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Ágrip 

Marteinn Lúther var án efa einn af áhrifamestu guðfræðingum sem uppi hafa verið. 

Eftir hann liggja fjöldi rita sem mótuðu siðbótina sem svo síðar meir leiddi af sér nýja 

lútherska kirkjudeild. Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á það sem 

Marteinn Lúther sagði um bænina og hvernig hann vildi að við myndum haga okkur í 

bænalífinu. Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar um Lúther sjálfan. Það er gert svo við 

kynnumst þeim aðstæðum sem Lúther bjó við og talaði inn í. Annar kafli kynnir megin 

ritin sem voru notuð við gerð ritgerðarinnar og útskýrt hvers vegna höfundur valdi þau 

sem grunn fyrir ritgerðinni. Í þriðja kafla verður fyrri rannsóknarspurningunni svarað 

sem er: Hvað segir Lúther um bæn? Í fjórða hluta ritgerðarinnar er síðan seinni 

rannsóknarspurningunni svarað sem er: Hvernig vill Lúther að við högum okkur við 

bænahaldið?
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Inngangur 

Bænin hefur lengi verið mér hugleikin og mér þótti það spennandi viðfangsefni að 

skrifa BA ritgerðina um hana. Áður en ég hóf skrif við ritgerðina fór ég og skoðaði 

hvort eitthvað hafi verið skrifað um bænina með áherslum frá Lúther. Það kom mér 

mikið á óvart að ég fann aðeins eina ritgerð sem féll undir þá skilgreiningu en það er 

BA ritgerð eftir Óskar Inga Ingason skrifuð 1993 og heitir Bænin. 

 Munurinn á milli hans ritgerðar og svo minnar felst í því að Óskar fór mjög vel í 

guðfræði Lúthers og hvaða áhrif hún hafði á bænaskilning hans. Í minni ritgerð verður 

meira fjallað um það sem Lúther sagði um bænina og hvernig hann túlkaði hlutverk 

bænarinnar. 

 Í trúarlífi barna er bæn oft með því fyrsta sem þau læra. Faðirvor er sú bæn sem 

oftast verður fyrir valinu enda ein merkasta og fallegasta bæn kristninnar. Fjölbreytni 

bænarinnar er mikil sem gerir það að verkum að mjög spennandi er að kanna bænina 

dýpra. Bænin getur verið stöðluð bæn líkt og sú sem Jesús kenndi okkur eða persónulegt 

spjall við Guð. Við getum staðið saman í kirkjunni og beðið upphátt eða verið á 

fjölförnum stað og beðið í hljóði. Það skiptir ekki máli hvar við erum þegar bæn er 

beðin því við vitum að Guð hlustar alltaf á bæn okkar. 

 Tengsl bænarinnar og kristinnar trúar eru órjúfanleg. Biblían nefnir ótal staði þar 

sem okkur er ýmist kennt eða okkur sagt að biðja til Guðs. Ástæðan fyrir því að okkur 

er sagt að biðja er sú að með bæn fáum við blessun Guðs líkt og sést í Matteusar-

guðspjalli 7.7-8 þar sem Jesús segir: 

 

Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir 

yður mun upp lokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur 

sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upp lokið verða.1 

 

 Í þessari ritgerð verður kannað hvað Marteinn Lúther sagði um bænina og hvernig 

við ættum að haga okkur við bænahaldið. Ritgerðin skiptist í fjóra hluta og er þannig 

uppbyggð að fyrsti kafli segir frá lífshlaupi Lúthers, frá uppvextinum og menntun, 

guðfræði hans og arfleið. Þetta er þó ekki ritgerð um lífshlaup Lúthers og því mun ég 

aðeins stikla á stóru í þessari umfjöllun. Verður það gert til þess að fá innsýn inn í þá 

                                                 
1 Biblían 2007. 
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heimsmynd sem Lúther bjó við þannig að auðveldara verði að skilja af hverju hann 

skrifar líkt og hann gerir. 

 Í öðrum hluta eru kynnt þau grundvallarrit sem verða notuð í þessari ritgerð. Saga 

ritsins verður sögð og gerð verður grein fyrir því hverju Lúther skrifaði ritið og hvaða 

hlutverk það hefur haft. Hér er um að ræða Fræðin meiri og Fræðin minni ásamt bréfi 

sem Lúther skrifaði til Péturs rakara. Í þriðja hluta kemur svo annar af tveim megin 

köflum ritgerðarinnar þar sem lögð verður áhersla á það sem Lúther sagði um bænina 

og hvaða áhrif hún hefur fyrir þann sem biður. Faðirvorið verður fyrirferðamikið, enda 

í uppáhaldi hjá höfundi ritgerðarinnar, ásamt því að vera ein mikilvægasta bæn kristinna 

manna. Í þessum kafla verður fyrrihluta rannsóknarspurningarinnar svarað, sem er: 

Hvað sagði Lúther um bænina? Í fjórða hluta ritgerðarinnar verður farið yfir það 

hvernig Lúther vill að við biðjum. Hér verða nefndar nokkrar hagnýtar ráðleggingar frá 

Lúther til okkar sem eiga að gera það að verkum að bænahald okkar verði staðfastara 

og betra. Lúther benti einnig á það sem skal varast og því er nauðsynlegt að fara aðeins 

yfir það. Í þessum hluta verður svarið við síðari hluta rannsóknarspurningannar komið, 

sem er: Hvernig vill Lúther að við högum okkur við bænahaldið? Ritgerðin endar svo 

á niðurlagi þar sem efni ritgerðarinnar er rifjað upp í stuttu máli og niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman.  Þess má geta að allar tilvísanir í Biblíuna eru úr útgáfu 

frá 2007 nema annað sé tekið fram.  
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1. Marteinn Lúther 1483 – 1546 

Marteinn Lúther fæddist 10. nóvember árið 1483 í Eisleben og var hann elstur eða 

næstelstur af systkinunum. Í föðurlegg átti Lúther ættir að rekja til bænda en í móðurætt 

var mennta- og áhrifafólk. Árið 1484 flutti fjölskyldan til Mansfeld þar sem faðir hans 

gerðist námuverkamaður. Fjölskylda Lúthers var rík og jafnvel þótt faðir hans hafi verið 

námuverkamaður hefði hann auðveldlega getað kosið að vinna ekki sem slíkur. En faðir 

Lúthers var mikill verkamaður og stundaði vinnu sína af miklum móð enda vann hann 

sig upp bæði efnahagslega sem og félagslega á skömmum tíma og taldist fljótt til 

yfirstéttar Mansfeld.2 

 Lúther, líkt og börn þess tíma, var alinn upp í miklum aga og við mikla vinnusemi.3 

Sú arfleið nýttist Lúther mjög vel síðar á lífsleiðinni því hann beitti sjálfan sig miklum 

aga í öllu því sem hann tók sér fyrir hendur enda áorkaði hann mjög miklu, líkt og 

verður komið inn á hér á eftir. 

 Faðir Lúthers var mátulega hrifinn af klerkum þess tíma. Lúther minntist þess síðar 

þegar faðir hans varð mikið lasinn og prestur kom til að sitja yfir honum. Svo þegar 

presturinn var að fara ætlaðist hann til þess að fá eitthvað fyrir að hafa setið hjá föður 

Lúthers. Svaraði Hans, faðir Lúthers, því til að hann ætti mörg börn sem myndu frekar 

þurfa á peningunum að halda en klerkurinn. Trúræknin var hins vegar mikil og 

djöfullinn var áberandi í trúarheimi fólksins sem ímynd alls hins illa og var ávallt 

nálægur til að hafa áhrif á fólk. Lúther mótaðist af trúarlífi foreldrana og speglast það 

mjög í guðfræði hans. Áhersla þeirra á hinn stranga dómara á efsta degi var mikil og 

ótti þeirra við dómsdag eftir því. Þetta var ofarlega í huga Lúthers og áhrifin sýnileg 

fyrstu klausturárin sem og við mótun siðbótarguðfræðinnar. En trúrækni foreldra 

Lúthers var ekkert öðruvísi en almennt gerðist á þessum tíma og var allt í föstum 

skorðum hjá þeim líkt og hjá öðru fólki.4 

 Menntun var mikils metin hjá foreldrum Lúthers og vildu þau að hann gengi 

menntaveginn. Eftir grunnskólann í Mansfeld var hann sendur til Magdeburgar í skóla. 

Árið 1501 fór hann til Erfurt og innritaðist þar í háskólann. Hann lauk grunnnámi í 

                                                 
2 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther svipmyndir úr siðbótasögu, Reykjavík: Hið Íslenska 

Bókmenntafélag, 2014, bls. 27-29. 
3 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 32. 
4 Sama heimild, bls. 32. 
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frjálsum listum, líkt og allir þurftu að gera, og útskrifaðist 1505. Sama ár sótti hann um 

framhaldsnám við lagadeildina að eindreginni kröfu föður síns.5 

 Það var svo annan júlí sama ár sem Lúther verður fyrir lífsreynslu sem á eftir að 

breyta lífi hans. Hann lendir í ógurlegu þrumuveðri og eldingu slær niður skammt frá 

honum. Við þetta verður Lúther svo hræddur að hann biður til heilagrar Önnu, verndar-

dýrling námumanna, og lofar henni að hann skuli ganga í klaustur, komist hann lífs af 

úr þessum hremmingum. Allt bendir til þess að þessi ákvörðun hans hafi verið tekin í 

flýti og kom hún vinum og vandamönnum á óvart. Í bréfi til föður síns segir Lúther 

ástæðuna ekki vera dauðann, enda þekktu allir dauðann mjög vel á þessum tíma, heldur 

var það hræðsla við skyndidauðann þar sem ekki var hægt að undirbúa sig fyrir það að 

hitta dómarann.6 

 Lúther hélt heit sitt og gekk í Ágústínusarklaustrið í Erfurt sem var eitt af þeim 

ströngustu sem var í boði á þessum tíma. Gerðist hann ungmunkur og eftir reynslu-

tímann var hann tekinn inn í regluna sem fullgildur meðlimur haustið 1506. Árið eftir 

var hann valinn til að taka prestvígslu í dómkirkjunni í Erfurt.7 

 Lúther barðist lengi vel við sálartetrið í klaustrinu. Honum leið oft það illa að 

lýsingar hans og annarra á ástandi hans minntu einna helst á sjúkan einstakling. 

Sjúkleikinn var sagður hafa komið frá því að Lúther taldi sig hafa svikið föður sinn 

þegar hann hætti í lögfræðinámi og gekkst undir vald hins almáttuga Guðs og því hafi 

sektartilfinningin verið svo sterk.8 Ástæðuna fyrir þessari tilfinningu má líklegast rekja 

til skilnings hans á fjórða boðorðinu þar sem hann segir að ekkert sé meira metið en að 

heiðra einhvern því að heiðra einhvern inniheldur ekki aðeins það að elska og virða 

viðkomandi, heldur einnig að sýna hógværð, auðmýkt og undirgefni fyrir þeirri tign 

sem falin er í þeim.9 Hér taldi Lúther sig hafa brugðist þegar hann fór gegn vilja föður 

síns. En þessi sálarbarátta átti eftir að kalla fram nýja trúarsannfæringu hjá honum. 

Lúther sannfærðist um að Guð myndi, þrátt fyrir syndir og ófullkomleika mannsins, 

taka okkur í sátt. Þetta er stór þáttur í því ferli sem gerði Lúther að siðbótamanni.10 

 Á tímum Lúthers þótti ekki óeðlilegt að reyndari munkar myndu sjá um kennslu í 

háskólum, en það kom Lúther á óvart þegar hann var kallaður til kennslu í nýstofnaðan 

                                                 
5 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 36-40. 
6 Sama heimild, bls. 40-41. 
7 Sama heimild, bls. 41-43. 
8 Sama heimild, bls. 44-45. 
9 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Catechism with study questions, ritstjóri Rodney L. Rathmann, Saint 

Louis: Concordia Publishing House, 2010, bls. 37-38. 
10 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 45. 
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háskóla Friðriks vitra kjörfursta í Wittenberg. Síðar meir kom í ljós að vera Lúthers í 

skólanum var mikil lukka fyrir Lúther sem fékk að vinna þar í friði undir verndarvæng 

Friðriks enda var Friðrik eindreginn stuðningsmaður Lúthers og siðbótarinnar. Þegar 

Lúther var kominn heim frá ferð sinni til Rómar árið 1510 var hann aftur kallaður til 

kennslu í Wittenberg og varð Lúther síðar eftirmaður von Staupiz þar.11 

 1512 var Lúther orðinn prófessor í biblíufræðum við háskólann í Wittenberg. Á 

þessum tíma er hægt að sjá ákveðna þróun í trúarlífi Lúthers, en þó sérstaklega hvað 

varðar hugmyndina um réttlætingu af trú.12 Biblíufræðin, skýring og túlkun einstakra 

rita Ritningarinnar setja mikinn svip á kennslu Lúthers í Wittenberg. Enda lagði Lúther 

þunga áherslu á Biblíuna og vildi koma henni yfir á móðurmálið svo að allir gætu lesið 

hana og lagt persónulegt mat á innihaldið. Þetta var mikil nýjung á þessum tíma því það 

var alls ekki sjálfsagt að leggja stund á biblíurannsóknir. Þessi áhugi Lúthers á Biblíunni 

og rannsóknir á henni eru einn veigamesti þátturinn í upphafi siðbótarinnar.13 

 Aflátssalan fór fyrir brjóstið á Lúther og hóf hann baráttu gegn henni. Lúther stóð 

ekki einn gegn aflátssölunni og fékk hann stuðning margra eftir að hann hafði hafið 

gagnrýni sína. Í Wittenberg hafði Friðrik vitri meðal annars bannað alla slíka sölu en 

stóð þá aflátssalinn, Jóhann Tetzel, rétt fyrir utan landamærin og seldi öllum, meðal 

annars íbúum í Wittenberg, aflátssölubréf. Lúther sagði að vald kirkjunnar myndi ekki 

ná inn í hreinsunareldinn og því væri aflátssalan einungis merki um græðgi. Hann sagði 

að eina aðkoma kirkjunnar að máli sem þessu væri í formi bæna, þ.e. fyrirbæna.14  

Gunnar Kristjánsson segir þetta: 

Lúther bendir á að sönn iðrun og traust til náðar Guðs og réttlætis kosti ekkert 

og sé því utan þessa tilbúna kerfis. Iðrun felst í því að sjá eftir syndum, sem 

maður hefur drýgt, í trausti til miskunnar Guðs.15   

 Þrátt fyrir allt varð Lúther ekki þekktur út fyrir Wittenberg fyrr en 1517 þegar hann 

setti mótmælagreinarnar 95 á dyr Hallarkirkjunnar í Wittenberg. Greinarnar voru 

ætlaðar til þess að vekja umtal og umhugsun og 1518 voru greinarnar gefnar út á þýsku 

og almenningur fór að lesa þær. Þau áhrif sem greinarnar höfðu voru meiri en flestir 

                                                 
11 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 46-49. 
12 Alister E. McGrath, Historical Theology An Introduction to the History of Christian Thought Second 

Edition, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2013, bls. 136. 
13 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 64-65. 
14 Sama heimild, bls. 70-71. 
15 Sama heimild, bls. 72. 
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gátu ímyndað sér og Lúther taldi jafnvel að útgáfa þeirra væri upphaf sjálfrar 

siðbótarinnar.16 

 Árið 1519 var Lúther svo kallaður til Leipzig þar sem rökræðufundur átti sér stað. 

Var ætlunin á þessum fundi að hrekja það sem Lúther hafði sagt og kom það í hlut 

Jóhannesar Ech. Þessar deilur voru harðar og stjórnaði Ech umræðunni. Fundurinn 

endaði svo með því að Lúther var sagður villutrúarmaður eftir að hafa sagt að 

kirkjuþingi hefði skjátlast. Sjónarhorn Lúthers komst til skila og „gagnrýni hans á 

kirkjuskilningi kaþólsku kirkjunnar gekk það langt að ekki var aftur snúið.“17 

 Ekki leið að löngu þar til Lúther væri enn á ný kallaður á fund. Lá leiðin til Worms 

þar sem Lúther átti að mæta á ríkisþing. Tilgangur þingsins var tvíþættur og átti að 

sanna hvort Lúther hafði í raun sagt það sem hann var sakaður um og ef svo væri hvort 

hann myndi taka orðin til baka. Hvorugt gerði Lúther og féll dómur yfir honum sem 

gerði það að verkum að nú var Lúther bæði bannfærður sem og gerður að útlaga. Það 

varð honum til happs að vinur hans Friðrik vitri ákvað að sviðsetja rán á Lúther og faldi 

hann í kastala þar sem Lúther tók sér nýtt nafn, Jörgen junkari. Lúther sat heldur ekki 

auðum höndum í kastalanum, heldur var það sá tími sem var einna afkastamestur hjá 

Lúther.18 Árið 1522 ákvað Lúther hins vegar að yfirgefa öryggi kastalans. Hann fór 

aftur til Wittenberg gegn vilja Friðriks.19 Þar hafði gerjast mikill órói og ósætti var farið 

að valda usla meðal fólks.20 Lúther varð reyna að lægja öldurnar og gerði það með 

fjölda rita og prédikana.21 Árin sem fylgdu í kjölfarið voru strembin og fóru í að marka 

stefnu og strauma siðbótarinnar. Það var svo 1530 þegar Ágsborgarjátningin var samin 

að helsta sameiningarrit lútherskra kirkjudeilda varð til og þá var ekki aftur snúið. 

Játningin jók samstöðu siðbótamanna, öldurnar lægðu og verkefni siðbótarfurstana var 

að halda áfram þar sem frá var horfið.22 

 Lúther andaðist 18. febrúar 1546 í Eisleben, fæðingarbæ sínum.23  

                                                 
16 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 76-80. 
17 Sama heimild, bls. 87-88. 
18 Sama heimild, bls. 116-125. 
19 Sama heimild, bls. 143. 
20 Sama heimild, bls. 139-143. 
21 Sama heimild, bls. 143-146. 
22 Sama heimild, bls. 284-285. 
23 Sama heimild, bls. 313-314. 
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2. Rit Lúthers um bænina 

Þau rit Lúthers sem ég kem til með að leggja mesta áherslu á í þessari ritgerð eru: 

Fræðin Meiri, Fræðin Minni ásamt bréfi hans til Péturs rakara. Ástæðan fyrir því að ég 

nota þessi rit en ekki einhver önnur eftir Lúther er sú að Fræðin minni og meiri eru 

skrifuð sem kennslurit. Í fræðunum er megin áhersla lögð á að lesandinn kynnist 

innihaldi kristindómsins á aðgengilegan og góðan hátt og á sama tíma kynnist lesandinn 

guðfræðilegum áherslum Lúthers. Fræðin henta öllum, sama hvort viðkomandi er 

lærður guðfræðingur eða einhver sem hefur takmarkaða þekkingu á guðfræði. Sem slík 

útskýra þau bænina á góðan heildstæðan hátt og gefa góða mynd af bænaskilning 

Lúthers. Í bréfinu til Péturs kemur fram lýsing á því hvernig Lúther sjálfur hagaði sér 

við bænir og hann útskýrir hvernig hann vill að aðrir biðja. Í þessum þrem ritum Lúthers 

er kominn góður efniviður fyrir umfjöllun um skilning Lúthers á bæninni. 

 

Fræðin minni 

Fræðin minni er heiti á lærdómsbók Lúthers í kristnum fræðum sem er ætluð til 

húslestrar og sem kennslurit í fermingarfræðslu.24 Lúther skrifaði þau 1529 og náðu þau 

fljótt miklum vinsældum og mynduðu þau rammann um trúaruppeldi lútherskra manna. 

Fræðin voru ætluð til þess að gera innihald kristinnar trúar aðgengilegt fyrir alla. Efni 

fræðanna var sígilt og viðtekið í trúfræðslu kirkjunnar frá því á miðöldum og byggjast 

skýringar Lúthers á hefðbundnum útleggingum.25 Þess má geta að Fræðin minni er hluti 

af játningarritum íslensku þjóðkirkjunnar.26 

 Forsenda Fræða Lúthers er skilningur kristinna manna á að allt mannkyn lifir í 

samfélagi við Guð og að hann sé skapari himins og jarðar. Guð er hvergi fjarlægur og 

hvert sem við förum fylgir hann okkur.27 Í guðfræði krossins, sem Lúther mótaði, segir 

Lúther að Guð hafi orðið fjarlægari í sköpunarverkinu eftir syndafallið en fundið leið 

til að nálgast okkur á ný með komu Jesú Krists.28 Í neyð kallar Guð okkur til þess að 

                                                 
24 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 163. 
25 Marteinn Lúther, Fræðin minni ásamt bænum og öðru hagnýtu efni, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 

1993, bls. 7-8. 
26 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan Játar saga og mótun kristinna trúarjátninga og yfirlit yfir helstu 

kirkjudeildir kristninnar.  Játningarrit íslensku þjóðkirkjunnar með skýringum 2. útgáfa aukin og 

endurbætt, Reykjavík: Útgáfan Skálholt, 1991, bls. 253. 
27 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 8. 
28 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 188. 
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elska og þjóna og með því að hlýða kallinu, þjónum við Guði.  Það er ástæðan fyrir því 

hvernig fræðin eru byggð upp og umfjöllun um boðorðin kemur fyrst.29 

 Aðrir hlutar Fræðanna eru trúarjátningin, bænin og sakramentin sem allt sýnir 

okkur að Guð elskar okkur og leitast við að leiða okkur á veginn til sín.30 Hver hluti 

hefur sinn tilgang. Trúarjátningin sýnir okkur hver Guð er og hvað hann gerir fyrir 

okkur. Bænin sýnir okkur hvernig við nálgumst Guð og sakramentin sýna okkur hvernig 

Guð hefur tekið okkur að sér og gefur okkur eilíft líf. Fræðin minni eiga að minna okkur 

á þetta þegar við stundum okkar daglegu bænagjörð.31 

 

Fræðin meiri 

Fræðin meiri skrifaði Lúther á sama tíma og Fræðin minni. Munurinn á þessum tveim 

ritum er þó töluverður. Fræðin minni, líkt og áður kom fram, eru ætluð til húslestrar og 

almennrar notkunar og eru þau ekki eins ítarleg og Fræðin meiri.  Fræðin meiri eru hins 

vegar ætluð þeim sem eru lengra komnir í trúnni líkt og prestar.32 

 Lúther er harðorður í formála sínum að Fræðunum meiri. Hann gagnrýnir óspart 

skeytingarleysi fólks í garð trúariðkunar og hversu latir prestarnir eru orðnir þar sem 

þeir hafa allt til alls við gerð prédikana og kennslu en nenna ekki að hafa fyrir því að 

lesa og nýta sér þær bækur sem eru til staðar. Lúther heldur því fram að almenningur 

væri farinn að skipta sér minna að trúmálum og aðallinn talaði mikið um af hverju 

þörfin fyrir presta og prédikara fari minnkandi þar sem fólk geti bara lært guðfræðina 

sjálft gegnum bækurnar.33 

 Fræðin meiri voru skrifuð sem svar gegn vaxandi „sekúlariseringu“ eða afhelgun 

þjóðfélagsins og var hún hugleikin Lúther. Sjálfur notaði Lúther Fræðin mikið og 

sagðist „haga sér líkt og barn sem væri verið að kenna Fræðin í fyrsta sinn“ í hvert sinn 

sem hann læsi í þeim.34  Lúther skildi því alls ekki hvernig prestar gætu sagst kunna 

þetta utan að, vita allt um málefnið og verða „doktorar“ eftir aðeins einn lestur. Að 

íhuga Fræðin og Orð Guðs væri besta vörnin gegn djöflinum, illum öflum og vondum 

hugsunum. Lúther varaði einnig við því að prestar, og aðrir, myndu álíta sig fullnuma 

                                                 
29 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 8. 
30 Jóh 10.16. 
31 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 8. 
32 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 163 
33 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Catechism, bls. 7-8. 
34 Sama heimild, bls. 8. 
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of fljótt og það væri æskilegt að fræðin væru lesin daglega, líkt og hann sjálfur gerði, 

því það væru svo margir kostir og svo margt að græða væri það gert.35 

  

Bréfið til rakarans 

Bréfið til Péturs rakara er dagsett vorið 1535 og er stílað á Pétur Beskendorf rakara 

Lúthers. Það má álykta út frá inngangi bréfsins að Lúther hefur haft áhyggjur af trúar- 

og bænalífi Péturs. Bréfið er einnig að mörgu leyti styttri útgáfa af Fræðunum og 

áherslan í bréfinu er keimlík því sem kemur fram í þeim. Í bréfinu fer Lúther yfir það 

hvernig á að biðja, að hverju eigi að huga og af hverju við eigum að biðja. Allt sem 

Lúther segir á að styrkja vin hans Pétur til betra trúarlífs og halda honum á veginum til 

Guðs.36 Við gerð þessarar ritgerðar var ekki farið í að leita upplýsinga um hvort þetta 

bréf hafi verið fjöldaframleitt í upphafi eða hvort þetta sé bréf til persónulegs vinar sem 

síðar meir komst í dreifingu. Innihald bréfsins er þó slíkt að jafnvel þótt það sé stílað á 

Pétur á það við hvern þann sem biður og því ekki hægt að líta fram hjá því. Þetta bréf 

er ákjósanlegt til þess að kanna hvernig Lúther vill að við högum okkur við bæn og því 

var það valið inn í þessa ritgerð.  

                                                 
35 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Catechism, bls. 8-11. 
36 Þessi texti er aðgengilegur í: Luther‘s Works, American Edition, Vol.43. „Devotional Writings II“, 

Philadelphia: Fortress Press and St.Louis: Concordia Publishing House, 1968, J.J.Pelikan, H.C.Oswald 

og H.T.Lehmann, Eds., Í þessari ritgerð verður vitnað í textann eins og hann birtist hér: Marteinn 

Lúther, A Simple Way To Pray Prayer, the Lord‘s Prayer, the 10 Commandments, and the Creed. A 

Letter to His Barber, Master Peter Bekendorf, Spring 1535, vorið 1535, bls. 1. 
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3. Hvað segir Lúther um bænina? 

Í þessum hluta verður, líkt og áður kom fram, kannað hvað Lúther sagði um bænina. 

Hvaða skilning setur Lúther í bænina og af hverju við eigum að biðja. Til þess að svara 

þessu verður skilningur Lúthers á bæninni kannaður. Útskýring Lúthers á Faðirvorinu 

verður mjög fyrirferðamikil enda tekur hún á flestu því sem Lúther segir um hina 

almennu bæn. Með þessu er ætlunin að svara fyrri hluta rannsóknarspurningarinnar sem 

er: hvað sagði Lúther um bænina? 

  

Hvað er bæn að mati Lúthers? 

Bæn er afskaplega mikilvægt meðal, sem ávallt hjálpar og aldrei bregst.37 

Lúther segir að allar bænir okkar byggi og hvíli á hlýðni okkar gagnvart Guði. Það er 

óháð því hver við erum og hvort við erum syndarar eða dýrlingar, verðug eða óverðug. 

Við verðum að muna að Guð vill ekki að við förum með bæn líkt og að um grín væri 

um að ræða. Guð refsar þeim sem ekki biðja og verður reiður við þá sem ekki hlýða. 

En bænina lætur hann ekki fara til spillis og ef hann ætlar sér ekki að hlusta á bænirnar 

og svara þeim, væri hann ekki að biðja um  þær.38  

 Lúther segir okkur skyldug til þess að biðja til Guðs og vísar þar í annað boðorðið 

„þú skalt ekki leggja nafn Drottins, Guð þíns við hégóma.“39 Í því er ætlast til þess af 

okkur að lofa nafn hans og ákalla í bæn ef við erum í neyð eða þurfum á Guði að halda. 

Það eitt að ákalla nafn Guðs er ekkert annað en bæn.40 Að biðja er jafn nauðsynlegt og 

að fylgja boðorðunum og tekur Lúther bænina jafn alvarlega eins og boðorðin, þú skalt 

ekki drepa, ekki stela, ekki aðra Guði hafa og svo framveigis. Lúther segir að enginn 

geti haldið öll boðorðin þar sem holdið, heimurinn og sjálfur djöfullinn eru sífellt að 

reyna að freista okkar. Til þess að standast þessar freistingar er ekkert nauðsynlegra 

heldur en að halla sér að Guði, kalla til hans og bera fram bæn. Það ætti því ekki að 

halda því fram að bænin sé merkingarlaus. Lúther segir, í ljósi fjórða boðorðsins, að við 

höfum í raun ekkert val um það hvort við viljum biðja til Guðs eða ekki. Við hlýðum 

foreldrum okkar, líkt og boðorðið segir til um, og á það boðorð einnig við um hlýðni 

                                                 
37 Þessi texti er aðgengilegur í: Luther‘s Works. Vol.21. ritstjóri Jaroslav Pelikan, St.Louis: Concordia 

Publishing House, 1955-1971.  Í þessari ritgerð verður vitnað í textann eins og hann birtist hér: Paul W. 

Meier, Praying the Gospels with Finding Freedom in Love, Benton, KY: Malcom Creek Publishing, 

2012, bls. 1. 
38 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Catechism, bls. 100. 
39 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 11. 
40 1Kon 18.24 
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okkar við Guð. Við eigum að biðja því annars gætum við átt það á hættu að reiði Guðs 

og vanþóknun komi yfir okkur.41 

 Lúther segir að við ættum öll að venja okkur á að biðja bænar fyrir öllum okkar 

þörfum strax frá barnæsku. Við ættum að biðja þegar við verðum vör við eitthvað sem 

hefur áhrif á líf okkar eða þeirra sem eru í kringum okkur. Í Fræðunum meiri telur 

Lúther upp nokkur bænarefni sem við ættum að hafa í huga í aðstæðum sem þessum. 

Þessi bænarefni minna óneytanlega mikið á þau sem í dag eru notuð í messu undir 

almennri kirkjubæn.42 Þessi bænarefni vill Lúther að verði einnig beðin heimafyrir svo 

bænalíf fólksins, sem oft á tíðum er orðið kærulaust við bænaiðkun, lagist til hins betra. 

Lúther segir að daglega verði fólk enn áhugalausara gagnvart bæninni sem er einmitt 

það sem djöfullinn sækist eftir þar sem hann veit að góð bæn særir hann.43 

 Bæn er skjólið okkar og vörn gagnvart djöflinum og illskunni. Án aðstoðar er 

maðurinn of veikburða til að verjast ágengd djöfulsins og þess vegna notum við bænina 

sem vopn gegn honum og illsku hans. Með bæninni höldum við honum í skefjum og sé 

bænin beðin af heilum hug og vandað til verka verður hún áhrifameiri. Jesús varaði 

okkur við því að muldra ómerkilegar langlokur44 því orð okkar eru meira virði en svo. 

Lúther vill að við munum að bænin er dýrmæt og að Jesús biður okkur um að fara vel 

með hana og velja orðin vel.45 

 Lúther segir að maðurinn sé háður orðinu og bendir á að þegar við skoðum hvað 

við viljum, bæði í huga og í hjarta, þá erum við í samtali við okkur sjálf. Slík samtöl 

heyrir enginn eða veit um nema ef við segjum einhverjum frá því sem við hugsum. Allt 

þetta krefst orða sem við fengum í gjöf frá Guði en orðin okkar eru takmörkuð og geta 

okkar til að lýsa Guði er ófullnægjandi. Guð opinberaði sig fyrir okkur í Jesú Kristi og 

fékk Jesús það hlutverk að koma til okkar notandi okkar orð og gefa okkur tækifæri til 

að heyra hvað Guð er að segja og um leið aðstoða okkur í góðri bæn og getu til að lýsa 

Guði.46 

 Lúther sagði að í hvert sinn sem við biðjum bænar séum við í ákveðinni baráttu við 

okkur sjálf. Í persónulegri einstaklingsbæn erum við að kanna hvað hjarta okkar segir 

og viðbrögð okkar við því speglast svo að lokum í bæn til Guðs. Ef við gætum orðað 

                                                 
41 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Catechism, bls. 98-99. 
42 Handbók íslensku kirkjunnar, Reykjavík: Kirkjuráð hinnar íslensku þjóðkirkju, 1981, bls. 39-51. 
43 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Catechism, bls. 102-103. 
44 Matt 6.7. 
45 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Catechism, bls. 102-103. 
46 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúther í ljósi túlkunar hans á jóhannesarguðspjalli 

1535-1540, Reykjavík: Hið Íslenska Bókmenntafélag, 2000, bls. 248. 
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allar þær tilfinningar sem við finnum fyrir í hjartanu og gert þær opinberar „þá hefðu 

allir menn meira en nóg að hlusta á.“47 Þessi skilningur Lúthers kemur saman við það 

að Guð sé alltaf nálægur og heyrir allt sem við segjum og segjum ekki. Guð heyrir líka 

það sem hjartað segir án þess þó að við getum sett það í orð og tilfinningarnar sem lifa 

innra með okkur búa til sitt eigið tungumál.48 Þess vegna geta allir beðið óháð því hvað 

þeir hafa að segja. Bæninni er beint til Guðs vegna hlýðni við boðorðið og því verða 

allar bænir hins trúaða einstaklings til Guðs honum þóknanlegar, jafnvel þótt sá sem 

biður viti ekki hvað hann á að segja, því þá talar hjartað fyrir hann.49 

 Lúther segir að bænin sé okkar leið til að eiga samtal við Guð. Það er samtal þar 

sem við getum sagt Guði frá öllu því sem býr í hjarta okkar, allri gleði okkar og öllum 

sorgum. Í bæn lofum við Guð og látum vita að við erum tilbúin til þess að taka á móti 

öllu því sem hann býður okkur. Í bæn er hægt að biðja fyrir öllu hvort sem það er 

eitthvað sem snýr að sjálfum okkur eða hvort það sé bæn sem er ætluð til einhvers 

annars.  Við getum lagt þarfir annarra í hendurnar á Guði með fyrirbæn og beðið Guð 

um að aðstoða nágungann með hvað sem er að trufla hann.50 

 

Fyrirheit bænarinnar 

Fyrirheiti Guðs eru eitthvað það mikilvægasta sem okkur hefur verið gefið. Lúther sagði 

að í bæn kæmum við ekki fram fyrir Guð í trausti eigin réttlætis eða verðleika. Því ef 

við ættum að treysta á eigin verðleika myndum við ekki getað beðið til Guðs vegna 

breyskleika okkar. En við biðjum til Guðs vegna þess að Guð biður okkur um að koma 

til sín í bæn og í staðinn hefur Guð gefið okkur fyrirheit um bænheyrslu. Jesús kenndi 

okkur bænina sem Guð gaf okkur, og Jesús bað sjálfur, og þess vegna við vitum að sú 

bæn er Guði þóknanleg. Lúther sagði að við komum fram fyrir augliti Guðs sem barn 

Guðs það er vilji Guðs að við nálgumst hann og við vitum það því Guð sagði okkur frá 

því.51 Við vitum að Orð Guðs mun ávallt standa og við vitum að Guðs Orð er gott. Orð 

Guðs er ólíkt okkar orði því líkt og Ritningin sýnir52 okkur þá er „orð, verk og hugsun 

                                                 
47 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúther, bls. 249. 
48 Sama heimild, bls. 248-249. 
49 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 99. 
50 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 31. 
51 Sama heimild, bls. 51-52. 
52 1Mós 1.3 
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Guðs samofin heild.“53 Við viljum ekki óhlýðnast orðum Guðs eða efast um fyrirheit 

hans og þess vegna biðjum við til Guðs.54  

 Lúther segir að Guð hafi einnig gefið okkur fyrirheit um eilíft líf þegar hann fórnaði 

syni sínum Jesú Kristi á krossinum. Jesús reis upp frá dauðum fyrir okkur og hann 

stjórnar öllum hlutum og dæmir lifendur og dauða. „Í andanum leiðir hann okkur í sitt 

eilífa ríki“55 og er það arfurinn sem Guð færir okkur gegnum Jesú. Lúther segir að Guð 

hafi gefið okkur sakramentin og skírnina og í þeim sameinumst við Kristi. „Guð 

opinberar sjálfan sig í þeim og býður okkur að þiggja sig.“56  

 

Hvað sagði Marteinn Lúther um Faðirvorið? 

Lúther sagði Faðirvorið hafa mikið forskot á allar þær bænir sem við gætum hugsan-

lega farið með. Það kemur til vegna þess að í okkar persónulegu bænum finnum við 

ávallt til efa um það hvort bænin hafi verið Guði þóknanleg. Við biðjum Faðirvorið, 

daglega vegna þess það inniheldur þann frábæra vitnisburð um að Guð elskar að heyra 

bænina. Lúther mat það svo að við ættum ekki að fórna Faðirvorinu fyrir öll heimsins 

auðæfi.57 

 Við fengum Faðirvorið svo að við gætum séð og íhugað þá neyð sem á að drífa 

okkur áfram og neyða okkur til þess að „biðja án afláts.“58 Því sá sem biður verður að 

hafa eitthvað til að setja fram, tilgreina eða nefna það sem hann þráir. Ef hann getur það 

ekki, er ekki hægt að kalla það bæn. Alvarleiki fylgir því ávallt sönnum bænum því fólk 

þarf að finna fyrir þeirri neyð eða þjáningu sem drífur það áfram í að biðja til Guðs. 

Aðeins þá verður bænin gerð af fúsum og frjálsum vilja, líkt og hún á að vera. Nóg er 

af neyð og þjáningu í Faðirvorinu, segir Lúther, sem gerir það að verkum að bænin 

virkar sem áminning fyrir okkur svo við íhugum hana og veltum orðunum fyrir okkur 

og þá mun ekki misheppnast að biðja.59 Allir sem biðja Faðirvorið biðja sannrar bænar 

og geta með fullvissu sagt við sjálfa sig að bænin sé Guði þóknanleg. 

 Lúther skiptir Faðirvorinu í ávarp, sjö bænir og niðurlag.60 Bænunum sjálfum er 

síðan skipt niður í tvo hluta. Annars vegar er guðfræðilegur hluti sem fjallar um 

                                                 
53 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúther, bls. 388. 
54 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 51-52. 
55 Sama heimild, bls. 51. 
56 Sama heimild, bls. 51-52. 
57 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 101. 
58 1Þess 5.17 
59 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 101-102. 
60 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 28-31. 
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samband milli einstaklingsins og Guðs og hins vegar siðfræðilegur hluti sem tekur á 

samskiptum milli manna.61 Í Fræðunum meiru talar Lúther ekki um ávarpið „Faðir vor, 

þú sem ert á himnum“62 en í Fræðunum minni talar Lúther hins vegar um þau og segir: 

Guð vill með því laða oss til að trúa því, að hann sé vor sanni faðir og vér hans 

sönnu börn, til þess að vér skulum biðja hann örugg og með fullu trausti sem 

elskuleg börn sinn elskulega föður.63 

 

Fyrsta bæn: Helgist þitt nafn 

Lúther segir að það sé ekki þannig að nafn Guðs sé ekki heilagt, því í eðli sínu er það 

svo. En þegar við notum það er það ekki heilagt. Þegar við gerumst kristin og tökum 

skírn fáum við nafn Guðs, enda skírð í nafni föður og sonar og heilags anda líkt og Jesús 

bauð.64 Við erum börn Guðs og höfum sakramentin og með þeim tengir Guð sig við 

okkur. Okkur ber skylda að bera virðingu fyrir nafni Guðs og varðveita það sem hinn 

mesta fjarsjóð og helgidóm sem við höfum. Sem börn Guðs biðjum við að nafn hans sé 

heilagt hér á jörðu líkt og það er á himnum.65 

 Lúther spyr: hvernig verður nafnið heilagt meðal okkar?  Hann telur að með því að 

kenna orð Guðs og lifa góðu kristilegu lífi getum við haldið nafni Guðs heilögu. Þar 

sem við áköllum Guð með nafni hans í þessari bæn verður það skylda okkar að haga 

okkur samkvæmt því sem Guð boðaði og heiðra hann og lofa.66 

 Vandamálið er aftur á móti það að við vanhelgum nafn hans með verkum okkar og 

gjörðum. Að segja eitthvað sem er rangt og/eða misleiðandi í prédikunum eða kennslu 

og leggja svo nafn Guðs við gjörninginn vanhelgar nafn Guðs. Eins á það við um þá 

sem kalla sig kristna eða fólk Guðs en drýgja hór, drekka óhóflega, öfunda náungann 

og bera út róg, því slíkar gjörðir vanhelga einnig nafn Guðs. Lúther minnir á að við 

heiðrum föður okkar og hlýðum því sem hann segir, meðal annars vegna þess að við 

þekkjum afleiðingar þess að hlýða ekki. Eins á að vera með Guð en miðað við hvernig 

fólk hegðar sér þá mætti halda að við séum ekki börn Guðs heldur djöfulsins.67 

                                                 
61 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Kristin siðfræði í sögu og samtíð boðorðin tíu og evangelísk-lúthersk 

guðfræði, Reykjavík: Hið Íslenska Bókmenntafélag, 2004, bls. 23. 
62 Matt 6.9 
63 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 28. 
64 Matt 28.19 
65 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 104. 
66 Sama heimild, bls. 104-105. 
67 Sama heimild, bls. 105. 
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 Í þessari fyrstu bæn biðjum við nákvæmlega fyrir því sem okkur er sagt í öðru 

boðorði. Við biðjum að nafn hans verði ekki lagt við hégóma heldur verði notað í 

góðum tilgangi við að lofa og heiðra Guð. „Helgist“ táknar það sama og að lofa, gera 

stærra en allt, og virða í orði og gjörðum og því ættum við með sönnu að heiðra Guð.68 

 

Önnur bæn: Til komi þitt ríki 

Rétt eins og við biðjum að nafn Guðs verði heilagt þá biðjum við að ríki hans komi til 

okkar, jafnvel þótt að í eðli sínu sé það til án okkar bænar. Við biðjum að ríki Guðs 

komi svo við getum verið hluti þeirra sem hljóta heilagt nafn hans og veru í vaxandi 

ríki Guðs. Lúther telur að þessi bæn sýni að Guð vill að við biðjum, ekki aðeins fyrir 

litlum hlutum og daglegri þörf, heldur einnig fyrir mikilfenglegum hlutum fyrir hann.69 

 Lúther spyr: hvað er ríki Guðs?  Svarið er: „Til þess birtist Guðs sonur að hann 

skyldi brjóta niður verk djöfulsins.“70 Guð sendi Jesú til okkar til þess að færa okkur 

nær sér og ríkja yfir okkur sem konungur réttlætisins, lífsins, hjálpræðisins og dauðans. 

Heilagur Andi kom til okkar og færði okkur þetta til að upplýsa og styrkja okkur í trú. 

Við biðjum svo margir geti fundið hliðið inn í ríki náðarinnar og verða þáttakendur í 

endurlausninni sem er leidd af Heilögum Anda svo að við getum öll verið saman að 

eilífu í komandi ríki Guðs.71 

 Samkvæmt Lúther kemur ríki Guðs til okkar á tvennan hátt. Hér, þar sem tíminn 

ræður, kemur það með orði Guðs og með trúnni72 en í eilífðinni kemur það með 

opinberun Guðs.73 Lúther vill að við biðjum svo ríki Guðs komi til þeirra sem eru ekki 

enn í því og stækki svo við sem trúum fáum að vera þar að eilífu. Við biðjum ekki um 

brauðmola eða tímabundna lausn. Við biðjum um eilífan, ómetanlegan fjarsjóð ásamt 

öllu því sem sjálfur Guð býr yfir.74 

 

Þriðja bæn: Verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni 

Í fyrstu tveim bænunum er búið að biðja fyrir helgun á nafni Guðs ásamt því að biðja 

um hjálpræði Guðs. Við tökum við Guði sem einum af okkur og öllu hans ríkidæmi. En 

svo kemur þörf sem er alveg jafn mikilvæg. Við verðum að halda í náð Guðs og 

                                                 
68 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 105. 
69 Sama heimild, bls. 107. 
70 1Jóh 3.8. 
71 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 107-108. 
72 Matt 13. 
73 Lúk 19.11; 1Pét 1.4-7. 
74 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 108. 
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hjálpræði hans og við verðum að passa að það sé ekki rifið frá okkur. Í ríki Guðs biðjum 

við fyrir fagnaðarerindinu, trúnni og Heilögum Anda svo Guð geti ríkt yfir okkur og 

endurheimt okkur frá krafti djöfulsins og við biðjum einnig fyrir því að vilji Guðs verði 

að veruleika.75 

 Lúther segir manninn veikan fyrir blekkingu djöfulsins. Enginn getur trúað því 

hversu hart djöfullinn berst gegn bæn og hvernig hann getur ekki leyft neinum að kenna 

eða trúa á réttmætan hátt. Djöfullinn skaðast af því að við opinberum lygar hans og 

sýnum hvernig hann hefur blekkt okkur með heilögu nafni Guðs. Ríki djöfulsins klofnar 

í hvert sinn sem honum er hent út úr hjarta okkar og því sækir hann í sig veðrið og nýtir 

holdlega fíkn okkar í baráttu sinni gegn bæninni.76 

 Lúther segir að allir þeir sem eru kristnir þekki gildrur djöfulsins og því búumst við 

við því að hann hafi alla sína anga úti til að ná okkur. Hann mun leggja alla þá óáran og 

þjáningu yfir okkur sem hann getur. Það er því alveg jafn mikil þörf á því að biðja 

þessarar bænar án afláts, því ef við gerum það ekki hefur djöfullinn möguleika á að 

leika á okkur, og orði Guðs og ríki hans verður stefnt í hættu.77 Guð ónýtir og hindrar 

öll ill ráð og illan vilja, sem vill aftra því að við helgum nafn Guðs og að ríki hans komi, 

en slíkur er vilji djöfulsins, heimsins og holdsins. Guð styrkir okkur og heldur okkur 

staðföstum í Orði sínu og trú til æviloka, því það er vilji Guðs.78 

 

Fjórða bæn: Gef oss í dag vort daglegt brauð 

Lúther líkir þessari bæn við fátæklega brauðkörfu. Brauðkarfan inniheldur 

lífsnauðsynjar fyrir líkaman okkar og tilvist hér á jörð. Brauð er einfalt orð en hefur 

afskaplega víða merkingu. Þegar þú nefnir og biður um daglegt brauð í bæn ertu að 

nefna allar þær lífsnauðsynjar sem hægt er að fá. Á sama tíma biður þú einnig gegn því 

sem gæti tekið þær frá þér. Það er því nauðsynlegt að hafa opinn huga og ekki aðeins 

hugsa um ofninn og hveitið heldur akurinn og landið allt sem fæðir okkur og nærir. Ef 

Guð hefði ekki látið fæðu vaxa og ekki blessað hana og varðveitt á ökrunum hefðum 

við aldrei getað tekið brauðið úr ofninum eða borið eitthvað á borð.79 

 Fjórða bænin snertir allt sem viðkemur mannlegu lífi hér á jörðu því við þurfum á 

brauðinu að halda til þess að lifa. Það er einnig nauðsynlegt að geta verið í friði og ró 

                                                 
75 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 110.  
76 Sama heimild, bls. 110-111. 
77 Sama heimild, bls. 111. 
78 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 29. 
79 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 113. 
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með fjölskyldunni og þeim sem við umgöngumst. Bænin fjallar því ekki aðeins um hluti 

sem fæða okkur og klæða heldur einnig heimilislífið og samband okkar við nágrana og 

stjórnvöld. Þessi hluti Faðirvorsins nær til allra þarfa mannlegs lífs og aðeins með 

nokkrum orðum er beðið fyrir öllu sem við þörfnumst.80 

 Í útskýringu Lúthers á fjórðu bæninni segir hann að bænin taki einnig á þeim vanda 

sem er hvað mestur þar sem bæninni er beint gegn djöflinum en vilji hins illa er að 

varna okkur frá þeim gjöfum sem Guð gefur okkur. Án bænarinnar er hætta á því að 

við missum það sem er okkur lífsnauðsynlegt en bænin hjálpar okkur við að halda illum 

öflum í skefjum.81 

 

Fimmta bæn: Og fyrirgef oss vorar skuldir… 

„Þessi hluti á við okkar fátæklega, aumkunarverða líf,“82 segir Lúther í upphafi 

umfjöllunar sinnar á fimmtu bæninni.  Ástæðan fyrir því að hann segir þetta er sú að 

jafnvel þótt við höfum blessun Guðs, líkt og kemur fram að ofan, þá hrösum við daglega 

í synd þannig sést enn á ný hversu nauðsynlegt það er að kalla til Guðs í bæn.83 

 Lúther telur að þessi bæn leggi áherslu á að við þekkjum og tökum við 

fyrirgefningu Guðs. Holdið sem við búum í þekkir hvorki né treystir á Guð og er í 

stöðugri baráttu við losta og fíkn svo við fremjum synd í orði eða gjörðum daglega. 

Vegna samviskunnar köllum við svo til Guðs og biðjum um fyrirgefningu. Við höldum 

gleði í hjarta vegna þess fyrirheitis og vissu um að Guð fyrirgefi syndir okkar. En slíku 

fyrirheiti fylgir loforð af okkar hálfu. „Svo sem vér og fyrirgefum vorum 

skuldunautum“ merkir að við skuldbindum okkur til þess að fyrirgefa nágunganum 

hvað sem á dynur. Ekki þeirra vegna heldur vegna þess að fyrirgefningin gefur okkur 

pláss í himnaríki.84 

 

Sjötta bæn: Og eigi leið þú oss í freistni 

Nú er orðið ljóst hvernig freistingin virkar og þessar þrjár megin uppsprettur 

freistingarinnar, holdið, heimurinn og djöfullinn, eru sífellt að leitast við að fella okkur. 

Lúther segir að í þessari bæn biðjum við að Guð hjálpi okkur og veiti okkur þann styrk 

sem þarf til að standast þessar freistingar. Freistingarnar eru ekki teknar frá okkur eða 

                                                 
80 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 113-114. 
81 Sama heimild, bls. 115. 
82 Sama heimild, bls. 117. 
83 Sama heimild, bls. 117. 
84 Sama heimild, bls. 117-118. 
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faldar heldur eru þær sjáanlegar og umlykja okkur svo við styrkjumst í vilja og trú okkar 

til Guðs. Að finna fyrir freistni er allt annað en að falla fyrir henni. Samkvæmt Lúther 

biðjum við og um leið og við biðjum verjum við okkur gagnvart freistingunum því við 

vitum að djöfullinn er aldrei langt undan. En því má ekki gleyma að í  hvert sinn sem 

ein freisting hverfur er önnur komin í staðin.85 

 

Sjöunda bæn: Heldur frelsa oss frá illu 

Þá er komið að síðustu bæn Faðirvorsins. Lúther segir að hér sé verið að draga saman 

allt það sem kemur á undan og er í stuttu máli það að ekkert illt hendi okkur. Lúther 

segir djöfulinn ávallt standa gegn okkur og vilji okkur allt illt og þess vegna sé þessi 

bæn svo mikilvæg. Það er ekkert sem við getum gert hér á jörðu annað en að biðja Guð 

um aðstoð og vörn gegn djöflinum. Væri ekki fyrir Guð myndum við ekki vera örugg, 

ekki einu sinni í eina klukkustund.86 

 Lúther segir enga tilviljun að Guð hafi sett þessa bæn síðast. Því ef við eigum að 

vera vaðveitt og frelsuð frá hinu illa þurfum við einnig að biðja um allt sem á undan 

kemur. Guð hefur lagt fyrir okkur, í stutta stund, alla þá þjáningu og allt það illa sem 

getur komið fyrir okkur aðeins til að sýna að við höfum enga afsökun fyrir því að biðja 

ekki.87 

 

Niðurlag: Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen 

Þetta niðurlag er ekki í frumtextum Nýja testamentisins og fræðimenn telja að því hafi 

verið bætt inn löngu eftir að textinn var skrifaður.88  Í Fræðunum minni er útskýring 

Lúthers á niðurlaginu sú að við séum að færa Guði lofgjörð á sama tíma og við minnum 

hann á það fyrirheit sem hann lofaði okkur.  Í niðurlaginu vegsömum við Guð og játum 

vald hans yfir okkur. Lúther segir að bænirnar standi og falli með því að „Amen“ komi 

ekki í enda bænar. Með því að nota amen höfum við engar efasemdir um að Guð hlusti 

á bænina og við vitum að bænin er rétt beðin og Guði þóknanleg.89 Guð biður okkur 

um að ljúka bænum með amen og með því minnum við hann á það fyrirheit sem hann 

gaf okkur um náð, miskunn og bænheyrslu.90  

                                                 
85 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 120-122. 
86 Sama heimild, bls. 123-124. 
87 Sama heimild, bls. 124. 
88 Nestle-Aland, Novum testamentum Graece 28th revised edition, ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9-13. 
89 Marteinn Lúther, Luther‘s Large Chatechism, bls. 124. 
90 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 31. 
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4. Hvernig eigum við að biðja? 

Ég mun segja þér eftir bestu getu hvað ég persónulega geri þegar ég bið.  

Megi ástkær Drottinn veita þér og öllum að gera slíkt betur en ég! Amen.91 

Á þessum orðum hefur Lúther bréf sitt til Péturs rakara síns. Það er margt sem bendir 

til þess að bænin hafi verið Lúther mjög mikilvæg og má eflaust rekja það til 

klausturlifnaðar hans þar sem bænastundir voru allan sólarhringinn, allt árið um kring. 

Í þessum hluta ritgerðarinnar mun verða farið yfir þau ráð sem Lúther gaf varðandi 

bænahald og það sem þarf að varast við iðkun bænarinnar. Þegar Lúther ráðlagði öðrum 

vísaði hann gjarnan í það sem hann sagðist sjálfur gera í sínu persónulega bænalífi. 

 

Hagnýtar ráðleggingar 

Lúther viðurkenndi að hann ætti stundum erfiða daga sem kæmi niður á bænaiðkun. 

Það fyrsta sem hann gerði, þegar hann varð var við slíkt, var að hann tók Saltarann og 

fór ýmist inn í herbergið sitt eða ef hann gat, til kirkju. Í kirkjunni vildi hann helst vera 

nálægt söfnuðinum og var þar í eins langan tíma og hann hafði tök á. Fór hann með 

boðorðin tíu, trúarjátninguna og ef hann hafði meiri tíma las hann úr guðspjöllunum, 

Pétursbréfum eða sálmum „líkt og barn myndi gera,“ með opin hug líkt og hann heyrði 

þetta í fyrsta sinn.92 Það er greinilegt að Lúther lagði mikla áherslu á íhugun fyrir, eftir 

og á meðan á bæn stendur og hann hugsaði vel um merkingu og gildi hvers orðs sem 

hann bar fram í bæn. 

 Lúther nefnir í bréfinu til Péturs rakara að við íhugun á Orði Guðs opnist hjartað 

og sé betur tilbúið til bænar. Til enn frekari undirbúnings segir Lúther að það sé gott að 

fara á hnén eða vera standandi með greipar spenntar og horfa í átt til himins áður en 

byrjað er að biðja. Með því viðurkennir sá sem biður að hann sé syndugur og ekki þess 

verðugur að nálgast Guð í bæn. En þar sem Guð hefur sjálfur óskað eftir því að við 

biðjum og reyndar skipað okkur að biðja hlýðum við því kalli og biðjum í nafni Jesú 

Krists. Lúther segir að á eftir bæn þar sem við viðurkennum breyskleika okkar og 

komum berskjölduð fram fyrir Guð værum við tilbúin andlega til þess að fara með 

Faðirvorið.93 

                                                 
91 Marteinn Lúther, A Simple Way To Pray, bls. 1. 
92 Sama heimild, bls. 1. 
93 Sama heimild, bls. 2. 
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 Líkt og kemur fram í kaflanum um Faðirvorið þá er Lúther búinn að ritskýra hverja 

bæn fyrir sig. Lúther minnist á það í bréfinu að jafnvel þótt hann er búinn að skrifa 

nákvæmar leiðbeiningar um hvað Faðirvorið er ætti ekki að fara með allar 

útskýringarnar um leið og Faðirvorið yrði beðið því þá er hætta á því að bænin verði 

eitt skvaldur. Lúther segir að sá sem biður eigi að hugsa um það hvað hver liður þýði 

um leið og hann fer með Faðirvorið og jafnvel stoppa til íhugunar sé þörf fyrir því.94 

 Lúther vill að það fyrsta sem er gert um morguninn og það síðasta sem er gert áður 

en gengið er til rekkju sé að biðja.95 Bænin rammar þannig inn daginn og orð Guðs 

verður virkur þáttakandi í öllu sem er gert. Í Fræðunum minni setur Lúther fram 

leiðbeiningar um hvernig skuli haga sér við og fyrir hinar ýmsu bænir. Á undan 

morgunbæn skal signa sig og eftir það á að fara með trúarjátninguna og svo Faðir vor. 

Þar á eftir kemur svo bæn sem inniheldur þakkir til Guðs fyrir þá vernd sem var veitt 

um nóttina. Næst er svo beðið um að Guð haldi áfram að vernda þann sem biður yfir 

daginn svo óvinurinn nái ekki valdi yfir honum. Að bæn lokinni segir Lúther að nú 

séum við tilbúin að ganga inn í daginn en gott væri að syngja vers um boðorðin eða 

sálm sem sá sem biður telur að sé æskilegur þann daginn. Samkvæmt Lúther er allt það 

sem gert er við bænahald að morgni, að undanskildum sálmasöng, skuli einnig gera 

fyrir kvöldbænina. Í kvöldbæninni er lögð áhersla á að biðja Guð að fyrirgefa syndir og 

rangar gjörðir en honum er einnig þakkað fyrir varðveisluna yfir daginn og beðið fyrir 

áframhaldandi vernd yfir nóttina.96 

 Lúther hefur einnig leiðbeiningar um hvernig á að haga sér við bæn fyrir og eftir 

máltíðir. Fyrir máltíð er farið með sálm úr Saltaranum og tiltekur hann sálm 145.15-16.  

Eftir sálminn er farið með Faðirvorið og þar á eftir beðið um blessun Guðs ásamt því 

að færa fram þakkir í bæn. Eftir máltíð er aftur farið með sálm en Lúther hefur sett 

saman bæn úr þrem97 sálmum Saltarans. Þar á eftir er farið með Faðirvorið og 

þakkarbæn fylgir í kjölfarið.98 

 Bænir taka tíma og Lúther viðurkennir að sumar veraldlegar athafnir séu jafn góðar 

og jafnvel mikilvægari en bæn, sér í lagi ef um er að ræða neyðartilvik.  Vísar Lúther 

til Hieronýmusar sem segir „sá sem vinnur af trúfestu (e.faithfully) biður tvisvar.“  

Lúther útskýrir þetta sem svo að sá sem er guðhræddur, heiðrar Guð í vinnu sinni og 

                                                 
94 Marteinn Lúther, A Simple Way To Pray, bls. 2. 
95 Sama heimild, bls. 1. 
96 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 48-49. 
97 Slm 106.1; 136.25; 146.9-11 
98 Marteinn Lúther, Fræðin minni, bls. 49. 
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heldur boðorðin getur breytt vinnu sinni í bæn og lofgjörðarfórn. Aftur á móti sé það 

einnig svo að vinni einstaklingurinn án þess að heiðra Guð og halda boðorðin verður 

vinnan ígildi bölvunar. Sú bölvun leiðir af sér tvöfalda bölvun því nú hefur 

einstaklingurinn vanrækt samband sitt við Guð og ekki farið með bæn ásamt því að 

hann bölvar einnig í formi óréttlátrar vinnu.99 

 

Hvað ber að varast? 

Lúther varar okkur við því að fresta bænum. Slíkt bjóði aðeins hættunni heim því að 

djöfullinn er ávallt að leita færis til þess að freista okkar og fá okkur til að gera sem 

allra minnst úr bæninni. Lúther segir einnig að jafnvel þótt sum verk séu réttlætanleg 

og hægt að segja að þau nálgist virði bænar verðum við að passa okkur á því að láta 

verkin ekki koma í stað reglulegs bænahalds. Aðeins einlæg bæn inniheldur þá vörn 

sem við þurfum gegn djöflinum og því er mikilvægt að við sofnum ekki á verðinum og 

hættum reglulegu bænahaldi.100 

 Það er ekkert launungarmál að versti óvinur okkar samkvæmt Lúther er djöfullinn. 

Það versta sem við gerum djöflinum er að biðja til Guðs og einmitt þess vegna mun 

djöfullinn ávallt sækja á okkur í tilraun sinni til að stoppa bænina og færa okkur á veg 

syndarinnar. Djöfullinn bíður gull og græna skóa og ef það dugar ekki til kemur hann 

og reynir að fá okkur til þess að efast um að bænin okkar sé verðug. 

 Djöfullinn hefur þrjár megin leiðir til þess að freista okkar.101 Sú fyrsta varðar 

reglulegt bænahald. Lúther vill að bænir séu gerðar reglulega og skipulega. Sé slíkt ekki 

gert segir Lúther að djöfullinn hafi greiðari aðgang að okkur með synd og illar hugsanir. 

Djöfullinn nýtir sér það ef bæn er ekki beðin og reynir því eins og hann getur til að fá 

okkur til þess að fresta bæninni og tælir okkur til þess að hugsa: „Bíðum í smá stund. 

Ég mun biðja eftir klukkustund; fyrst verð ég að gera hitt eða þetta.“ Svona 

hugsanaháttur getur látið heilan dag líða án bænar og er það nákvæmlega það sem 

djöfullinn vill að mati Lúthers.102 Virki þessi leið ekki þá bendir djöfullinn á 

óverðugleika mannsins. Samviskubitið yfir því þegar við heyrum að við séum óverðug 

vegna daglegra synda okkar fær okkur til að halda að við séum ekki verðug að koma 

fram fyrir auglit Guðs. Við jafnvel bíðum þar til í næstu guðþjónustu með að biðja 

                                                 
99 Marteinn Lúther, A Simple Way To Pray, bls. 1. 
100 Sama heimild, bls. 1. 
101 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúther, bls. 400. 
102 Marteinn Lúther, A Simple Way To Pray, bls. 1. 
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bænar þar sem við höfum bitið það í okkur að við séum óverðug til þess að biðja bænar 

eins og Faðirvorið. Efinn skipar hér stóran sess en Lúther segir að efinn sé einmitt þriðja 

leið djöfulsins til að halda okkur frá bæn. Þegar við efumst um að Guð heyri bænir 

okkar og okkur líður líkt og Guð hafi yfirgefið okkur þá á djöfullinn greiða að okkur.103 

Við megum ekki vanmeta bænina því líkt og Lúther sagði þá erum við að fylgja boði 

Guðs þegar við biðjum og því getum við ávallt beðið til Guðs jafnvel þó að við séum 

full efa eða teljum okkur vera óverðug. 

  

                                                 
103 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúther, bls. 401. 
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Lokaorð og niðurstöður 

Lúther ætlaði sér ekki í upphafi að verða guðfræðingur, og hvað þá prestur. Lúther 

ætlaði sér að heiðra vilja föður síns og fara í lögfræðinám og innritaði sig í það nám. En 

röð tilviljana beindu honum inn á annan veg sem leiddi hann frá lögfræðináminu yfir í 

klaustur þar sem Lúther kynntist guðfræðinni og valdi Lúther að fylgja Guði út lífið. 

Varð sú ákvörðun afdrífarík þar sem reynsla, staðfesta og trúarleg sannfæring Lúthers 

leiddu af sér siðbótina og allt sem hún hafði í för með sér. Það má því með sönnu segja 

að Marteinn Lúther sé án efa einn af áhrifamestu guðfræðingum sem uppi hafa verið. 

 Það þarf ekki að lesa mikið um Lúther til þess að átta sig á því að um er að ræða 

einstakling sem bjó yfir einstökum aga, viljastyrk og staðfestu. Lúther var kominn af 

efri stéttum samfélagsins en í hann lagði áherslu á það að allir óháð stöðu og stétt fengju 

tækifæri til þess að kynna sér Ritninguna og mynda sér sjálfstæða skoðun á boðskap 

hennar. 

 Að mati Lúthers var djöfullinn var höfuðandstæðingur hans og trúarsannfæring 

Lúthers byggði á því að djöfullinn líkt og Guð væri ávallt nálægur en með bæn gæti 

hann haldið honum  í skefjum. Lúther notaði fjölbreytileika bænarinnar og hugsaði hana 

allt frá því að vera skyldu, íhugun eða fyrirbæn yfir í það að vera persónulegt spjall við 

Guð. Að mati Lúthers var bænin lífæðin hans og miðpunktur trúarlífsins. 

 Lúther var trúfastur og guðhræddur maður sem sést best á túlkun hans á 

boðorðunum og hvernig hann fléttar þau jafnt inn í bænir sem daglegt líf. Skilur Lúther 

annað boðorðið þannig að það sé skylda okkar að biðja í nafni Guðs og fjórða boðorðið 

setur hann þannig fram að við höfum í raun ekkert val um annað en að biðja enda eigum 

við að heiðra Guð með bæn. Bænin er því svar við ákalli Guðs um að við hefjum samtal 

við hann. Í ákalli Guðs kemur fram fyrirheit um það að þar sem Guð sé sjálfur að biðja 

okkur um að biðja muni hann veita okkur bænheyrslu. 

 Lúther segir að í bæn getum við beðið fyrir hverju sem liggur okkur á hjarta eða 

langar í. Bænin á að vera hluti af lífi okkar frá blautu barnsbeini því við búum í heimi 

þar sem freistingarnar eru sífellt að leita á okkur. Í bæn höfum við skjól gegn djöflinum 

og illskunni og með bæn höldum við honum í skefjum. Til þess að standast freistingar 

djöfulsins segir Lúther að ekkert sé nauðsynlegra heldur en að halla okkur að Guði og 

biðja til hans. Lúther vill líka að við munum að bænin er dýrmæt og Jesús bað okkur 

um að fara vel með bænina því Guð gaf okkur getu til þess að biðja. Í bæn heyrir Guð 
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ekki aðeins það sem við segjum með orðum heldur einnig það sem hjartað okkar segir 

og því geta allir beðið til Guðs hvort sem þeir hafa eitthvað að segja eða ekki.  

 Þegar kemur að Faðirvorinu segir Lúther það vera þá bæn sem við ættum hvað best 

að varðveita og ekki fórna fyrir nokkurn hlut. Lúther sagði efa vera í öllum 

persónulegum bænum en í bæninni sem Guð gaf okkur væri enginn efi. Við vitum að 

bænin er þóknanleg Guði vegna þess að hann kenndi okkur hana og vill heyra hana. 

Lúther skilgreinir það sem svo að við þurfum að finna fyrir neyð til þess að bænin verði 

gerð af fullum heilindum. Faðirvor er bæn sem inniheldur nóg af neyð og í bæninni 

kynnir Guð okkur fyrir allri þeirri þjáningu sem getur komið fyrir okkur og með því 

sýnt okkur að við höfum enga afsökun fyrir því að biðja ekki. Lúther sagði að undir lok 

hverrar bænar ætti Amen að vera sagt því það minnir Guð á að hann gaf okkur fyrirheit 

um náð, miskunn og bænheyrslu.   

 Lúther viðurkenndi að hann ætti stundum erfiða daga og þætti stundum erfitt að 

biðja. Þegar slíkt gerðist hafi hann ákveðinn vana til að koma sér aftur inn í reglulega 

bænaiðkun. Það sem hann gerði og vill að aðrir geri var að fara með Saltarann á stað 

þar sem honum leið vel og fann fyrir friði og lesa í Saltaranum. Þetta gerði Lúther í eins 

langan tíma og hann gat og íhugaði hvert orð í bænunum sem hann bað.  

 Lúther sagði að gott væri að fara á hnén eða þá standa með greipar spenntar, horfa 

upp og biðja þannig til Guðs. Bænin ætti að vera skipulögð og mætti ekki leiðast út í 

skvaldur því þá missti hún marks. Hugurinn þyrfti einnig að fylgja og það ætti ekki að 

hugsa um eitthvað annað meðan beðið væri og því skipti undirbúningurinn og íhugunin 

miklu máli.  

 Lúther segir að bænir eigi að vera það fyrsta og síðasta sem er gert á daginn sem 

og við matarborðið. Til þess að hefja daginn eigi að signa sig og fara með 

trúarjátninguna og Faðirvorið og þá loks með bæn og sálmasöng. Um kvöldið væri sama 

regla fyrir utan sálmasönginn. Við matarborðið hafði Lúther þá reglu að hann fór með 

bæn og svo Faðirvorið. Þar á eftir kom blessun Guðs og síðan þakkir. Eftir máltíðina 

var aftur farið með bæn svo Faðirvorið og loks þakkarbæn. Þannig rammar bænin inn 

allt líf einstaklingsins og Guð verður virkur þáttakandi í öllu líferni þess sem biður. 

 Lúther varaði eindregið við því að fresta ekki bænum. Það væri einfaldlega of 

hættulegt þar sem djöfullinn væri ávallt að bíða tækifæris til þess að fella manninn og 

því gerði hann sitt besta við að fá okkur til að fresta bænum. Reglulegt bænalíf myndi 

halda honum í skefjum og við sem einstaklingar myndum einungis græða á því að passa 

upp á bænalífið okkar. 
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 Lúther varar einnig við því að þegar við teljum okkur óverðug eða finnum fyrir efa 

sé það merki um að djöfullinn sé nálægur og þá er ráð að fara með Faðirvorið. Við 

megum ekki vanmeta bænina og þegar við biðjum erum við ávallt verðug því Guð biður 

okkur um að biðja til sín.  

 Fræðin minni og Fræðin meiri sem Lúther skrifaði eiga að mínu mati alveg jafn 

vel við okkur í dag líkt og þau gerðu fyrir fimm öldum síðan. Lúther skrifaði þau inn í 

aðstæður þar sem hann taldi að trúrækni færi minnkandi, að djöfullinn væri að sækja í 

sig veðrið og almennri kunnáttu í kristnidómnum væri að hraka. Í dag sjáum við fækkun 

í þjóðkirkjunni og það að ræða trúmál virðist nálgast það að verða óæskilegt jafnvel 

bannað. Þau rit Lúthers sem ég fjallaði um taka á þessum vanda því eftir lestur þeirra 

þá er komin heildstæð mynd af kristnidómnum og að auki leiðbeiningar um hvernig 

trúar- og  bænalífi skal háttað. Lúther skrifaði um bænina því hann vissi hvað bænin er 

mikilvæg bæði í formi sáluhjálpar og í almennu trúarlífi fólks og ég tel að bænin eigi 

ekkert minna við í dag, nema síður sé.   
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