 
bls. 178.  
170 Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 39. 
171 Þýðing höf. Gerhard O. Forde, On Being a Theologian of the Cross, bls. 21. 
172 Sama rit, bls. 21-22. 
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gott og fallegt. En Lúther segir að Guð horfi fram hjá ytra útliti verksins á hjarta og 
huga gerandans. Guð sér þar synd og spillingu og veit að hvötin sem býr að baki 
góða verkinu er trú gerandans á eigin verðleika og vilji hans til sjálfsréttlætingar. Góð 
verk eru þar með banvænar syndir. Það eru verk hinna réttlátu líka en vegna þess að 
þeir óttast Guð og forðast að setja traust sitt á verk sín segir Lúther í tesu sjö að þau 
leiði ekki til fordæmingar og reiði Guðs.173 

Lúther útskýrir í tesu fjögur verk Guðs og segir þau hafa öfug formerki. Að ytra útliti 
eru þau óaðlaðandi og virðast ill samanber dóm Guðs yfir manninum og auðmýkingu 
hans. En í innra eðli sínu eru þau óendanlega verðmæt þar sem þau auðmýkja 
manninn og fylla hann ótta um eigin örlög. Þegar maðurinn vantreystir eigin 
verðleikum getur Guð upphafið hann á ný og orðið grundvöllur mannsins sem hann 
byggir framvegis traust sitt á. Þar með nær Guð takmarki sínu með því að vinna 
„framandi“ verk (l. opus alienum Dei) sitt á manninum.174 

Annar hluti (t. 13-18) reifar vangetu mannlegs vilja til að forðast syndina.175 Að 
mati Lúthers er vilji mannsins ekki frjáls heldur fangi syndarinnar og getur bara valið 
að syndga (t. 13). Það þýðir ekki að maðurinn geti ekki gert neitt „gott“. En eins og í 
fyrsta hluta rökræðanna eru góðu verkin dauðlegar syndir á meðan maðurinn treystir 
á þau og eigin verðleika. Þar með leiðir allt val viljans endanlega til syndar. Það getur 
ekki leitt til neins sem er í eðli sínu gott nema þegar viljinn veitir lífgefandi verki Guðs 
ekki mótspyrnu (t. 14). Á þessum forsendum hafnar Lúther frelsunarfræði via 
moderna um að maðurinn geti mætt skilyrði Guðs fyrir náðinni með því að gera það 
sem í honum býr (t. 16). Þegar maðurinn gerir það sem í honum býr þá syndgar 
hann, segir Lúther og synd hans getur ekki gert hann verðugan til að meðtaka náð 
Guðs.176 

Ekki er öll von úti (t. 16-17). Meðvitundin um vangetu sína til að gera eitthvað sem 
verðskuldar náð Guðs leiðir manninn til auðmýktar gagnvart Guði. Í gegnum 
auðmýktina öðlast maðurinn náð Guðs (sbr. 1 Pét 5.5 og Matt 23.12). Auðmýking 
mannsins er verk Guðs og er framandi eðli Guðs. Það leiðir aftur á móti til móttöku 
náðarinnar sem er í samræmi við eðli Guðs. Lúther segir í þessu samhengi: „[Guð] 
gerir manneskju að syndara til þess að hann geti gert hana réttláta.“177 Hann á við að 
Guð geri manneskjuna meðvitaða um stöðu sína sem syndara og auðmýki hana 
þannig, svo hún geti sett allt sitt traust á miskunn Guðs og öðlast náð.  
Þriðji hluti (t. 19-24) er sérstaklega mikilvægur fyrir theologia crucis enda gerir 

Lúther grein fyrir mismunandi afstöðu krossguðfræðings og dýrðarguðfræðings til 
viðfangsefnis fyrstu tveggja hluta rökræðanna:178 

                                            
173 Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 43-44, 46-47. 
174 Sama rit, bls. 45-46. 
175 Gerhard O. Forde, On Being a Theologian of the Cross, bls. 21-22. 
176 Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 49-51. 
177 Þýðing höf. á: „he makes a person a sinner so thet he may make him righteous.“ Sama rit, bls. 49-
52. 
178 Gerhard O. Forde, On Being a Theologian of the Cross, bls. 21-22. 
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19. Hver sem skoðar hin ósýnilegu verk Guðs eins og þau væru augsýnileg í því 
sem átt hefur sér stað, á ekki skilið að vera kallaður guðfræðingur. 

20. Hins vegar á sá skilið að vera kallaður guðfræðingur, sem skynjar hinn 
sýnilega bakhluta Guðs [þýð. höf. á posteriora Dei], í gegnum þjáninguna og 
krossinn. 

22. Guðfræðingur dýrðarinnar kallar hið illa gott og hið góða illt. Guðfræðingur 
krossins kallar hlutina sínum réttu nöfnum. 

22. Sú viska sem sér hin ósýnilegu verk Guðs á mannlegan hátt er fullkomlega 
uppblásin, blind og forhert. 

23. Lögmálið færir með sér reiði Guðs, drepur, formælir, ákærir, dæmir og 
sakfellir allt sem ekki er í Kristi [Róm 4.15]. 

24. Þessi viska er ekki í sjálfu sér ill, né ætti að sneiða hjá lögmálinu; heldur 
misnotar sá maður sem er án guðfræði krossins það besta á versta veg.179 

Í tesunum eru dregnar upp útlínur af tvenns konar guðfræði; annars vegar guðfræði 
krossguðfræðingsins og hins vegar guðfræði dýrðarguðfræðingsins. Hinn síðarnefndi 
ætti að mati Lúthers ekki að kallast guðfræðingur (t. 19) því dýrðarguðfræðingurinn 
jafnar því sem hann sér í sköpunarverkinu, samfélagi og sögu manna við „hin 
ósýnilegu verk“ Guðs. Hann telur sig með þessari aðferð finna eiginleika sem geta 
leitt manninn til Guðs ef hann tileinkar sér þá. Þessir eiginleikar eru „dyggð, 
guðrækni, viska, réttlæti, góðvild o.fl.“180 Krossguðfræðingurinn er aftur á móti sannur 
guðfræðingur því hann byggir guðfræði sína á opinberun Guðs á krossinum. Þar 
verður bakhluti Guðs sýnilegur: „mannlegt eðli hans, veikleiki og heimska.“ Notkun 
Lúthers á hugmyndinni „bakhluti Guðs“ (l. posteriora Dei) byggir á sögunni í 2Mós 
33.23 þegar Móses biður um að fá að sjá dýrð Guðs.181 Guð samþykkir bón hans en 
neitar að sýna auglit sitt þar sem enginn maður myndi lifa það af. Guð segir við 
Móse: „[Ég] hyl þig með lófa mínum þar til ég er farinn fram hjá. Þegar ég tek lófa 
minn frá muntu sjá aftan á mig [skáletrun höf.]. Enginn fær séð auglit mitt.“ 
Það gagnast engum, segir Lúther, að þekkja Guð í dýrð hans og hátign nema 

hann beri kennsl á Guð í auðmýkt og skömm krossins (t. 20).182Lúther virðist hér 
viðurkenna að mannkyn búi yfir náttúrulegri guðsþekkingu en leggur áherslu á 

                                            
179 Tesur 19 og 21-22 eru þýðing Arnfríðar Guðmundsdóttur á Lúther, „The Heidelberg Disputation, 
1518“, bls. 40-41 sem birtist í Arnfríður Guðmundsdóttir, „Lúther og guðfræði krossins“, bls. 39. Þýðing 
á tesum 23-24 er mín eigin byggð á Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, 40-41. Þýðing mín á 
20. tesu byggir á þýðingu Arnfríðar Guðmundsdóttir í fyrrnefndri grein: „Hins vegar á sá skilið að vera 
kallaður guðfræðingur, sem skilur hin sýnilegu og staðfestu verk Guðs, í gegnum þjáninguna og 
krossinn.“ En þýðingunni hefur verið breytt í samræmi við athugasemdir Alister E. McGraths 
neðanmáls í McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 148-149. Svo virðist vera sem þýðing 
Luther’s Works (LW) á 20. tesu sé gölluð eða ónákvæm. Í þýsku útgáfu verka Lúthers (Weimar 
Ausgabe, WA) stendur á latínu „Sed qui visibilia et posteriora Dei per passiones ...“ en posteriora Dei 
vísar til bakhluta Guðs sbr. 2 Mós 33.32. LW virðist líta fram hjá því í þýðingu sinni: „... who 
comprehends the visible and manifest things of God [áhersla höf.] seen ...“  
180 Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 52 og Gerhard O. Forde, On Being a Theologian of 
the Cross, bls. 72-73. 
181 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 149. 
182 Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 52. 
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takmarkaða þýðingu hennar fyrir guðfræðina. Lúther fylgir að þessu leyti Páli eftir út í 
ystu æsar (sbr. Róm 1.19-21) enda styðst hann að miklu leyti við bréf Páls (Róm 1 og 
1 Kor 1) eins og fyrr segir, sér í lagi í sönnunum sínum við tesu nítján og tuttugu. 
Náttúruleg guðsþekking er gagnslaus nema opinberun bæti við hana og breyti. Því 
án opinberunar Guðs verður hún óhjákvæmilega grunnur skurðgoðadýrkunar og 
villutrúar.183 

Guð velur að opinbera bakhluta sinn á krossinum og gerir það til þess að dæma 
dýrðarguðfræðina, eða eins og Páll segir: „til að gera hinum vitru [...] [og] hinu 
volduga kinnroða (1Kor 1.27).“ Þar sem mennirnir vegsömuðu ekki Guð eins og hann 
birtist í verkum sínum þá vill Guð að þeir vegsami sig eins og hann birtist hulinn í 
þjáningu sinni, segir Lúther. Í hinum krossfesta Kristi grundvallast sönn guðsþekking 
og guðfræði. Hann opinberar Guð hulinn í þjáningu.184 

Lúther kallar dýrðarguðfræðingana sem ekki átta sig á þessu, óvini krossins því 
þeir taka „verk fram yfir þjáningu, styrk fram yfir veikleika, visku fram yfir heimsku, og 
að öllu jöfnu gott fram yfir illt.“185 Þeir hata krossinn og þjáningu en elska dyggðug 
verk og dýrðina sem af þeim hlýst: „ Þar af leiðandi kalla [þeir] gæði krossins ill, en 
það illa sem hlýst af verkunum gott.“186 

Hér má greina bein tengsl við röksemdafærsluna í fyrstu tveimur hlutum 
rökræðanna í Heidelberg. Þeir sem ekki viðurkenna rökfærslu Lúthers eru 
dýrðarguðfræðingar. Þeir treysta á sín eigin verk og telja sig verðskulda náð Guðs. 
En krossguðfræðingarnir eru þeir sem hafa verið auðmýktir og gegnum þá reynslu 
misst trúna á eigin verk. Í staðinn treysta þeir á miskunn Guðs sem birtist á 
krossinum. Auðmýkingin er þeirra þjáning og kross og hana hafa þeir í miklum 
metum því hún færir þeim náð Guðs. 
Þeir sem þekkja ekki krossinn hata hann en elska andstæðu hans; speki, dýrð, 

vald og fleira í þeim dúr segir í tesu tuttugu og tvö. Ástin blindar þá og forherðir því 
þrá þeirra eftir fyrrnefndum eiginleikum slokknar ekki heldur eykst alltaf þegar henni 
er svalað, segir Lúther. Eina lausnin við óseðjandi þrá þeirra er að henni verði eytt (t. 
22). Þar gegnir lögmálið hlutverki sem auðmýkir syndugan manninn og lítillækkar 
hann (t. 23-24). Áhrif lögmálsins á líf mannsins birtast í krossi og þjáningu í lífi hans: 
„[S]á sem ekki hefur verið lítillækkaður, og gerður að engu gegnum krossinn og 
þjáningu, eignar sér heiður fyrir verk og visku sína og færir Guði ekki heiðurinn.“187 
Sá sem hefur aftur á móti verið „tæmdur“ af trausti á eigin verðleikum gegnum 
þjáningu vinnur engin dyggðug verk framar. Það er ekki þar með sagt að hann sé 
aðgerðarlaus heldur veit hann að það er Guð sem vinnur í gegnum hann og 
framkvæmir góðu verkin. Þetta vísar aftur til fjórtándu tesu þar sem fullyrt var að vilji 

                                            
183 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 161. 
184 Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 52-53. 
185 Þýðing Arnfríðar Guðmundsdóttur. Arnfríður Guðmundsdóttir, „Lúther og guðfræði krossins“, bls. 
39. 
186 Þýðing Arnfríðar Guðmundsdóttur. Sama rit, bls. 39. 
187 Þýðing höf. Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 54-55. 
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mannsins gæti ekkert gott gert nema þegar Guð fær að vinna mótstöðulaust gegnum 
hann.188 

Fjórði hluti rökræðanna (t. 25-28) birtir niðurstöðuna; kærleikur Guðs í Kristi skapar 
hinn trúaða úr engu.189 Í tesu tuttugu og átta fullyrðir Lúther að kærleikur Guðs beinist 
að syndugum mönnum og hefur það að markmiði að gera þá „réttláta, góða, vitra og 
sterka.“ En eins og fyrstu þrír hlutar rökræðanna hafa leitt í ljós þá þarf Guð fyrst að 
auðmýkja mennina og gera þá að „engu“ til þess að veita þeim náð sína og þannig 
„skapa“ þá upp á nýtt.190 

Einnig leggur Lúther mikla áherslu á að þeir sem hafa sett traust sitt á miskunn 
Guðs og þegið náð hans séu í Kristi (t. 25-27). Þeir eru eitt með honum og eru 
réttlættir vegna trausts þeirra til Krists. Þeir þurfa ekkert verk að vinna til þess að 
verskulda réttlæti Krists en réttlæti hans getur af sér góð verk: „[Hinum trúaða] nægir 
réttlætingin af trú á Krist. Kristur er speki hans, réttlæti o.s.frv., [...] svo hann sjálfur 
mætti verða verk Krists og verkfæri.“191 

Ef litið er til heildarrökfærslu rökræðanna má orða hana í stuttu máli á eftirfarandi 
hátt: Maðurinn er syndugur og einnig öll hans verk, bæði góð og ill. Hann reynir að 
gera hvað hann getur til þess að verðskulda náð Guðs. En það er sama hvað 
maðurinn aðhefst, svo lengi sem hann treystir á eigin verðleika er öll von úti. En Guð 
mætir manninum með sínu framandi verki sem auðmýkir hann og afmáir sjálfstraust 
hans. Þá fyrst biður hann um aðstoð Guðs, náð og miskunn, sem hann meðtekur. 
Þegar maðurinn reiðir sig aðeins á Guð er manninum borgið. Hann eignast líf og 
réttlæti í Kristi sem myndar í honum verk sem að sönnu eru góð.  

4.2 Meginþættir krossguðfræðinnar 
Með hliðsjón af rökræðunum í Heidelberg hafa meginþættir krossguðfræðinnar verið 
dregnir upp. Fyrsti þátturinn er áherslan á að guðsþekking byggist á opinberun. 
Guðfræði krossins dregur upp skörp skil milli guðfræði sem byggir a posteriori og a 
priori guðsþekkingu. Fyrrnefnda tegund guðsþekkingar byggir á opinberun Guðs í 
þjáningu og á krossi Krists. Síðarnefnda tegundin grundvallast á vangaveltum um 
sköpunarverkið og dyggðug verk manna.192 Krossguðfræðin byggir á a posteriori 
guðsþekkingu og er þar með opinberunarguðfræði sem stangast á við a priori 
guðsþekkingu. Þeir sem draga guðfræðilegar ályktanir út frá skikkan sköpunarinnar 
hafa fyrirgert rétti sínum til að kallast guðfræðingar (t. 19). Guð hefur opinberað 
sjálfan sig á krossinum og það er hlutverk guðfræðingsins að byggja á opinberun 
hans en ekki á eigin vangaveltum.193  

                                            
188 Sama rit, bls. 48-49. 
189 Forde, On Being a Theologian of the Cross, bls. 21-22. 
190 Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 56-58. 
191 Þýðing höf. Sama rit, bls. 56-57. 
192 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, bls. 75-76. 
193 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 149. 
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Annar þátturinn er áherslan á að opinberun Guðs sé óbein og hulin. Þessi þáttur 
endurspeglast í orðunum „Guð hulinn í þjáningu“ (sbr. t. 21). Það er erfitt að greina 
Guð í hinu skelfilega sjónarspili sem krossfesting Jesú Krists var. Lúther segir 
ástæðuna vera þá að Guð sé hulinn í opinberun sinni.194 Hún er óbein því manninum 
er aðeins leyft að að sjá bakhluta Guðs (l. posteriora Dei) en ekki ásjónu hans (sbr. 
2Mós 33.23).195 Þeir sem vænta beinnar opinberunar á augliti Guðs verða einskis 
varir því aðeins bakhluti Guðs birtist í opinberuninni á krossinum. Um er að ræða 
opinberun vegna þess að Guð birtir sjálfan sig í pínu og dauða Krists. En opinberunin 
er hulin vegna þess að trúin ein nær tökum á henni. Vinir krossins vita að undir 
auðmýkingu og skömm krossins liggur máttur og dýrð Guðs í leynum.196 
Þriðji þátturinn er áherslan á að opinberunin eigi sér stað í þjáningu og dauða 

Krists. „Það er bara hægt að finna Guð í þjáningu og krossinum“ segir Lúther.197 
Guðsþekkingu er ekki að finna í siðferði manna eða skikkan sköpunarinnar. Hvorki 
þekking dregin af sköpunarverki Guðs né dyggðug verk leiða mannkyn til Guðs.198 
Krossinn kollvarpar hugmyndum manna um getu mannlegrar skynsemi til að greina 
og skilja Guð.199 Lúther segir: „[S]önn guðfræði og þekking á Guði eru í hinum 
krossfesta Kristi.“200 

Fjórði þátturinn snýst um trúna. Trúin höndlar Guð hulinn í opinberun sinni. 
Opinberun bakhluta Guðs (l. posteriora Dei) er beint til trúarinnar. Trúin ein ber 
kennsl á hana sem opinberun Guðs. Krossguðfræðingurinn getur með trúnni greint 
nærveru hins hulda Guðs í Kristi og pínu hans og krossi.201 Lúther skýrir þetta atriði 
með dæmi úr fjórtánda kafla Jóhannesarguðspjalls. Þar biður Filippus Jesú um að 
sýna lærisveinunum „föðurinn“. Þar sem Filippus gengur út frá því að hægt sé að 
finna og þekkja Guð án Krists segir Lúther Fillippus vera fulltrúa dýrðarguðfræðinnar. 
Jesús svarar honum og útskýrir að það sé engin guðsþekking til önnur en sú sem 
persóna hans birtir: „Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn.“ (Jóh 14.9).202 

Fimmti og síðasti þáttur krossguðfræðinnar er áherslan á að Guð verði þekktur 
einkum og sér í lagi gegnum þjáningu. Guð kunngerir sjálfan sig gegnum þjáningu 
Krists og ekki síður hins trúaða. Lúther var sannfærður um að Guð væri virkur 
orsakavaldur að þjáningu mannsins og leiddi hann til sín með kvölum og freistingum. 
Hér gegna lykilhlutverki tvær hugmyndir Lúthers; annars vegar samspil milli opus 
alienum Dei og opus proprium Dei og hins vegar hlutverk Anfechtung sem betur 
verða skýrðar hér í framhaldinu.203 

                                            
194 Sama rit, bls. 161. 
195 Loewenich, Luther’s Theology of the Cross, bls. 19. 
196 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 150 
197 Þýðing höf. Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 53. 
187 Loewenich, Luther’s Theology of the Cross, bls. 20. 
199 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 150. 
200 Þýðing höf. Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 53. 
201 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 150. 
202 Sama rit, bls. 150 og Lúther, „The Heidelberg Disputation, 1518“, bls. 53. 
203 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 150-151. 
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4.2.1 Opus alienum Dei og opus proprium Dei 

Hugmynd Lúthers um framandi verk Guðs (l. opus alienum Dei) og eiginlegt verk 
Guðs (l. opus proprium Dei) má rekja til fyrstu fyrirlestra hans um Saltarann (Dictata 
super Psalterium). Fyrirlestrana samdi hann og flutti við Háskólann í Wittenberg á 
árunum 1513-1515. 204 

Samspil þessara verka má rekja til frelsunarfræði Lúthers. Hann taldi Guð hafa 
ákvarðað frá upphafi að veita náð sína aðeins auðmjúkum. Hér er Lúther augljóslega 
undir áhrifum via moderna þar sem hann álítur að Guð hafi valið í upphafi að binda 
náð sína ákveðnum skilyrðum. Af fyrstu fyrirlestrum Dictata má ráða að Lúther hafi 
talið það hlutverk mannsins að auðmýkja sjálfan sig eða að auðmýkingin væri 
samvinnuverkefni Guðs og manns. En þegar leið á fyrirlestrana er ljóst að honum 
hafði snúist hugur og að hann hafi tekið upp guðmiðlægari afstöðu. Það væri Guð 
sem auðmýkti manninn til þess að geta veitt honum náð.205 

Guð auðmýkir manninn með því að láta hann reyna reiði Guðs, ógn helvítis og 
eilífrar útskúfunar, gegnum sálarkvöl (þ. Anfechtung) og þjáningu. Eingöngu þegar 
syndarinn hrópar til Drottins í algjörri auðmýkt og biður um náð Guðs verður hann 
réttlættur. Áður en unnt er að reisa manninn til hæstu hæða verður hann að fara 
niður í djúpið. Fyrr en Guð upphefur manninn verður hann að auðmýkjast. Til að unnt 
sé að bjarga manninum verður hann að fordæmast. Áður en maðurinn getur lifað í 
andanum verður holdið að deyja. Af þessu má sjá að verk sem er framandi eðli Guðs 
leiðir til verks sem er honum eiginlegt.206 

Ásetningur hins framandi verks Guðs er gera manninum kleift að uppfylla skilyrði 
náðarinnar. Miskunnsemi Guðs er drifkrafturinn að baki öllum hans verkum en á 
mótsagnakenndan hátt starfar miskunn Guðs í gegnum reiði hans. Enda myndi 
maðurinn ekki leita miskunnar Guðs ef hann ekki vissi hve mikið hann þyrfti hennar 
við. Lúther notar samspil opus alienum Dei og opus proporium Dei til þess að fást við 
þessa þverstæðu. Hann fullyrðir að eiginleg verk Guðs séu alltaf hulin undir 
andstæðu sinni. Aðeins fyrir trú má sjá hvað býr að baki hins framandi verks.207 

4.2.2 Sálarkvöl (þ. Anfechtung) 

Til þess að skilja betur sýn Lúthers á þjáninguna er mikilvægt að gefa þýska 
hugtakinu Anfechtung gaum en Lúther notaði það ósjaldan í þessu samhengi. 
Hugtakið er erfitt að þýða enda notaði Lúther það á tvo mismunandi vegu. Annars 
vegar stóð það fyrir árásir andlegra afla gegn manninum og getur í því samhengi 
verið þýtt sem „árás“ eða „freisting“. Hins vegar táknaði það alla þá örvæntingu og 
efa sem þessar árásir höfðu í för með sér og getur í því tilliti verið þýtt sem „angist“ 
eða „sálarkvöl“.208 Notkun Lúthers á hugtakinu sýnir að hann taldi angistina vera 

                                            
204 Sama rit, bls. 154-155 og Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 67, 471. 
205 McGrath, Luther’s Theology of the Cross, bls. 153-154. 
206 Sama rit, bls. 151, 153-154.  
207 Sama rit, bls. 154-155. 
208 Sama rit, bls. 170. 
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freistingu í sjálfu sér sem birtist í raunverulegu áhlaupi andlegra afla gegn 
einstaklingnum. Um leið taldi hann ástandið vera prófraun sem lögð væri fyrir hinn 
trúaða.209 

Lúther taldi framandi verk Guðs vera endanlega uppsprettu Anfechtung. Hann taldi 
Guð jafnvel notfæra sér djöfulinn sem verkfæri í framandi verki sínu.210 Samt sem 
áður gerði Lúther greinarmun á djöfullegu og guðlegu Anfechtung-ástandi (e. satanic 
vs. divine Anfechtung). Hið djöfullega ástand birtist í efasemdum um 
grundvallartrúaratriði s.s. efi um eigin útvalningu eða hvort Kristur hafi raunverulega 
dáið „fyrir okkur“ (l. pro nobis). Hið guðlega ástand birtist aftur á móti í örvæntingunni 
sem dómur Guðs yfir einstaklingnum vekur og ótta hans við reiði Guðs og eilífa 
glötun. Hið guðlega ástand rekur hinn trúaða til að flýja til Guðs frá Guði (l. ad Deum 
contra Deum), þ.e. frá reiði Guðs og dómi til miskunnar hans sem liggur að baki.211 

Tengsl Anfechtung og hugmyndar Lúthers um Guð sem er hulinn í opinberun sinni 
eru augljós. Þar sem Guð er hulinn í opinberun sinni hefur hinn trúaði alltaf 
tilhneigingu til að efast um hvort að Guð sé yfirhöfuð til staðar. Einnig er hinn trúaði 
líklegur til að efast um hvort hið eiginlega verk Guðs sé takmark hins framandi verks, 
hvort þjáning hins trúaða og Anfechtung muni leiða nokkuð annað af sér en sársauka 
og eymd.212 

En Lúther getur líka talað um Anfechtung sem „indæla örvæntingu“. Það á við 
þegar hinn trúaði getur glaðst yfir þrautum sínum því hann veit að ásetningur Guðs er 
að frelsa og miskunna. Ef andlegt líf kristins manns á að þroskast og dafna er 
nauðsynlegt að hann sé sífellt neyddur aftur fram fyrir krossinn og byrji þar 
trúargöngu sína upp á nýtt í hvert sinn sem hann reynir Anfechtung. Gagnkvæmt 
samband þjáningu hins kristna og krossins er gulltryggt í hinum þjáða Kristi sem var 
freistað og upplifði sjálfur Anfechtung.213 

Lúther hefur verið gagnrýndur fyrir afstöðu sína til þjáningar mannsins vegna þess 
að viðhorfi hans hættir til að gera þjáninguna eftirsóknarverða.214 Benda má á, Lúther 
til málsbóta að hann var alfarið á móti sjálfskapaðri þjáningu.215 Aftur á móti má nota 
afstöðu hans til að réttlæta þjáningu sem óréttlát samfélagsskipan eða synd annarra 
veldur. Jürgen Moltmann gagnrýndi Lúther fyrir að misnota guðfræði krossins með 
þessum hætti í þágu ríkjandi valdahafa á 16. öld. Þannig hafi Lúther hvatt bændur 

                                            
209 Sama rit, bls. 170-171. 
210 Sama rit, bls. 151 
211 Sama rit, bls. 172-173.  
212 Sama rit, bls. 172.  
213 Sama rit, bls. 170-171.  
214 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Lúther og guðfræði krossins“, bls. 41. 
215 Marteinn Lúther, „Sermon at Coburg on Cross and Suffering, 1530“, Semons I, ritstýrt og þýtt af 
John W. Doberstein, vol. 51, Luther’s Works: American Edition, Philadelphia: Fortress, St. Louis: 
Concordia Publishing House, 1959, bls. 198-199. 
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sem bjuggu við harðstjórn og kúgun til þess að sætta sig við óbreytt ástand og 
umbera þjáningu sína í hljóði.216 
Það verður ekki hjá því komist að draga þá ályktun að krossguðfræðin endurspegli 

reynslu Lúthers af eigin sálarstríði. Svo virðist vera sem Lúther, meðvitað eða 
ómeðvitað, byggi krossguðfræði sína á reynslu sinni. Hann reyndi framandi verk 
Guðs í eigin lífi sem ungur maður sannfærður um sekt sína og synd. Hann kvaldist í 
samvisku sinni og óttaðist dóm Guðs og eilífa útskúfun því hann var þess fullviss að 
hann gæti ekki í eigin mætti gert nokkuð sem verðskuldaði náð Guðs. En í 
sálarangist uppgötvaði Lúther að það væri ekkert sem hann þyrfti að gera nema trúa 
og treysta miskunn Guðs. Þannig leiddi hið framandi verk Guðs til hins eiginlega 
verks Guðs í lífi hans og gaf honum nýjan skilning á réttlæti Guðs.  

 
  

                                            
216 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Lúther og guðfræði krossins“, bls. 41 og Jürgen Moltmann, The 
Crucified God, bls. 49. 
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5 Krossguðfræðin að verki 

Í síðasta kafla var guðfræði krossins sett fram eins og hana má skilja af rökræðunum 
í Heidelberg. Þar var Lúther í hlutverki siðbótarmanns og guðfræðings og 
framsetning guðfræðinnar eftir því. Það er spennandi að sjá hvort hann studdist við 
krossguðfræði sína eða þætti hennar þegar hann gegndi öðrum hlutverkum. Markmið 
þessa kafla er að skoða hvort greina megi einhver grunnstef theologia crucis hjá 
Lúther þegar hann er í hlutverkum prestsins. Til þess hafa þrjú smárit, ein prédikun 
og fjögur bréf verið valin sem tengjast þessum hlutverkum.  

5.1 Huggun fyrir konur, sem misst hafa börn við fæðingu (1542) 
Árið 1542 skrifaði Lúther lítinn pistil fyrir presta með það fyrir augum að hjálpa þeim 
að hughreysta foreldra sem syrgðu börn sem látist höfðu á meðgöngu eða í fæðingu. 
Pistillinn var birtur aftast í riti Jóhanns Bugenhagens um Saltarann. Bugenhagen eða 
ritstjóri ritsins gaf pistlinum nafnið Huggun fyrir konur, sem misst hafa börn við 
fæðingu.217 Sjálfur þekkti Lúther þennan missi af eigin reynslu en hann og Katarína 
kona hans höfðu bæði upplifað fósturmissi og andlát ungabarns.218 

Skipta má efni pistilsins gróflega í þrennt. Fyrst er stutt áminning til presta þess 
efnis að þeir skuli ekki hryggja syrgjandi mæður með harðbrjósta orðum. Seinni tveir 
hlutarnir eru leiðbeiningar um það hvernig prestar ættu að líta á kringumstæður þeirra 
sem í hlut eiga. Sá fyrri fjallar í stuttu máli um að ráðagerð Guðs sé hulin og hvorki 
mæðrunum né reiði Guðs sé um að kenna hvernig meðgangan endaði. Síðari og 
lengsti hluti pistilsins tekur til umfjöllunar stöðu hins óskírða barns frammi fyrir Guði. 
Lúther er þess fullviss að foreldrarnir megi vænta þess að bænir þeirra fyrir barninu, 
jafnvel ósögð löngun þeirra, komi í staðinn fyrir skírn.219  

Annar hluti bréfsins er einstaklega áhugaverður, þar segir m.a.:  
Okkur leyfist ekki að þekkja né getum við þekkt hulda ráðagerð Guðs í málum 
sem þessum – hvers vegna, eftir að hafa sýnt alla mögulega aðgát, Guð leyfði 
barninu ekki að fæðast og skírast. Þó mega þessar mæður finna huggun og eiga 
trú. Vilji Guðs er á öllum stundum betri okkar vilja, þrátt fyrir að það líti út fyrir 
annað í miðju svartnættisins. Þær þurfa ekki að efast. Guð er þeim ekki reiður né 
öðrum sem að máli koma. Þetta er prófraun [e. trial, þ. versuchung] á hæfni 
þeirra til að halda út.220 

Það vekur athygli að Lúther virðist sannfærður um að harmur foreldranna og missir 
barnsins sé hluti af ráðagerð Guðs. Hann viðurkennir að hún sé hulin og ekki á færi 
mannlegrar skynsemi að skilja hana. Orðalagið minnir á tvo grunnþætti theologia 
crucis; Guð er hulinn í þjáningunni og trúin ein finnur hann þar. Á sambærilegan hátt 
                                            
217 Þ. Ein Trost D. Martini Luthers den Weibern, welchen es ungerade gegangen ist mit 
Kindergebären. 
218 Sjá aðfararorð Russells og neðanmáls í Marteinn Lúther, „Consolation for Women Whose 
Pregnancies Have Not Gone Well (1542)“, Martin Luther’s Basic Theological Writings, 3. útgáfa, 
ritstýrt og þýtt af William R. Russell, Minneapolis: Fortress Press, 2012, bls. 283-285, hér bls. 283. 
219 Sama rit, bls. 283-285. 
220 Þýðing höf. Sama rit, bls. 283.  
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vill Lúther meina að foreldrarnir geti í trú og trausti séð að vilji Guðs sé góður og 
„betri okkar vilja“. Skynseminni stendur þessi innsýn ekki til boða. Eins virðist 
hugmyndin um tvískiptingu verka Guðs búa að baki þegar Lúther segir harmleikinn 
vera prófraun ótengda reiði Guðs. Prófraunin er andstyggilegt „framandi verk“ sem 
Guð vinnur. Drifkraftur þess er hið eiginlega verk, miskunn hans og náð.  

5.2 Einföld aðferð við að biðja (1535) 
Árið 1535 skrifaði Lúther lítið rit sem hann kallaði Einföld aðferð við að biðja.221 Ritið 
var skrifað fyrir góðan vin og rakara Lúthers, Pétur Beskendorf. Sá hafði beðið Lúther 
að kenna sér einfalda aðferð við að biðja bænir og leiddi bón hans til skrifa 
Lúthers.222 Í þessu stutta riti gerir Lúther grein fyrir sinni eigin aðferð við að biðja. Hún 
felst í tveimur lykilatriðum; reglufestu og notkun á aðalatriðum kristinna fræða sem 
birtast í Fræðum Lúthers meiri og minni: Faðirvori, boðorðunum tíu og 
trúarjátningunni. Þar að auki notaði Lúther einnig ýmsa biblíutexta. Lúther lagði til að 
bænin yrði leidd áfram af íhugun á þessum þáttum kristinna fræða eftir að þeir væru 
brotnir niður í smærri einingar. Hann gefur ítarleg dæmi með því að brjóta faðirvorið 
og boðorðin tíu niður í smæstu einingar og hugleiða út frá þeim. 223 

Á einum stað má finna greinilegan skyldleika milli íhugunar Lúthers og guðfræði 
krossins. Það er í þriðju bæn faðirvorsins: „verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni“. 
Lúther biður: 

Snú til trúar þeim sem eiga enn eftir að viðurkenna þinn góða vilja svo þeir með 
okkur og við með þeim mættum gegna vilja þínum og þín vegna umbera af gleði, 
þolinmæði og fögnuði sérhverja illsku, kross og mótlæti; og þar með viðurkenna, 
reyna og upplifa þinn góða, náðuga og fullkomna vilja.224 

Lúther gengur í bæninni út frá því að þjáning sé ætið samfara trúnni. Þjáningin er 
umborin vegna Guðs og af textanum má skilja að Guð sé sá sem orsaki hana. Lúther 
telur vilja Guðs birtast í krossi og mótlæti í lífi hins trúaða. Það minnir á einn af 
lykilþáttum krossguðfræðinnar; nefnilega að Guð opinberast í pínu og krossi Krists og 
um leið í þjáningu hins trúaða. Svo virðist vera sem bæði Guð og vilji hans verði 
þekktir í gegnum þjáningu.  

5.3 Hugleiðing um píslir Krists (1519) 
Árið 1519 skrifaði Lúther smáritið Hugleiðing um píslir Krists225 þar sem hann fjallaði 
um hvernig rétt væri að hugleiða píslir Krists. Ritið fékk frábærar viðtökur og hlaut 
mikla útbreiðslu. Strax árið 1524 höfðu tuttugu og fjórar útgáfur litið dagsins ljós í 
Wittenberg. Í ritinu er Lúther í prestshlutverki en skrifar ekki sem siðbótarfrömuður. 

                                            
221 Þ. Eine einfältige Weise zu beten für einen guten Freund. 
222 Sjá inngang Wiencke að Marteinn Lúther, „A Simple Way to Pray, 1535“, Devotional Writings II, 
ritstýrt af Gustav K. Wiencke, þýtt af Carl J. Schindler, vol. 43, Luther’s Works: American Edition, 
Philadelphia: Fortress, St. Louis: Concordia Publishing House, 1968, bls. 187-212. hér bls. 189-190.  
223 Sjá inngang Wiencke. Sama rit, bls. 189-191. 
224 Þýðing höf. Sama rit, bls. 196. 
225 Þ. Ein Sermon von der Betrachtung des heiligen Leidens Christi. 
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Hann endurnýtir fornar kirkjuhefðir í skrifum sínum en setur um leið sinn svip á þær. 
Efnisgreinarnar eru númeraðar frá einum og upp í fimmtán.226 Í fyrstu þremur bendir 
hann á þrjár falskar leiðir við að hugleiða píslir Krists. Í fyrsta lagi íhugun sem hefur 
að markmiði að vekja með sér reiði og hatur gegn Gyðingum. Í öðru lagi umhugsun til 
þess að eignast falska vegsemd og vernd gagnvart hættum. Í þriðja lagi hugleiðing til 
þess að vekja með sér vorkunnsemi gagnvart píslum Krists.227  

Í efnisgreinum fjögur til ellefu kynnir Lúther hina réttu aðferð við að hugleiða 
píslarsöguna. Aðferðin byggist á því að maðurinn syrgi synd sína vegna þess að hún 
orsakaði þjáningu Krists. Lúther líkir Kristi krossfestum við spegil sem sýnir 
manninum alvarleika syndar sinnar og dóm Guðs yfir henni. Með pínu sinni og dauða 
á krossi tekur Kristur út dóminn yfir syndaranum. Maðurinn ætti því bæði að hryggjast 
yfir því að hafa valdið Kristi þjáningu og skelfast yfir afleiðingum syndar sinnar og 
dómi Guðs.228  

Í tólftu til fjórtándu efnisgrein segir Lúther mikilvægt að láta íhugunina um píslir 
Krist ekki enda á atburðum föstudagsins langa. Ekki má líta fram hjá upprisunni á 
páskadag. Maðurinn á nefnilega ekki að lifa þjakaður af sekt og sorg heldur í trausti 
til þess að Guð hafi í Kristi réttlætt manninn og frelsað hann frá synd og skömm.229  

Í fimmtándu og síðustu efnisgreininni dregur Lúther fram nauðsyn þess að píslir 
Krists verði lífsmynstur hins trúaða. Maðurinn á að hefja virka eftirfylgd við Krist og 
píslir hans: „Ekki dugar að taka á móti píslum Krists með orðum eða myndum, heldur 
með lífi og sannleika.“230 Hinn trúaði ætti, að mati Lúthers, að bera þjáningu sína 
saman við þjáningu Krists og sækja þangað hughreystingu og fyrirmynd.231  

Lúther leggur áherslu á að ómögulegt sé að hugleiða píslir Krists af eigin mætti 
eða vilja. Maðurinn verði að leita náðar Guðs og leyfa honum að mýkja hjarta sitt. 
Guð komi sannri íhugun til leiðar og slík íhugun umbreyti manninum: „Píslir Krists 
vinna þá sitt eiginlega og göfuga verk, kyrkja hinn gamla Adam og hrekja alla gleði, 
ánægju og sjálfsöryggi sem maður gæti hlotið frá öðrum skepnum [e. creatures].“232 
Orð Lúthers vísa hér greinilega til hugmyndar hans um framandi verk Guðs (l. opus 
alienum Dei). Þau eru hulin undir andstæðu sinni og það sem hinn gamli Adam 
skynjar sem dauða og ógn er líf og sáluhjálp hinum nýja Adam.233 Stuttu seinna segir 
Lúther að sumum séu píslir Krists huldar. Þar á hann við þá sem biðja Guð um að 
deyða hinn gamla Adam í lífi sínu en sjá ekki árangur og syrgja þá illsku sem þeir 
valda. En einmitt þannig íhuga þeir píslir Krists á ósvikinn hátt. Án þess að verða 

                                            
226 Sjá inngang Dietrichs í Marteinn Lúther, „A Meditation on Christ’s Passion, 1519“, Devotional 
Writings I, ritstýrt af Martin O. Dietrich, þýtt af Martin H. Bertram, vol. 42, Luther’s Works: American 
Edition, Philadelphia: Fortress, St. Louis: Concordia Publishing House, 1969, bls. 3-15. hér bls. 5-6.  
227 Sama rit, bls. 7-8. 
228 Sama rit, bls. 8-12. 
229 Sama rit, bls. 12-13. 
230 Sama rit, bls. 14 
231 Sama rit, bls. 13-14. 
232 Þýðing höf. Sama rit, bls. 11. 
233 Sama rit, bls. 11. 
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þess varir vinnur Guð verk sitt og deyðir gamla Adam. Hér er enn og aftur á ferðinni 
samspilið á milli þess sem er hulið og þess sem skynja má með skilningarvitunum. 
Ekkert annað en trúin nær tökum á þessum hulda veruleika.234 

5.4 Prédikun flutt í Coburg um kross og þjáningu (1530) 
Á meðan Ágsborgarjátningin var lögð fram á ríkisþinginu í Ágsborg árið 1530 hélt 
Marteinn Lúther til í Coburg. Laugardaginn fyrir páska, 16. apríl, flutti Lúther prédikun 
í kapellu Coburg-kastala.235 Viðfangsefni Lúthers var þjáning hins kristna manns og 
hvernig ætti að túlka hana. Lúther áleit pínu Krists vera fordæmi sem hinn trúaði ætti 
að fylgja í eigin þjáningu. Þjáningin vinnur hinum trúaða ekkert inn gagnvart Guði. 
Hinn trúaði þjáist því Guð hefur ákveðið að þeir sem trúa á hinn krossfesta Krist eigi 
að verða krossfestir með honum og líkjast Kristi.  

Af þessum sökum verður hinn trúaði „að gera sér grein fyrir því að þjáning mun 
ekki láta hjá líða að koma.“236 Lúther áréttar að þjáningin eigi ekki að vera sjálfvalin. 
Hún þarf að vera ekta og þess eðlis að okkur svíði sannarlega undan henni og við 
vildum helst vera laus við hana. Hinn kristni kemst ekki undan þjáningunni, hún er 
óumflýjanlegur hluti þess að vera kristinn.237 

Lúther er sannfærður um að huggun og hughreystingu sé að finna í meðvitundinni 
um það að þjáningin sé óumflýjanleg og í ferlinu sem lagar hinn trúaða að þjáningum 
Krists. Stærsta huggunin er þó fólgin í fyrirheitinu um eilíft líf. Þegar yfirstandandi 
raunum er stillt við hlið komandi dýrðar verður þjáningin bærileg. Lúther hvetur kristið 
fólk til þess treysta því að þjáning þeirra muni verða þeim til góðs á endanum og að 
Kristur muni bæði hjálpa þeim að þola hana sem og umbreyta henni þeim til 
hagsbóta.238 

Hér eins og fyrr má greina fingraför krossguðfræðinnar í prédikuninni þó 
einkennandi hugtök komi ekki fyrir. Lúther gerir í umfjöllun sinni ráð fyrir að kross og 
þjáning Krists séu fyrirmynd hins kristna lífs. Þjáningin er óumflýjanleg staðreynd í lífi 
hins kristna. En í trú á Krist og með von um eilíft líf er hægt að líta fram hjá 
sársaukanum og greina veruleika sem er hulinn undir þjáningunni. Þannig breytist 
þjáning í sælu, smán í sæmd og örvænting í von og trú. 

5.5 Til Georgs Spalatins, 10. júlí 1527 
Þann 10. júlí 1527 ritaði Lúther vini sínum Georg Spalatin stutt bréf. Ástæða bréfsins 
voru veikindi Spalatins en ekki er vitað með vissu hvers eðlis þau voru.239 Lúther 

                                            
234 Sama rit, bls. 11.  
235 Úr aðfararorðum Dobersteins í Marteinn Lúther, „Sermon at Coburg on Cross and Suffering, 1530“, 
bls. 197. 
236 Þýðing höf. á: „Therefore every Christian must be aware that suffering will not fail to come.“ Sama 
rit, bls. 198. 
237 Sama rit, bls. 198-199. 
238 Sama rit, bls. 200.  
239 Sjá aðfararorð Tapperts í Marteinn Lúther, Luther: Letters of Spiritual Counsel, ritstýrt af T. G. 
Tappert, Vancouver: Regent College Publishing, 1960. bls. 29. 



  

47 

segist í upphafi bréfsins hafa fengið fregnir um veikindi Spalatins. Hann kveðst biðja 
„Drottinn Jesú“ að endurnýja heilsu vinar síns og varðveita líf hans „svo Orð [Drottins] 
mætti vegsamast“. Lúther biður Spalatin að þola högg „ástúðlegrar“ handar Guðs 
með þolinmæði og hughreystir hann með því að benda á að Guð útvegi 
undankomuleið mitt í þolrauninni. Ávinningur Spalatins er að hann eignist þolgæði og 
geti kennt öðrum hvernig megi eignast það í þrengingum. Í niðurlagi bréfsins biður 
Lúther Spalatin að biðja fyrir sér. Hann segir líka frá sínum eigin veikindum og 
hvernig Guð hafi læknað hann greiðlega.240 
Það er greinilegt að Lúther telur þjáningu hins kristna hafa merkingu og tilgang. 

Guð veldur veikindum Spalatins eða leyfir þau til þess að auka þolgæði hans í 
þrengingum. Niðurstaða þjáningarinnar er hinum kristna í hag þó hann sjái það ekki 
né skilji í kvölinni miðri. Minnir bréfið á sambandið milli framandi og eiginlegra verka 
Guðs. Guð kemur sínu eiginlega verki sem er hér vöxtur þolgæðis til leiðar með því 
að nota framandi verk sem eru veikindin.  

5.6 Til Fr. Margrétar Lúther, 20. maí 1531 
Lúther skrifar langt bréf til móður sinnar 20. maí 1531. Tilefnið var bréf frá Jakobi 
yngri bróður hans sem tilkynnti honum alvarleg veikindi aldraðrar móður þeirra. 
Veikindin voru hennar banamein en hún lést rúmum mánuði síðar eða þann 30. júní 
1531.241 Skipta má bréfinu í fjóra hluta. Í inngangi bréfsins greinir Lúther frá því hvers 
vegna hann ritar henni bréfið. Hann treystir því að hún hafi fengið alla mögulega 
huggun sem í boði er. Þó vill hann leggja sitt af mörkum enda telur hann það skyldu 
sína þar sem Guð hafi tengt þau böndum móður og sonar.242 

Í fyrsta hluta meginmálsins víkur hann að eðli veikindanna. Lúther fullyrðir að 
veikindin séu náðug föðurleg hirting Guðs. Hún sé léttvæg í samanburði við það sem 
Guð veldur hinum óguðlegu og sumum börnum sínum: „Einn er hálshöggvinn, annar 
brenndur, þriðja er drekkt og svo framvegis.“ Þar sem móðir hans fái ljúfa meðferð 
biður Lúther hana um að láta veikindin ekki angra sig. Þvert á móti ætti hún þiggja 
þau með þakklæti sem merki um náð Guðs. Þjáning hennar, segir Lúther, er 
smávægileg í samanburði við þjáningu Jesú Krists sem þjáðist ekki vegna sín, heldur 
fyrir „okkur og syndir okkar“.243 Í öðrum hluta meginmálsins hvetur hann móður sína í 
löngu máli að setja traust sitt á Krist í návist dauðans. Lúther leggur út af 
Jóhannesarguðspjalli 16.33 „... [V]erið hughraustir. Ég hef sigrað heiminn“, er hann 
hvetur hana til þess að gleðjast og bera höfuðið hátt í aðstæðum sínum. Með því að 
treysta orðum Krists getur hjartað öðlast ró, segir Lúther. Í niðurlagi bréfsins ritar 
Lúther bæn fyrir móður sinni þar sem hann biður Guð að gefa móður sinni staðfasta, 
gleðiríka og þakkláta trú sem geti veitt henni styrk í þessum erfiðu aðstæðum. Eftir að 

                                            
240 Sama rit, bls. 29. 
241 Sjá aðfararorð Tapperts. Sama rit, bls. 33 
242 Sama rit, bls. 33 
243 Sama rit, bls. 33-34. 
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hafa falið Guði líkama hennar og sál í bæn skilar hann kveðju frá konu sinni og 
börnum.244 

Orð Lúthers „náðug föðurleg hirting“, gefa greinilega til kynna vísun í hugmyndina 
um tvískiptingu verka Guðs. „Náðug hirting“ er í raun þversögn. Hirtingin er framandi 
verk Guðs en það er náðugt því það leiðir til eiginlegs verk hans. Lúther tilgreinir ekki 
hvert markmið Guðs er með veikindunum líkt og hann gerði í bréfinu til Spalatins. En 
hann er þess fullviss að þau séu merki um náð Guðs. Áhersla Lúthers á trúna 
andspænis veikindunum minnir á samspil trúar og þess sem er hulið. Trúin ein getur 
séð að veikindin eru merki um náð og hún ein veit að þegar dauðinn nálgast færist 
sigur upprisunnar nær. 

5.7 Til Bartólómeusar von Starembergs, 1. september 1524 
Þann 1. september 1524 skrifaði Lúther bréf til Bartólómeusar von Starembergs. Sá 
var af austurískri aðalsmannastétt og var hliðhollur siðbótinni. Vincent Wernsdorfer 
nokkur hafði lagt fast að Lúther að skrifa Staremberg en tilefnið var andlát eiginkonu 
Starembergs. Fyrri hluti bréfsins er huggunarbréf en seinni hluti bréfsins er hvatning 
Lúthers til Starembergs um að láta af kaþólskum siðum á borð við sálumessur.245 

Fyrri hluti bréfsins skiptist í inngang og huggunarbréf. Í innganginum útskýrir 
Lúther hvers vegna hann skrifar bréfið og segir frá hvatningu Wernsdorfer. Hann 
biður Staremberg við upphaf og endi inngangsins að taka bréfinu ekki illa. Lúther er 
greinilega meðvitaður um að gagnrýni sín á sálumessur og bænir fyrir hinum látnu 
gætu á þessum tímapunkti móðgað viðtakandann.246 

Í huggunarhluta bréfsins rifjar Lúther upp orð Jobs (Job 1.21): „Drottinn gaf og 
Drottinn tók.“ Þessi orð ætti Staremberg að gera að sínum, að mati Lúthers og 
minnast þess að eiginkona hans hafi tilheyrt Drottni alla tíð og geri það líka nú þegar 
hún er látin. Lúther viðurkennir að vissulega fylgi því mikill sársauki þegar Drottinn 
taki það sem hans er í burtu frá okkur. Andspænis sorginni er huggun að finna í þeirri 
vitneskju að andlátið sé hluti af góðum vilja Guðs: „[V]ilja hans ætti að meta meira en 
hina bestu eiginkonu.“247 En vilji Guðs er þó ekki eins greinilegur og eiginkona sem 
hægt er að skynja, fullyrðir Lúther, heldur má aðeins skilja hann í trú.248 Enn og aftur 
styðst Lúther við hugmynd sína um samspil trúar og þess sem er hulið, í þessu tilviki 
er það vilji Guðs. Þetta er sami trúarskilningur og birtist í theologia crucis þar sem 
trúin er það sem greinir Guð sem er hulinn í þjáningu.  

                                            
244 Sama rit, bls. 36. 
245 Sjá aðfararorð Tapperts. Sama rit, bls. 53-55. 
246 Sama rit, bls. 53. 
247Þýðing höf. á: „his will should be esteemed more than the best wife.“ Sama rit, bls. 54. 
248 Sama rit, bls. 54.  
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5.8 Til Jóhanns Reinecks,18. apríl 1536. 
Lúther ritaði bréf til góðvinar síns og gamals skólafélaga Jóhanns Reinecks, þann 18. 
apríl 1536. Tilefnið var andlát eiginkonu Reinecks.249 Eftir stutta kveðju gerir Lúther 
sorgina að umræðuefni. Hann viðurkennir sorgina og segir eðlilegt að Reineck syrgi 
konu sína sárlega. Því næst vindur Lúther sér í umfjöllun um vilja Guðs og hvernig 
rétt sé að haga sér í aðstæðum sem þessum. Guð hefur sett jarðnesku lífi okkar 
mörk, segir Lúther, til þess að við lærum að þekkja hinn frábæra vilja Guðs og 
komumst að raun um hvort við elskum hann og metum framar okkur sjálfum og öllum 
gjöfum Guðs hér á jörð. En ólýsanleg gæska Guðs og vilja hans er hulin „hinum 
gamla Adam“ rétt eins og Guð sjálfur. Hinn gamli Adam hefur enga ánægju af vilja 
Guðs heldur vekur hann einungis hryggð og harmakvein. En hinir trúuðu gleðjast yfir 
vilja Guðs enda er hulinn vilji Guðs opinberaður þeim í gegnum ritninguna. Hvarvetna 
vitnar hún um það að Guð hirtir börn sín af náð sinni en ekki af reiði. Lúther segist 
vita að Reineck þekki ritninguna vel og biður hann að færa sér hana í nyt svo hann 
muni finna meiri ánægju í náð Guðs og föðurlegum vilja hans heldur en sársauka 
vegna missisins.250 

Lúther er meðvitaður um innri baráttu hins trúaða í þessari stöðu. Þar tekst andinn, 
sem kalla mætti hinn nýja mann, á við hinn gamla. Endurnýjaður andi hins trúaða er 
reiðubúinn að samþykkja vilja Guðs og vegsamar Guð þrátt fyrir sorg og þrautir en 
það vill hinn gamli maður ekki gera. Hinn trúaði verður að umbera þessa togstreitu 
fram til hinsta dags, segir Lúther. Þá líður holdið og vilji þess undir lok og við tekur 
andlegur líkami.251 Undir lok bréfsins biður Lúther Reineck að finna huggun í því með 
hvaða hætti eiginkona hans yfirgaf „táradalinn“. Það gerði hún með miklum þokka og 
sannkristnum hætti. Þannig gefi Guð til kynna að hann meðhöndli hr. Reineck af 
hreinni náð en ekki af reiði.252 

Lúther gengur út frá því að trúin sjái og skilji veruleikann á sérstakan hátt. Hún sér 
það sem annars væri manninum hulið. Hinn gamli Adam reiðir sig hvorki á Guð né 
trúna heldur treystir á sjálfan sig. Þess vegna sér hann ekki góðan og fullkominn vilja 
Guðs enda er hann hulinn þeim sem ekki trúa. Það er bersýnilegt að Lúther styðst að 
þessu leyti við samspil trúar og þess sem er hulið eins það birtist í guðfræði krossins.  

5.9 Krossguðfræðin í hlutverkum prestsins 
Í þessum átta ritum sem endurspegla Lúther í hlutverkum prestsins fundust í öllum 
tilvikum tengsl við guðfræði krossins. Þau birtast í tveimur þáttum sem koma fyrir 
bæði saman og sitt í hvoru lagi. Fyrri þátturinn er hugmynd Lúthers um tvískiptingu 
verka Guðs í framandi og eiginlegt verk Guðs. Seinni þátturinn er sá skilningur að 
trúin sér það sem augað greinir ekki og væri annars hulið manninum. Þessa þætti 
notar Lúther til þess að hugga viðmælendur sína og lesendur. Huggunin er fyrst og 
                                            
249 Sjá aðfararorð Tapperts. Sama rit, bls. 69. 
250 Sama rit, 69-70. 
251 Sama rit,. 70.  
252 Sama rit, bls. 70.  
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fremst fólgin í að boða þá vissu að þjáningin í hvaða mynd sem hún birtist sé ekki 
tilgangslaus eða ill. Hún sé aftur á móti „náðug föðurleg hirting“ Guðs sem sé börnum 
hans fyrir bestu. Afleiðingar hennar séu til blessunar en ekki til bölvunar. Þessi sýn 
blasir ekki við en maðurinn getur höndlað hana í trú.  
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6 Niðurstöður 

Elstu heimildir um umræðuna um merkingu krossins eru rit Nýja testamentisins. Ritin 
endurspegla hugmyndir kristinna safnaða á fyrstu og annarri öld um merkingu 
krossins. Í ritunum er krossdauði Krists gjarnan túlkaður í ljósi stefja úr Gamla 
testamentinu, oft í ljósi fórnarathafna í musterinu á friðþægingardaginn. Túlkanir í 
guðspjöllunum, Pálsbréfum og Hebreabréfinu eru þó ekki einsleitar heldur virðast 
höfundar ritanna vera að takast á við merkingu krossins út frá eigin forsendum. 
Höfundarnir sjá krossdauðann sem hluta af áætlun Guðs og telja atburðinn hafa 
djúpstætt vægi fyrir mannkynið. Þeir líta svo á að dauði Krists sé ekki tilviljun heldur 
marki tímamót í samskiptum Guðs og manna. Frá ritun Nýja testamentisins og 
stofnun fyrstu kristnu safnaðanna hefur ritningin verið grundvöllur að túlkun atburða 
föstudagsins langa. 

Í Biblíuna sækja helstu friðþægingarkenningar Vesturkirkjunnar stuðning og 
innblástur. Þær má flokka í þrjá megin hópa. Tveir hópar af þremur teljast til 
hlutlægra friðþægingarkenninga. Þær ganga út frá því að dauði Krists á krossi hafi 
valdið straumhvörfum í ytri veruleika mannsins. Annar hópurinn inniheldur 
friðþægingarkenningar sem byggja á hinum forna fórnarskilningi. Þær eiga það 
sameiginlegt að álíta dauða Krists staðgengilsdauða. Kristur deyr í stað mannanna, 
tekur út refsingu og/eða greiðir fyrir syndir þeirra. Kenningar þessar má rekja til 
kirkjufeðra á borð við Ágústínus og Aþanasíus. Á 11. öld eignuðust þær sinn 
frægasta fulltrúa, Anselm frá Kantaraborg sem setti fram kenningu um fullnægjugjörð. 
Hinn hópur hlutlægra kenninga hefur að geyma kenningar sem grundvallast á 
Christus Victor-stefinu sem einnig má rekja aftur til ýmissa kirkjufeðra, t.d. Orígenesar 
og Gregors mikla. Þær leggja áherslu á að Guð sigri synd, djöful og dauða með 
dauða og upprisu Krists.  
Þriðji hópur friðþægingarkenninga tekur til huglægra kenninga sem ganga út frá 

því að áhrifasvið krossins sé í hugarheimi fólks. Krossdauði Krists er fyrst og fremst 
talinn miðla mönnum siðferðisboðskap eða gefa þeim fordæmi. Þessar kenningar 
gefa lífi og starfi Jesú Krists meira rými og friðþægjandi gildi. Helsti fulltrúi hlutlægra 
kenninga var Pétur Abelard.  

Upplýsingarstefnan og femínískir guðfræðingar hafa gagnrýnt framsetningu 
friðþægingarkenninga. Með upplýsingunni breiddist út ný heimsmynd sem 
gengisfelldi hlutlægar kenningar. Allri yfirnáttúru var hafnað, upprisan útilokuð og 
þvertekið fyrir að einn gæti tekið á sig syndir annarra. Á sama tíma blómstruðu 
huglægar kenningar sem aldrei fyrr í ýmsum útfærslum. En heimsmynd 
upplýsingarinnar beið hnekki í heimsstyrjöldunum á tuttugustu öld. Átökin og 
voðaverkin sem framin voru í skjóli þeirra mynduðu nýjan grundvöll fyrir umræðu um 
illsku, synd og sekt. Í kjölfarið óx hlutlægum kenningum fiskur um hrygg.  

Nú á tímum eru raddir femínískra guðfræðinga hvað mest áberandi í gagnrýnni 
umræðu um merkingu krossins. Gagnrýni þeirra er misróttæk, sumir hafna kristinni 
trú og telja guðfræði hennar hrottalega á meðan aðrir vinna með kristna hefð á 
uppbyggjandi hátt. Að sumu leyti er gagnrýni femínískra guðfræðinga keimlík 
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gagnrýni upplýsingarinnar og þannig vilja sumir þeirra útiloka hlutlægar kenningar á 
þeim forsendum að þær séu ekki rökréttar eða samræmist ekki vísindalegri 
heimsmynd. Að mörgu leyti er gagnrýni þeirra frumleg og nýstárleg. Þar ber hæst 
áhyggjur af þeim skilaboðum sem friðþægingarkenningar sendi um þjáningu fólks. 
Margir telja kenningarnar upphefja þjáninguna og láti líta út fyrir að hún sé 
eftirsóknarverð, eðlileg eða jafnvel réttlát. Sérstaklega hafa femínískir guðfræðingar 
gagnrýnt að þessum skilaboðum sé haldið að konum og telja þau draga úr 
valdeflingu þeirra og stuðla að kúgun.  

 Túlkun Jürgens Moltmanns var tekin sem dæmi um rjómann af umræðunni um 
merkingu krossins nú á dögum. Honum tekst snilldarlega til við að fara milliveginn á 
milli hefðbundinnar friðþægingarguðfræði og áberandi áherslu frelsunarguðfræðinnar 
um samstöðu hins þjáða Krists/Guðs með hinum undirokuðu og þjökuðu. 

Eftir að hafa gert grein fyrir túlkunarsögu krossins var athyglinni beint að Marteini 
Lúther og krossguðfræði hans. Sérstaklega var horft til tengsla milli lífsreynslu hans 
og guðfræði. Af þeim sökum var gerð grein fyrir ævi hans og fjallað um glímu hans 
við sektarmeðvitund og vanmátt gagnvart kröfum Guðs. Eins var sjónum beint að 
helstu áhrifavöldum og reyndist Lúther helst hafa mótast af via moderna, 
húmanismanum og ritum Ágústínusar kirkjuföður. Einnig settu persónuleg kynni 
Lúthers af Jóhanni Staupitz sem og rit Bernharðs frá Clairvaux og annarra 
dulhyggjumanna svip sinn á siðbótarmanninn.  

Lúther skar sig ekki úr hópi samtíðarmanna sinna þegar kom að 
friðþægingarkenningum. Hann, eins og flestir guðfræðingar á þessum tíma, aðhylltist 
blöndu af hefðbundnum friðþægingarkenningum, hlut- og huglægum. Samt sem áður 
má nefna þrjú einkenni á friðþægingarguðfræði Lúthers. Fyrst má nefna víðtæka 
notkun Lúthers á hugmyndinni um „hin sælu umskipti“. Hugmyndin var ekki hans 
hugarfóstur heldur var hún útbreidd á miðöldum. Hún byggðist á því að trúin leiddi til 
einskonar brúðkaups sálarinnar við Krist þar sem sálin eignaðist það sem Krists var 
og öfugt. Þannig eignaðist sálin réttlæti Krists og Kristur syndir hennar. Í öðru lagi var 
djúptæk og frumleg áhersla á samviskukvalir Krists dæmigerð fyrir túlkun Lúthers. 
Hann áleit Krist taka á sig sálarangist mannsins í pínu sinni og dauða. Í þriðja lagi 
greiddi kristsfræði hans fyrir nýstárlegri túlkun á krossi og þjáningu Krists. Lúther 
studdist við hugmyndina um náið samband hinna guðlegu og mannlegu eiginleika í 
persónu Jesú Krists (l. communicatio idiomatum) og gerði það honum kleift að 
fullyrða að Guð hefði þjáðst í dauða sonar síns. 

Stærsta framlag Lúthers til umræðunnar um merkingu krossins er það sem nefnt 
hefur verið guðfræði krossins (l. theologia crucis). Lúther taldi þýðingu krossins ekki 
afmarkast við túlkun á friðþægingarhlutverki Krists heldur varpa ljósi á öll viðfangsefni 
guðfræðinnar. Í rökræðunum í Heidelberg árið 1518 birti hann hugmyndir sínar um 
synd, frjálsan vilja og náð á opinberum vettvangi. Krossguðfræðin hefur jafnan verið 
dregin saman úr tuttugu og átta guðfræðilegum tesum Lúthers og meðfylgjandi 
sönnunum.  
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Meginþættir krossguðfræðinnar eru eftirfarandi: Grunnur guðsþekkingar er 
opinberun Guðs í hinum krossfesta Kristi. Opinberunin er óbein og hulin í þjáningum 
og krossi Krists. Þar sér trúin Guð en skilningarvitin greina hann ekki enda er 
opinberuninni beint til trúarinnar. Guð nálgast manninn í gegnum kross og þjáningu 
Krists en einnig í gegnum kross og þjáningu mannsins. Þjáningin er hvorki ill né 
tilgangslaus heldur orsakast hún af framandi verki Guðs. Hún leiðir manninn til Guðs 
og kemur eiginlegu verki hans til leiðar. Þetta innsæi í þjáninguna er líka hulið 
skilningi mannsins en trúin nær tökum á því. 

Krossguðfræðin endurspeglar reynslu Lúthers af sálarstríði að miklu leyti. Hann 
reyndi framandi verk Guðs í eigin lífi sem ungur maður sannfærður um sekt sína og 
synd. Hann kvaldist í samvisku sinni og óttaðist dóm Guðs og eilífa útskúfun því hann 
var þess fullviss að hann gæti ekki í eigin mætti gert nokkuð sem verðskuldaði náð 
Guðs. En í sálarangist sinni uppgötvaði hann að það væri ekkert sem hann þyrfti að 
gera nema trúa og treysta á miskunn Guðs. Þannig leiddi hið framandi verk Guðs, 
sálarangistin, til hins eiginlega verks í lífi hans sem gaf honum nýjan skilning á 
réttlæti Guðs. Tengsl sálarstríðs Lúthers og theologia crucis koma heim og saman 
við það hlutverk sem Lúther gaf reynslunni en hann taldi hana skapa guðfræðinginn. 

Krossguðfræði Lúthers var ekki bundin við guðfræðistörf hans eða baráttu fyrir 
siðbót kirkjunnar. Af rannsókn á þremur smáritum, einni prédikun og fjórum bréfum til 
sjúkra og syrgjandi, má draga þá ályktun að Lúther hafi stuðst við krossguðfræði sína 
í hlutverkum prestsins. Sérstaklega hagnýtti Lúther sér hugmyndina um samspil milli 
framandi og eiginlegs verks Guðs og eiginleika trúarinnar til að greina það sem 
annars er hulið. 
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7 Lokaorð 

Marteinn Lúther taldi krossdauða Krists varpa ljósi á öll viðfangsefni guðfræðinnar. 
Hann áleit krossinn vera kjarna kristinnar trúar og það sem guðfræðin snerist um. 
Krossguðfræðin leggur áherslu á að grunnur guðsþekkingar sé annars vegar í 
opinberun Guðs í krossi og þjáningu Krists og hins vegar í krossi og þjáningu 
mannsins. Áhersla krossguðfræðinnar er að guðsþekking byggist á opinberun og að 
þessi opinberun er hulin skynseminni, trúin ein höndlar Guð.  

Lúther taldi reynsluna móta guðfræðinginn. Sjálfur fékk hann að reyna margt sem 
meitlaði guðfræði hans og fæddi af sér trú. Kenningar hans voru, líkt og allar 
kenningar manna um Guð, ófullkomnar. En krossguðfræði Lúthers var meðvituð um 
takmörk mannlegrar skynsemi og kenndi að þegar skilningurinn nær ekki lengra taki 
trúin við.  

Frá öndverðu hefur kristið fólk reynt að skilja merkingu krossins og setja atburðina 
í röklegt samhengi. En kenningar manna ná ekki tökum á krossinum í heild sinni. 
Hugsunin nær bara utan um nokkra fleti krossdauðans í einu og lætur aðra vera. Það 
er ómögulegt að taka opinberun Guðs í sundur lið fyrir lið og raða aftur saman í 
snyrtilegt kerfi sem höfðar til skynseminnar. Opinberun Guðs er hulin og rennur úr 
greipum þess sem ætlar að skilja hana til hlítar. Trúin ein getur fangað opinberunina 
og svipt af henni hulunni. Í trausti til Guðs um að Kristur hafi dáið á krossi „fyrir mig“ 
vegna kærleika Guðs „til mín“ er merking krossins höndluð.  
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