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Inngangur 

 

 
            Hver er ég? Þær gera að mér grín, þessar fálegu spurnir. 

Ó, hver sem ég er verð ég þinn, þú Guð sem mig þekkir!1 

 - Dietrich Bonhoeffer- 9.júlí 1944. 

 

Hér fyrir ofan er lokahluti ljóðs eftir Dietrich Bonhoeffer sem hann samdi þegar hann 

sat í Tegel fangelsinu við Plötzensee, úthverfi Berlínar en hann sat þar inni vegna 

andstöðu sinnar gagnvart nasismanum.2 ,,Hver er ég?“ Í ljóðinu veltir Bonhoeffer fyrir 

sér þessari spurningu. Hann spyr sig hvort hann sé þessi sterki, hugrakki og trúfasti 

maður sem aðrir segja hann vera þrátt fyrir það að hann sitji í fangelsi eða hvort hann sé 

þessi veikgeðja, hræddi maður sem er fullur efa eins og hann upplifir sig reglulega.3 

Óviss um hver hann er í raun og veru þá gefur endir ljóðsins til kynna að hann telur sig 

vera Guðs, að tilvera hans getur aðeins verið skilin í tengslum við Guð.4  

  Þessi spurning ,,hver er ég?“ er líklega ein mikilvægasta spurning sem hægt er að 

spyrja sig. Frá örófi alda hafa menn leitast við að svara þessari spurningu. Setningin 

,,þekktu sjálfan þig“ er rakin tilbaka fyrir tíma forngrískrar heimspeki, til eins af 

vitringunum sjö og er talin hafa verið letruð yfir dyrum hofsins í Delfum.5 Í málsvörn 

Sókratesar sagði hann að hinu órannsakaða lífi væri ekki þess virði að lifa og vildi hann 

meina að sjálfsþekkingin væri eitt af því sem væri manneskjunni fyrir bestu.6 En er til 

eitthvað eitt svar við þessari spurningu eða er þetta spurning sem krefst ekki lokasvars. 

Spurningin felur nauðsynlega í sér fleiri spurningar eins og t.d. Hvað er það að vera 

manneskja? Af hverju er ég til? og Af hverju er ég eins og ég er? 

   Mismunandi sjónarhorn gefa mismunandi svör við þessum spurningum. Ef 

líffræðingur yrði spurður spurningarinnar, hvað er manneskjan? Þá myndi hann eflaust 

svara á þann hátt að manneskjan væri mjúk vél, lífsform sem felur í sér flókin efnahvörf 

og önnur náttúruleg ferli. Félagsfræðingur myndi segja manneskjuna félagsveru sem 

þarfnast mannlegra samskipta til þess að dafna vel. Heimspekingur myndi færa rök fyrir 

                                                 
1 Dietrich Bonhoeffer, Fangelsisbréfin, þýðandi. Gunnar Kristjánsson, ljóðaþýðingar. Sölvi Björn 

Sigurðsson, Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2015, bls.301. 
2 Sama heimild, bls. 26. 
3 Richard J. Plantinga, Thomas R.Thompson & Matthew D. Lundberg, An Introduction to Christian 

Theology, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, bls. 182. 
4 Sama heimild, bls. 182. 
5 Kristján Arason, ,,Sjálfsþekking og sjálfsval“, Heimspekivefurinn, 28. október 2001 sótt 23. mars 2017 

af https://heimspeki.hi.is/?page_id=641.  
6 Platón, Síðustu dagar Sókratesar, þýðandi. Sigurður Nordal ásamt inngangi eftir Þorstein Gylfason, 

Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2011, bls. 66. 

https://heimspeki.hi.is/?page_id=641
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því að það sem væri einkennandi fyrir manneskjuna væru vitsmunir hennar, skynsemi 

og hæfileiki til gagnrýninnar hugsunar.7  

   Sjónarhorn kristinnar guðfræði telur einungis hægt að gera tilraun til að svara 

spurningunni um hið mannlega eðli og ástand manneskjunnar í tengslum við Guð, 

þ.e.a.s. útfrá stöðu hennar gagnvart skapara sínum. Þessi krafa sem kristin guðfræði 

gerir stafar af þeirri forsendu að ekki sé hægt að skilgreina eðli og ástand 

manneskjunnar út frá henni sjálfri heldur aðeins í ljósi æðri veru, Guðs.8 

   Viðfangsefni þessarar ritgerðar er kristinn mannskilningur í hinni lúthersku hefð sem 

er afstaða lúthersku kirkjunnar varðandi eðli og ástand manneskjunnar. Markmið 

ritgerðarinnar er annars vegar að gera grein fyrir því hvað felst í hinum kristna 

mannskilningi með því að varpa ljósi á þær forsendur sem hann byggist á og hins vegar 

að gera grein fyrir mikilvægi þess að tileinka sér þessa afstöðu til hins mannlega eðlis 

og ástands. Það er mikilvægt vegna þess að þessi afstaða gagnvart eðli manneskjunnar 

hefur í för með sér að sá sem tileinkar sér þessa afstöðu hegðar sér og breytir í samræmi 

við hana. 

   ,,Af ávöxtunum skulið þér þekkja þá“, kenndi Jesús Kristur þegar hann varaði 

lærisveina sína við fálsspámönnum.9 En þessi frásögn kennir okkur að skoða ávexti 

þeirra kenninga sem við heyrum. Hinn kristni mannskilningur er einn af þessum 

kenningum sem okkur ber að tileinka okkur og skoða ávextina af. 

   Ritgerðin er í þremur hlutum. Í fyrsta hluta verður leitast við að gera grein fyrir 

kristnum mannskilningi eins og hann birtist í textum Ágsborgarjátningarinnar. Í öðrum 

hluta verður fjallað um þann mannskilning sem er að finna í riti Marteins Lúther Um 

frelsi kristins manns og hvernig sú afstaða hefur áhrif á sjálfsmynd manna og breytni. 

Ástæðan fyrir því að þessi tvö rit eru valin er sú að þau endurspegla bæði þann 

mannskilning sem siðbótarmenn höfðu á 16. öld. Í þriðja hlutanum verður fjallað um 

hinn kristna mannskilning sem er að finna í guðfræði Serene Jones og eru hugtökin 

ímynd Guðs og hið synduga ástand mannsins í brennidepli. En í guðfræði hennar er að 

finna 21. aldar mannskilning sem er ekki ósvipaður mannskilningi siðbótarmanna og er 

í raun mikilvæg uppfærsla á honum. Í lokin verðar svo dregnar saman niðurstöður úr 

ritgerðinni og rannsóknarspurningunni svarað sem er eftirfarandi: Hver er hinn kristni 

mannskilningur samkvæmt hinni lúthersku hefð og hvaða máli skiptir hann fyrir 

heiminn í dag? 

                                                 
7 Plantinga, Richard J., Thompson, Thomas R. & Lundberg, Matthew D., An Introduction to Christian 

Theology, bls. 181. 
8 Sama heimild, bls. 181. 
9 Biblían, JPV útgáfa, 2007, (Matt.7.15-20). 
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1. Ágsborgarjátningin 

Höfundur Ágsborgarjátningarinnar er Filippus Melankton (1497-1560) sem var náinn 

samstarfsmaður Marteins Lúther (1483-1546). Ágsborgarjátningin er höfuðjátning 

lútherskra einstaklinga og var gefin út árið 1530.10 Játningin skiptist í tvo hluta, annars 

vegar megintrúargreinar lúthersku kirkjunnar þar sem m.a. er fjallað um Guð, 

manneskjuna, trúna og lífið í heiminum og hins vegar kafla þar sem fjallað er um ósiði 

kirkjunnar sem var breytt í hinni lúthersku hefð.11 Í þessum hluta ritgerðarinnar verður 

aðeins fjallað um ákveðin stef úr fyrri hluta Ágsborgarjátningarinnar sem tengjast 

kristnum mannskilningi. 

 

1.1 Um upprunasyndina 

 

      [...] Eftir fall Adams fæðast allir menn, sem getnir eru á eðlilegan hátt, með synd, en    

      það merkir án guðsótta, án guðstrausts og með girnd. Þessi upprunasjúkdómur [...]  

      er raunveruleg synd, sem dæmir seka og steypir í eilífa glötun þeim sem ekki  

      endurfæðast fyrir skírn og heilagan anda.12 

 

Önnur greinin af 21 megintrúargreinum Ágsborgarjátningar fjallar um hið synduga 

ástand manneskjunnar sem vísar til núverandi stöðu hennar, eftir fall Adams, en ekki til 

þess ástands sem hún var sköpuð í.13 Fall Adams vísar til innihalds þeirrar frásagnar 

sem er að finna í öðrum og þriðja kafla fyrstu Mósebókar í Gamla testamentinu og 

fjallar um það þegar maðurinn óhlýðnast Guði og fellur frá honum. Mikilvægt er að 

hafa þetta í huga til að skilja að markmið með frásögninni er að útskýra stöðu 

manneskjunnar í heiminum en ekki til að lýsa upphafi mannkynssögunnar. Hebreska 

orðið Adam þýðir manneskja bæði karl og kona en er ekki eiginnafn.14 

   Greinin útskýrir að allar manneskjur sem eru fæddar á eðlilegan hátt fæðast með synd. 

Þannig eru allar manneskjur sem hafa fæðst og munu fæðast syndugar, að Jesú Kristi 

undanskildum þar sem að hann fæddist ekki á eðlilegan hátt, en var getinn af heilögum 

                                                 
10 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan Játar: Saga og mótun kristinna trúarjátninga og yfirlit yfir helstu 

kirkjudeildir kristninnar / Játningarit íslensku Þjóðkirkjunnar með skýringum, Reykjavík: 

Skálholtsútgáfan, 1991, bls. 161. 
11 Sama heimild, bls. 165. 
12 Sama heimild, bls. 171. 
13 Sama heimild, bls. 171. 
14 Sama heimild, bls. 172. 



4 

 

anda og fæddur af Maríu Mey.15 

   Í sínu núverandi ástandi, þ.e. þessu synduga ástandi er manneskjan í mótsögn við 

sjálfa sig og upphaflegt hlutverk sitt. Manneskjan var sköpuð með guðsótta, guðstraust 

og með kærleika en syndin gerir það að verkum að manneskjan lifir án guðsótta, án 

guðstrausts og með girnd. Manneskjan var einnig sköpuð til að vera ráðsmaður Guðs 

hér á jörð, þ.e. til þess að sjá vel um sköpun Guðs með hans hjálp en hún lifir aftur á 

móti ekki samkvæmt þeirri skipan.16 

   Mikilvægt er að gera grein fyrir því hvað er átt við þegar talað er um í greininni að 

syndin dæmir seka og steypir í eilífa glötun þeim sem ekki endurfæðast fyrir skírn og 

heilagan anda. Hér er ekki einungis átt við örlög einstaklinga eftir dauðann heldur 

umfram allt þau áhrif sem hið synduga ástand manneskjunnar, þ.e. þessi mótsögn við 

hið skapaða ástand, hefur á heiminn. Dæmi um þessi áhrif í heiminum í dag eru 

auðfundin en þar má t.d. nefna öll þau umhverfisspjöll sem verða af mannavöldum, hið 

ört vaxandi bil á milli ríkra og fátæka, kynþáttafordómar og kynjamisrétti svo dæmi séu 

tekin. Eitt af kjarnaatriðum annarar greinar er að benda á að þessi glötun vegna syndar, 

þessi bölsýni á heiminn sé ekki hið endanlega ástand, heldur bendir greinin á þá von 

sem Guð hefur í Jesú Kristi gefið manneskjunni. Von um endurfæðingu fyrir skírn og 

heilagan anda.17 

 

      Þeir fordæma Pelagíana og aðra, sem neita því, að upprunaspillingin sé synd og, til  

      þess að gera lítið úr vegsemd verðskuldunar og velgerða Krists, halda því fram, að  

      maðurinn geti réttlæst fyrir Guði af eigin kröftum skynseminnar.18 

 

Seinni hluti annarar greinar fjallar um þann mannskilning sem hafnað er í 

Ágsborgarjátningunni því hann mælir gegn þeim mannskilningi sem hin lútherska hefð 

kennir. Þeim kenningum sem hafnað er í þessari grein er helst kenningum Manikea og 

Pelagíana. Til þess að gera grein fyrir hinum kristna mannskilningi samkvæmt hinni 

lúthersku hefð er mikilvægt að gera grein fyrir því hvað felst í þessum síðari hluta 

greinarinnar.  

   Manikeismi var stefna af persneskum uppruna, sem var við lýði á 4. og 5. öld og 

ánetjaðist Ágústínus (354-430) kirkjufaðir þeirri stefnu á yngri árum áður en hann 

                                                 
15 Sama heimild, bls. 172.  
16 Sama heimild, bls. 172-173. 
17 Sama heimild, bls. 174. 
18 Sama heimild, bls. 171. 
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snérist til kristni.19 Manikeismi kennir róttæka tvíhyggju og kennir að til væru tvö 

frumöfl, gott og illt, þar sem hið vonda væri skapað af hinu illa frumafli. Þessi kenning 

gerir ráð fyrir því að manneskjan sé í eðli sínu bæði góð og slæm sem leiðir það af sér 

að syndin sé eðlilegur hluti af mannlegri tilveru. Þar með er hinni góðu sköpun Guðs 

hafnað.20 En það er grundvallaratriði samkvæmt skilningi lútherskrar guðfræði að 

sköpun Guðs sé góð og að syndin sé ekki hluti af hinni góðu sköpun. 

   Pelagíanar eru kenndir við Pelagíus (354-420), sem var uppi á 5. öld en hann kenndi 

að manneskjan væri frjáls og gæti valið á milli góðs og ills. Hann hafnaði 

upprunasyndinni og taldi manneskjuna vera hvorki góða né slæma og hefði það á valdi 

sínu hvort hún veldi hið góða eða hið slæma. Hann taldi syndina felast í því að 

maðurinn hefði vanist að gera hið vonda í stað þess góða. Í vissum skilningi kenndi 

Pelagíus að manninum væri kleift með aga og skynsemi að hætta vondri breytni. Hann 

hafnar ekki bara hugmyndini um upprunasyndina heldur einnig muninum á milli sannrar 

mennsku, þ.e. því ástandi sem manneskjan er sköpuð í og hinu synduga ástandi.21 

Nálgun Pelagíana var að telja sköpunina ekki fullkomna sem leiðir það af sér að 

manneskjan fæðist með þennan veikleika og fær hún þá afsökun fyrir sinni slæmu 

breytni, og getur þar af leiðandi haldið áfram í synd og sagt að hún sé bara sköpuð 

svona.22  

 

1.2 Um frjálsræðið 

 

      Um frjálsræðið kenna þeir: Vilji manna hefur nokkurt frelsi til að framkvæma  

      borgaralegt réttlæti og til að velja það sem sett er undir vald skynseminnar. Hann  

      hefur hins vegar ekki afl til þess að framkvæma réttlæti Guðs eða andlegt réttlæti án  

      heilags anda, því náttúrulegur maður tekur ekki á móti því sem Guðs anda er [...],  

      heldur verður það í hjörtunum, þegar heilögum anda er veitt móttaka fyrir orðið.23 

  

Í 18. grein Ágsborgarjátningar er fjallað um hinn lútherska skilning á frjálsum vilja. 

Skilningurinn á frjálsum vilja hefur lengi verið umdeildur. Tvær deilur eru mikilvægar í 

þessu samhengi annars vegar deilur Ágústínusar við Pelagíus á fyrri hluti 5. aldar og 

hins vegar deilur Lúthers við Erasmus frá Rotterdam (1466-1536) sem náðu hámarki á 

                                                 
19 Sama heimild, bls. 171. 
20 Sama heimild, bls. 173. 
21 Sama heimild, bls. 173. 
22 Sama heimild, bls. 173-174. 
23 Sama heimild, bls. 213. 
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árunum 1524-1525 .24 Í grófum dráttum er innihald þessara tveggja deilna hið sama, en 

það fæst við spurninguna hvernig manneskjan öðlast sáluhjálp. Er maðurinn einungis 

þiggjandi eða á hann einhvern þátt í sinni eigin sáluhjálp?25  

   Pelagíus hélt því fram að manneskjan væri frjáls í afstöðu sinni til Guðs og ynni með 

honum að sáluhjálp sinni.26 Ágústínus gagnrýndi kenningar Pelagíusar því að þær gerðu 

það að verkum að þörfin fyrir náð Guðs væri lítil sem engin. Ágústínus vildi alls ekki 

hafna því að maðurinn hefði frjálsan vilja heldur vildi hann meina að hinn frjálsi vilji 

mannsins væri þrælbundinn syndinni.27  Syndarinn hefur frjálsan vilja en hinn frjálsi 

vilji er takmarkaður. Hinum þrælbundna vilja er ókleift að vinna réttlátt verk nema fyrir 

guðlegan mátt, þ.e. náð Guðs. Þau góðu verk sem að hinn frjálsi vilji væri fær um að 

vinna væri aðeins verk sem tengjast hinu góða í náttúrunni svo sem að vilja að borða og 

drekka, að vilja eiga vin, vilja klæðast, vilja byggja hús o.s.frv. En þessi verk eru þó 

innblásin af Guði þar sem þetta eru allt verk sem eru sköpuð af Guði og tilheyra hans 

góðu sköpun.28  

   Ágústínus líkti mannlegri breytni við vogarskál og vildi meina að vegna syndarinnar 

þá hallaðist mannleg breytni alltaf í átt að syndugri breytni frekar en að réttlátum 

verkum.29 Fyrir Ágústínusi þá var hinum frjálsa vilja algerlega ókleift að öðlast 

sáluhjálp í sínum eigin mætti, sem leiðir það af sér að manneskjan getur einungis öðlast 

sáluhjálp fyrir náð Guðs. Sáluhjálpin felur í sér trúna á Guð og sú trú gerir manneskjuna 

réttláta en aðeins Guð getur gert það verkum að manneskjan öðlist trú.30 

   Í riti sínu Um ánauð viljans (lat. de servo arbitrio) svarar Lúther ásökunum Erasmusar 

frá Rotterdam sem sagði að hann afneitaði frelsi manneskjunnar á öllum sviðum.31 Titil 

ritsins fær hann frá orðasambandi sem Ágústínus notaði í deilu sinni við Július af 

Eklanum (386-455) biskup úr reglu Pelagíusar.32 Svar Lúthers byggist að miklu leyti á 

röksemdarfærslu Ágústínusar gegn Pelagíusi. Hann svarar Erasmusi með því að ásaka 

hann um Pelagíusarvillu, þar sem að Erasmus notist við sömu röksemdir fyrir hinum 

frjálsa vilja og Pelagíus.33  

                                                 
24 Sigurjón Árni Eyjólfsson, ,,Inngangur“, Um ánauð viljans, Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 

2003, bls. 16. 
25 Sama heimild, bls. 12. 
26 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, bls. 215. 
27 McGrath, Alister E., Iustitia dei: A History of the Christian Doctrine of Justification / The Beginnings 

to the Reformation, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, bls. 26. 
28 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, bls. 213. 
29 McGrath, Alister E., Iustitia dei, bls. 26. 
30 Sama heimild, bls. 27. 
31 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, bls. 215. 
32 McGrath, Alister E., Iustitia dei, bls. 25. 
33 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2000, 

bls. 107. 
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   Grundvallarmunur á röksemd Erasmusar og Lúthers er sá að Erasmus segir 

nauðsynlegt að maðurinn játist Guði í krafti síns frjálsa vilja og geri maðurinn það er 

hann hólpinn en hafni hann Guði þá sé hann glataður. Lúther þvertekur fyrir þetta og 

segir hjálpræðið bundið við Guð einan og að enginn geti því glatast eða bjargast fyrir 

eigin ákvörðun.34 Samkvæmt Lúther þá er það algerlega á valdi Guðs fyrir kraft heilags 

anda að breyta eðli og hjarta manneskjunar og gera henni þannig kleift að vilja þóknast 

Guði.35 Lúther gagnrýnir Erasmus m.a. vegna þess að hann segir röksemdarfærslu hans 

gera heilagan anda óþarfan.36 Lúther líkir vilja manneskjunnar við reiðdýr. Annaðhvort 

situr Guð á reiðdýrinu og það gerir vilja Guðs eða Satan situr á dýrinu og það gerir vilja 

hans.37 

   Skilninginn á frjálsum vilja sem er að finna í Ágsborgarjátningunni er því hægt að 

rekja til þessara deilna sem hefur verið fjallað um hér að ofan. Mikilvægt er að árétta 

það að Lúther hafnar því ekki að manneskjan hafi frjálsan vilja. Hann leggur áherslu á 

aðgreiningu borgaralegs réttlætis og andlegs réttlætis, þ.e.a.s. að hinn frjálsi vilji 

manneskjunnar getur framkvæmt borgaralegt réttlæti í sínum eigin mætti en er ekki unnt 

að framkvæma andlegt réttlæti nema fyrir kraft heilags anda.38  

   Lúther telur frelsi manneskjunnar koma fram í því, að manneskjan getur valið að 

skipuleggja líf sitt í þjóðfélagi á skynsamlegan hátt. Hugtakið ,,borgaralegt réttlæti“ sem 

fjallað er um í 18. greininni merkir sambandið milli manna. Manneskjan getur valið að 

vera löghlýðin, að halda sig frá því að fremja morð, að kjósa heiðarlega vinnu í stað 

óheiðarlegar o.s.frv. En þetta hefur samt ekkert að segja með það hvernig manneskjan er 

innst inni. Manneskja getur verið löghlýðin og elskuleg á ytra borðinu á meðan hin innri 

manneskja brennur af hatri. Það er aðeins heilagur andi fyrir náð Guðs sem getur breytt 

hjörtum manneskjunnar og fengið hana til að vilja það sem Guðs er.39  

 

 

 

 

 

                                                 
34 Sama heimild, bls. 107-108. 
35 Marteinn Lúther, Um ánauð viljans: Fyrra bindi, Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2003, bls. 

176. 
36 Marteinn Lúther, Um ánauð viljans: Síðara bindi, bls. 21. 
37 Marteinn Lúther, Um ánauð viljans: Fyrra bindi, bls. 177. 
38 Melanchton, Philip, ,,Apology of the Augsburg Confession (1531)“, The Book of Concord: The 

Confessions of the Evangelical Lutheran Church“, ritstj. & þýð. Theodore G. Tappert, Philadelphia: 

Fortress Press, 1959, bls. 226.  
39 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, bls. 214. 
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1.3 Um réttlætinguna 

 

       Ennfremur kenna þeir: Menn geta ekki réttlæst fyrir Guði af eigin kröftum,  

       verðleikum eða verkum, heldur réttlætast þeir án verðskuldunar vegna Krists fyrir  

       trúna, er þeir trúa því, að þeir séu teknir til náðar og syndirnar séu þeim  

       fyrirgefnar vegna Krists, sem með dauða sínum hefur fullnægt fyrir syndir vorar.  

       Þessa trú reiknar Guð til réttlætis fyrir sér, [...]40  

 

Samkvæmt Marteini Lúther felur kenningin um réttlætingu af trú í sér kjarna 

kristindómsins og er sú kenning sem kirkjan stendur og fellur með.41 Kenninguna um 

réttlætingu af trú er því mikilvægt að skoða sambandi við lútherska túlkun á kristnum 

mannskilningi.  

   Til þess að gera sér grein fyrir því hvað felst í þessari kenningu og sambandi hennar 

við hinn kristna mannskilning er mikilvægt að skoða hinn lútherska skilning á 

hugtökunum réttlæti og réttlæting. Á miðöldum og fram að 17. öld hafði hugtakið 

réttlæting fyrst og fremst réttarfarslega skilgreiningu, þ.e.a.s. að litið var svo á að sá 

væri réttlátur sem hefði tekið út refsingu fyrir brot sitt.42 Í þeim skilningi var það undir 

manninum komið að réttlæta sjálfan sig frammi fyrir Guði. Lúther reyndi árum saman 

að réttlæta sjálfan sig með góðum verkum þegar hann var munkur og tilheyrði hinni 

ströngu Ágústínusarreglu en komst að því að hann gæti ómögulega uppfyllt þær kröfur 

um réttlætingu sama hvað hann reyndi.43 

   Seinna uppgvötvaði Lúther nýja merkingu á þessum tveimur hugtökum sem olli 

straumhvörfum í lífi hans.44 Hann varð fyrir þessari uppgvötvun þegar hann var að 

glíma við eftirfarandi ritningavers Páls postula úr Rómverjabréfiinu:  

 

            Réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað er: 

           Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. (Róm 1.17.)  

 

Þessi nýji skilningur hans var fólginn í því að manneskjan er ekki lengur gerandi í 

réttlætingarferlinu heldur er Guð orðinn gerandinn og manneskjan aðeins þiggjandi, því 

að Guð réttlætir manneskjuna með réttlæti sínu.45  Manneskjan hefur reynst ótrú 

                                                 
40 Sama heimild, bls. 179. 
41 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers, bls. 405. 
42 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúther, bls. 412. 
43 Sama heimild, bls. 414-415. 
44 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, bls. 180. 
45 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúther, bls. 416. 
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gagnvart Guði og er í þeim skilningi óréttlát. Guð hefur hins vegar reynst trúr og 

réttlátur gagnvart manneskjunni og birtist réttlæti hans í Jesú Kristi sem 

friðþægingarfórn fyrir syndir manneskjunnar. Þá trú sem viðurkennir réttlæti Guðs og 

fyrirgefninguna í Kristi reiknar Guð til réttlætis fyrir sér, þ.e. ,,með því að treysta Guði 

og verki hans í Kristi, játum vér honum trúmennsku, viðurkennum trúfesti hans og 

miskunn og þetta traust viðurkennir hann í sínum augum“.46 

   Samkvæmt hinni lúthersku hefð er staða manneskjunnar gagnvart Guði sú að hún er 

réttlát af náð án verðskuldunar, því hún hefur sjálf ekkert lagt af mörkum. Réttlæti 

manneskjunnar er eingöngu verk Guðs. Þannig eru syndir manneskjunnar ekki lengur 

tilreiknaðar henni en það er ekki þar með sagt að syndin sé ekki lengur til staðar.47 

Syndin verður áfram til í manneskjunni og segir Lúther manneskjuna vera í ástandi 

réttláts syndara (lat. simul iustus et peccator). En þetta nýja ástand manneskjunnar, 

þ.e.a.s. ástand manneskju sem hefur tekið trú einkennist af trúarlífi sem felst í því að 

berjast gegn syndinni, að eyða valdi hennar, þangað til réttlætið nær yfirhöndinni og 

Kristur vinnur fullan sigur. Þessi barátta nefnist helgun.48 

 

1.4 Simul iustus et peccator 

 

Til að skilja þetta nýja ástand manneskjunnar betur, þ.e. að vera á sama tíma réttlætt og 

syndari þá er mikilvægt að skoða hvernig hún öðlast þessa nýja stöðu. En þessa nýja 

stöðu öðlast manneskjan einungis fyrir trú, þ.e. trúna á fagnaðarerindið, sem aðeins Guð 

getur kallað fram í lífum manna.49 En það gerist fyrst og fremst þegar orð Guðs 

opinberast í hjörtum manna.50 Orðið mætir manninum með tvennum hætti, annars vegar 

sem lögmál og hins vegar sem fagnaðarerindi.51 Í fyrsta lagi felst trúin á fagnaðarerindið 

í því að skilja að manneskjan er í eðli sínu syndari, en lögmál Guðs opinberar henni að 

hún getur með engu móti uppfyllt þá kröfu réttlætingarinnar sem felst í 

verkaréttætingunni. Jafnvel þó að manneskja syndgi ekki í verki, þá uppfyllir hún ekki 

þá kröfu að elska Guð í hjarta sínu og er þar með syndari. Í öðru lagi er það að trúa 

orðum fagnaðarerindisins að Jesús hafi dáið fyrir syndir manna og fyrir trú á hann sé 

maðurinn réttlátur.52 Þannig er það aðeins fyrir trúna að maðurinn öðlast þessa stöðu 

                                                 
46 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, bls. 182. 
47 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúther, bls. 418. 
48 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, bls. 183. 
49 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers, bls. 376. 
50 Sama heimild, bls. 374-375. 
51 Sigurjón Árni Eyjólfsson, ,,Inngangur“, um ánauð viljans, bls. 53. 
52 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers,  bls. 376. 
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réttláts syndara (lat. simul iustus et peccator) og að aðeins Guð getur gert manninum 

kleift að skilja þessa nýja stöðu sína gagnvart sjálfum sér, heiminum og Guði.  

 

 

2. Um frelsi kristins manns 

 

Um frelsi kristins manns kom út í nóvember 1520 og er talið hafa haft mest áhrif allra 

rita Lúthers, að frátalinni þýðingu hans á Nýja testamentinu.53 Ritið inniheldur 

byltingakenndar hugmyndir um stöðu manneskjunnar gagnvart Guði, náunganum og 

sjálfum sér. Þessar hugmyndir voru byltingakenndar vegna þess samhengis sem Lúther 

skrifaði inn í, en hann skrifaði inn í samfélag þar sem hugmyndir hans gengu þvert gegn 

viðteknum og ríkjandi hugmyndum um stöðu mannsins.54 Ritið er því mikilvægt þegar 

fengist er við að varpa ljósi á kristinn mannskilning í lútherskri hefð. Í ritinu er einnig 

að finna svör við seinni rannsóknarspurningunni sem fengist er við í þessar ritgerð en 

hún er ,,hvaða máli skiptir hinn kristni mannskilningur fyrir heiminn í dag?“ Hér á eftir 

verða tekin fyrir þrjú meginþemu ritsins og þau útskýrð til að gera grein fyrir þeim 

mannskilningi sem er að finna í ritinu. 

 

2.1 Frelsi og trú 

Í upphafi ritsins Um frelsi kristins manns setur Lúther fram tvær þversagnakenndar 

fullyrðingar um manneskjuna. En samkvæmt lútherskum mannskilningi þá er tilvist 

manneskjunnar þversagnakennd.55 Fullyrðingarnar eru eftirfarandi:  

 

           Kristinn maður er frjáls drottnari allra hluta og engum undirgefin. 

           Kristinn maður er ánauðugur þræll allra hluta og hverjum manni undirgefinn.56 

 

Manneskjan mun aldrei teljast raunverulega frjáls fyrr en hún hefur tekið trú, þ.e.a.s. 

eftir að manneskjan hefur tekið trú verður frelsið fyrst raunverulegt og meðvitað. En 

þetta frelsi þiggur manneskjan sem gjöf frá Kristi.57 Í huga Lúthers felur frelsið í sér 

annars vegar frelsi undan því að reyna að ávinna sér sáluhjálp með einhvers konar 

                                                 
53 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther: Svipmyndir úr siðbótarsögu, Reykjavík: Hið íslenska 

bókmenntafélag, 2014, bls. 94. 
54 Sama heimild, bls. 96. 
55 Sama heimild, bls. 94. 
56 Marteinn Lúther, Um frelsi kristins manns, Reykjavík: Heimatrúboðið í Reykjavík, 1967, bls. 11. 
57 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther: Svipmyndir úr siðbótarsögu, bls. 94. 
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verkum og hins vegar frelsið til þess að starfa í þágu náunga síns.58 Hið kristna frelsi er 

afleiðing hinnar réttu trúar, en hin rétta trú er að trúa fagnaðarerindinu, sem er að 

manneskjan hefur fyrir trú verið leyst undan öllum boðorðum og lögmálum.59 Þannig er 

maðurinn engum undirgefinn og í þeim skilningi frjáls. Í stuttu máli má segja að í 

frelsinu felist sú skilgreining að hin kristna manneskja er í hjarta sínu frjáls undan 

sérhverju oki, óháð sérhverju veraldlegu valdi, kenningum og valdhöfum. En er um leið 

kallaður til þjónustu í þessum heimi.60 

   Í raun er mjög erfitt að aðgreina þessi tvö hugtök, þ.e. frelsi og trú því í huga Lúthers 

voru þessi tvö hugtök nauðsynlega tengd. Það er ekkert frelsi án trúar. Lúther leggur 

áherslu á að trúna geti menn aðeins öðlast í ljósi orðsins, þ.e. orði Guðs í Ritningunni. 

En annars vegar þarf maðurinn að upplifa örvæntinguna sem felst í því að geta 

ómögulega uppfyllt boðorð og lögmál Guðs og hins vegar að trúa, þ.e. að treysta 

fagnaðarerindinu um Jesú Krist. M.ö.o. felst réttlætingin í traustinu á Guði og á verki 

Krists á krossinum.61  

   Í ritinu fjallar Lúther um hin gleðilegu skipti (þýs. Fröhlicher Wechsel) sem fela í sér 

þær afleiðingar sem trúin hefur í för með sér. Lúther líkir sambandi hins trúaða og Jesú 

Krists við samband brúðar og brúðguma. Trúin veitir ekki aðeins sál mannsins frelsið 

undan sérhverju valdi heldur verður sál mannsins ein með Kristi. Allt það sem 

manneskjan ber með sér verður Krists og allt það sem Kristur ber verður hennar. Þannig 

færast syndir manneskjunnar yfir á Krist og hans ósigrandi réttlæti gerir þær að engu og 

þar af leiðandi hreinsast sál hennar, hún öðlast réttlæti hans að gjöf og verður frjáls.62 

Það sem fylgir einnig þessum gleðilegu skiptum er prestsdómurinn. Þar sem að Jesús er 

bæði konungur og prestur þá verður manneskjan það einnig við skiptin. Í þeim skilningi 

verður manneskjan drottnari allra hluta, sem konungur ríkir hún yfir öllu, dauðanum, 

lífinu, syndinni, o.s.frv. og sem prestur verður hún samverkamaður Guðs.63 

 

 

 

 

                                                 
58 Sama heimild, bls. 95. 
59 Marteinn Lúther, Um frelsi kristins manns, bls. 19. 
60 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther: Svipmyndir úr siðbótarsögu, bls. 97. 
61 Marteinn Lúther, Um frelsi kristins manns, bls. 16-18. 
62 Marteinn Lúther, Um frelsi kristins manns, bls. 20-21. 
63 Wengert, Timothy J., ,,The Freedom of a Christian“, The Roots of Reform: Volume 1, Minneapolis: 

Fortress Press, 2015, bls. 506. 
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2.2 Hinn innri og ytri maður 

Lúther segir hverja kristna manneskju vera tvenns konar, annars vegar hinn innri maður 

og hins vegar hinn ytri maður. Þegar Lúther talar um hinn innri mann, þá á hann við sál 

manneskjunnar, hina andlegu hlið hennar og leggur hann áherslu á að ekkert í hennar 

ytri raunveruleika getur gert hana réttláta eða frjálsa.64 Hinn innri maður er þessi hlið 

manneskjunnar sem Lúther segir vera frjálsan drottnara allra hluta og engum undirgefin.  

   Hinn ytri maður er sú hlið menneskjunnar sem fæst við hinn ytri raunveruleika, hinn 

efnislega heim. Þar hefur manneskjan ýmis félagsleg hlutverk eins og t.d. að vera 

foreldri, nemandi, verkamaður o.s.frv.65 Það er sá hluti manneskjunnar sem Lúther segir 

vera ánauðugan þræl allra hluta og hverjum manni undirgefin. Þótt að manneskjan sé 

fyrir trú sína orðin réttlætt og frjáls þá er hún ekki stikkfrí, því raunveruleikinn er sá að 

manneskjan er enn partur af þessum efnislega heimi og þarf að taka ábyrgð á sínum 

eigin líkama og eiga í samskiptum við annað fólk.66 

 

2.3 Góðu verkin, ávextir trúarinnar 

Lúther leggur áherslu á mikilvægi hinna góðu verka en telur aftur á móti mikilvægt að 

fólk geri sér grein fyrir því að framkvæma þau ekki í þeim tilgangi að bæta upp fyrir 

synd eða öðlast sáluhjálp, heldur væru þau í raun partur af helguninni.67 Lúther leggur 

áherslu á að hin góðu verk séu ávextir trúarinnar. Hann tekur líkingu Krists um tréin og 

ávextina til að útskýra þetta. ,,Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt 

tré góða ávöxtu“.68 Verk mannsins fara eftir því hvernig trú hans er.69 Góðu verkin eru 

annars vegar þau verk sem snúa að einstaklingnum sjálfum t.d. að temja líkaman, 

þ.e.a.s. að hinn innri maður stjórni verkum hins ytri manns og geri hann hlýðinn sér og 

hins vegar þau verk sem snúa að náunganum. Verkin sem snúa að náunganum verða 

alltaf að beinast að því að þjóna öðrum mönnum svo að það verði þeim til gagns.70 Að 

elska náungann felur í sér að gæta réttinda hans á öllum sviðum en einnig að vera 

ábyrgur ráðsmaður sköpunarverksins sem m.a. felur í sér að sporna gegn spillingu 

lífríkisins og umgangast auðlindir jarðar með ábyrgum hætti.71 Hin góðu verk sem hin 

kristna manneskja framkvæmir hefur þann tilgang að þjóna öðrum og þóknast Guði og 

                                                 
64 Marteinn Lúther, Um frelsi kristins manns, bls. 12. 
65 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther: svipmyndir úr siðbótarsögu, bls. 96. 
66 Marteinn Lúther, Um frelsi kristins manns, bls. 29-30. 
67 Sama heimild, bls. 31. 
68 Biblían, 2007, Matt 7.18. 
69 Marteinn Lúther, Um frelsi kristins manns, bls. 34. 
70 Sama heimild, bls. 39. 
71 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther: Svipmyndir úr siðbótarsögu, bls. 97. 
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er á sama tíma fordæmi fyrir aðra.72 Þetta fordæmi er það sem Páll Postuli talaði um 

sem ,,góðilmur Krists“, sem við berum með okkur hvert sem við förum.73 

 

Hér á undan hefur verið varpað ljósi á hinn kristna mannskilning í lútherskri hefð. En sá 

mannskilningur á rætur sínar að rekja til siðbótar Marteins Lúthers á fyrri hlutar 16. 

aldar. Í næsta hluta verður fjallað um hinn kristna mannskilning sem er að finna í 

guðfræði Serene Jones. Í guðfræði hennar er að finna 21. aldar túlkun á kristnum 

mannskilningi sem þrátt fyrir 500 ára aldursmun er ekki ósvipaður hinum lútherska 

mannskilningi en hefur þó tekið breytingum sem í raun virkar sem nauðsynleg 

uppfærsla. Breytingarnar einkennast m.a af fjölgun sjónarhorna en á 21. öldinni leggja 

guðfræðingar áherslu á að rannsaka kristinn mannskilning útfrá fleiri sjónarhornum, t.d. 

félagsfræðinnar, sálfræðinnar og líffræðinnar. 

 

3. Kristinn mannskilningur í guðfræði Serene Jones 

 

Serene Jones (f. 1959) er bandarískur guðfræðingur sem lauk doktorsprófi í guðfræði frá 

Yale háskóla árið 1991. Hún er vígður prestur í tveimur kirkjum mótmælenda annars 

vegar Christian Church (Disciples of Christ) og hins vegar United Church of Christ.74 

Hún kenndi trúfræði í 17 ár við Yale háskóla áður en hún tók við starfi forseta Union 

Theological Seminary í New York þann 1. júlí 2008, en hún er eina konan sem hefur 

sinnt því embætti (af sextán forsetum), en skólinn var stofnaður 1836. Jones er höfundur 

fjölda greina og bóka þ.á.m. Trauma and Grace: Theology in a Ruptured World, hún er 

vinsæll fyrirlesari og gjarnan leitað til hennar af fjölmiðlum þegar leitast er við að svara 

erfiðum trúfræðilegum spurningum, en hún hefur mikla þekkingu á trúfræði, 

stjórnmálum, feminískum fræðum, sögu og siðfræði.75 

 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fengist við hugmyndir Serene Jones um hinn 

kristna mannskilning. Í bókinni Essentials of Christian Theology sem er ritstýrt af 

William C. Placher er að finna kafla sem heitir ,,What´s Wrong With Us?“ Í þeim kafla 

er að finna túlkun Serene Jones á hinum kristna mannskilningi. Jones talar um fjórar 

birtingarmyndir manneskjunar, þ.e.a.s. fjórar birtingarmyndir af manneskjunni eins og 

                                                 
72 Marteinn Lúther, Um frelsi kristins manns, bls. 44. 
73 Biblían, 1981, 2Kor 2.15. 
74 Placher, William C., Essentials of Christian Theology, Kentucky: Westminster John Knox press, 2003, 

bls. viii. 
75 ,,Serene Jones“, Union Theological Seminary, sótt 10. apríl 2017 af 

https://utsnyc.edu/academics/faculty/serene-jones/.  

https://utsnyc.edu/academics/faculty/serene-jones/
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hún getur verið skilin útfrá textun Biblíunnar. Þessar fjórar birtingamyndir eru 

eftirfarandi:  

   1. Manneskjan sem sköpun Guðs. 

   2. Manneskjan sem syndari.  

   3. Manneskjan réttlætt & helguð.  

   4. Manneskjan sem þáttakandi í hinu eilífa lífi.76  

Fjallað verður ítarlega um fyrstu tvær birtingamyndirnar og lauslega um seinni tvær. 

   Í kristinni guðfræði eru tvö meginhugtök sem tengjast kristnum mannskilningi, þ.e. 

ímynd Guðs (lat. imago dei) og synd. Í hinni kristnu hefð hefur skilningurinn á þessum 

tveimur hugtökum verið áhrifamikill þáttur í mótun sjálfsmyndar kristinna einstaklinga 

og þjónar enn því lykilhlutverki. Þessi tvö hugtök tengjast fyrstu tveim 

birtingarmyndunum og verður fjallað stuttlega um sögu og þróun hugtakanna áður en 

gerð verður grein fyrir túlkun Jones á kristnum mannskilningi. 

 

3.1 Manneskjan sem sköpun Guðs 

 

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

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

        og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni.“  

        Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd.   

        Hann skapaði þau karl og konu. (1.Mós 1.26-27.) 

 

Þessi texti er einn af lykiltextum Biblíunnar sem tengist kristnum mannskilningi og í 

honum er m.a. talað um að manneskjan sé sköpuð í Guðs mynd og er latneska hugtakið 

imago dei oft notað þegar fjallað er um þessa hugmynd.77 En hvað þýðir það að vera 

skapaður/sköpuð í Guðs mynd? Allt frá tímum Órigenesar á þriðju öld til dagsins í dag 

hafa guðfræðingar tekist á við þessa spurningu og jafnvel þó flestir taki ekki 

sköpunarsögunni sem sögulegri frásögn af uppruna manneskjunnar þá er margt í þessum 

texta sem opinberar hvað það þýðir að vera manneskja.78 

   Flestir guðfræðingar sem hafa fengist við þetta viðfangsefni telja að það sem felst í 

því að vera manneskjan sem er sköpuð í Guðs mynd gæti þýtt eitt eða fleiri af 

                                                 
76 Jones, Serene, ,,What´s Wrong With Us?“, Essentials of Christian Theology, bls. 142. 
77 McGrath, Alister E., The Christian Theology Reader: Fifth Edition, West Sussex: Wiley & Blackwell, 

2017, bls. 339. 
78 Placher, William C., ,,What´s wrong with us?“, Essentials of Christian Theology, bls. 133. 
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eftirfarandi atriðum:79 

   Í fyrsta lagi er manneskjan skynsemisvera með frjálsan vilja. Hún er ólík plöntum og 

dýrum, sem einfaldlega lifa samkvæmt sínum skapaða tilgangi. Manneskjan hefur þann 

eiginleika að geta hugsað um stöðu sína í heiminum og tekið ákvörðun um það hvernig 

hún vill lifa lífinu. Á þennan hátt, að geta hugsað og valið erum við lík Guði. Í öðru lagi 

gerði Guð manneskjuna að eins konar ráðsmanni yfir heiminum og hefur það hlutverk 

að gæta hans og fara vel með hann. Í þriðja lagi hefur manneskjan getuna til þess að 

eiga samfélag við Guð, og það gerir hana líka Guði og í fjórða lagi geta samskipti okkar 

hvert við annað endurspeglað það kærleiksríka samband sem á sér stað innan 

þrenningarinnar.80  

   Þegar þessi módel eru skoðuð má draga þá ályktun að mennska manneskjunar komi 

fram í tengslum við eitthvað annað en hana sjálfa, þ.e.a.s. í samböndum. Við sjáum 

mennsku okkar best í samböndum, við Guð, aðrar manneskjur og náttúruna.81 Þegar við 

lofum Guð, full þakklætis fyrir þennan fallega heim sem hann skapaði, þegar við 

fórnum tíma okkar og fjármunum í að hjálpa náunganum og þegar við hlúum að 

náttúrunni af virðingu og ást.  En hverjar sem ályktanir okkar um þessi mál eru þá 

virðast kristnir almennt sammælast um að mennskan er ekki best skilin í tengslum við 

okkur sjálf heldur í persónu Jesú Krists. 

 

,,Þið eruð elskaðar sköpunarverur Guðs“ segir Serene Jones við nemendur sína sem 

horfa á hana undrandi augum. En í þessari setningu felst túlkun hennar á manneskjunni 

sem skapaðri eftir mynd Guðs. Í túlkun sinni á imago dei leggur Jones fram sjö atriði 

sem skilgreina hvað felst í því að vera manneskja.82 Þessi sjö atriði eru eftirfarandi: 

   1. Það að vera manneskja er gjöf frá Guði. Sú staðreynd að við mannfólkið erum 

lifandi, erum til, er eingöngu vegna góðvildar Guðs til okkar og við eigum að horfa á 

það sem gjöf. Þegar við áttum okkur á þessari staðreynd þá gerum við okkur grein fyrir 

því að líf okkar og eðli er engin tilviljun heldur erum við sköpuð inn í þennan heim af 

góðum skapara.83 

   2. Guð álítur manneskjuna góða alveg eins og hún er sköpuð. Það er gríðarlega 

mikilvægt að muna að við tilheyrum góðri sköpun og við erum í grunninn góð. Það 

                                                 
79 Sama heimild, bls. 134. 
80 Sama heimild, bls. 134. 
81 Sama heimild, bls. 134. 
82 Jones, Serene, ,,What´s Wrong With Us?“, Essentials of Christian Theology, bls. 143. 
83 Sama heimild, bls. 143-144. 
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koma tímar þegar við hugsum að við séum í eðli okkar slæm og höfum ekkert gott fram 

að færa en sú afstaða er röng, því við erum góð sköpun.84 

   3. Við erum ekki Guð, við erum manneskjur. Sem sköpun erum við verufræðilega ólík 

Guði en samband okkar við Guð byggir á þessari aðgreiningu. Við erum ekki partur af 

Guði, eins og handleggur eða fótleggur eða hugsun Guðs. Við erum einstaklingar í eigin 

heimi, okkar líf og tilvera er ólík Guðs og sú aðgreining er góð.85  

   4. Guð leitast við að eiga samfélag við okkur og gefur okkur hæfileikann til þess að 

eiga samband við sig. Það að vera manneskja er að vera félagsvera, þ.e.a.s. móttækileg 

og opin gagnvart guðdómi sem er móttækilegur og opin gagnvart henni. Í stuttu máli má 

segja að manneskjan sé í eðli sínu hönnuð til samfélags við Guð.86 

   5. Það að vera undursamleg sköpun Guðs, er að vera líkamleg, efnisleg, tilfinningaleg 

og félagsleg vera. Við erum lífrænar verur sem lifa innan tíma og rúms. Líkamar okkar 

breytast og vaxa, veikjast, fjölga sér, þrá, upplifa hungur, gleði, sorg og þurfum hita og 

skjól til að lifa af. Við fæðumst og við deyjum. Þess á milli erum við mótuð af alls 

konar tengslum og erum ekki bara fædd til tengsla við Guð heldur einnig aðra menn og 

náttúruna.87 

   6. Manneskjan hefur hæfileikan til að vera skapandi, sem þýðir að hún er gerandi. 

Það að vera manneskja er að vera áhrifavaldur, sem hefur hæfileikann til að hafa áhrif á 

sköpun Guðs. Þessi hæfileiki er oftast kallaður frjáls vilji, við höfum mátt til að ákveða 

hvernig við ætlum að haga lífum okkar.88 

   7. Guð hefur gert við okkur sáttmála sem við erum sköpuð til að lifa eftir og er okkur 

til góðs. Guð, sá sem skapaði okkur, elskar okkur og leitast eftir samfélagi við okkur 

sem erum líkamlegir gerendur í hinni góðu sköpun. Eins og foreldri sem þráir að barnið 

sitt verði heilbrigt og dafni vel þráir Guð að við breytum þannig að það okkur vegni 

vel.89  

   Þessi sáttmáli er það sem gjarnan er kallað „lögmálið“ í hinni kristnu hefð og vísar til 

þeirra siðferðilegu boða sem fela í sér að elska Guð og náungann og bera virðingu fyrir 

heiminum sem við erum þáttakendur í.90 Þegar við skoðum söguna í réttu ljósi þá 

komumst við að því að það er eitthvað sem kemur í veg fyrir að við hegðum okkur ekki 

samkvæmt okkar upprunalegu mynd. Í heiminum í dag eru stanslaus stríð á milli hópa 

                                                 
84 Sama heimild, bls. 144. 
85 Sama heimild, bls. 144. 
86 Sama heimild, bls. 144-145. 
87 Sama heimild, bls. 145. 
88 Sama heimild, bls. 146. 
89 Sama heimild, bls. 146. 
90 Sama heimild, bls. 146. 
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og þjóða, hinir ríku verða ríkari og hinir fátæku verða fátækari, börn svelta, unglingar 

fremja sjálfsmorð og leiðtogar ljúga.91 Hvað er eiginlega í gangi? Hvað er að okkur? 

 

3.2 Manneskjan sem syndari 

Til að svara því hvað kemur í veg fyrir það að við lifum samkvæmt vilja Guðs tala 

guðfræðingar um syndina og hið synduga ástand. Við erum syndug. En hvað er synd? 

Syndin er oftast skilgreind í hinni kristnu hefð sem óhlýðni gagnvart Guði, þ.e. að lifa 

þvert gegn vilja Guðs.92  Samkvæmt Ágsborgarjátningunni er hið synduga ástand 

núverandi staða manneskjunnar og manneskjan er í mótsögn við sjálfa sig, þ.e.a.s. við 

það ástand sem hún er sköpuð í. En af hverju er syndin til? Lengi vel hafa kristnir 

guðfræðingar átt í erfiðleikum með að svara þessari spurningu. Hvernig getur góð 

sköpun, sem sköpuð er af fullkomnum og góðum Guði, orðið syndug? Vangaveltur út 

frá þessari spurningu hafa leitt til kenningarinnar um upprunasyndina.93  Eins og fjallað 

var um í fyrsta hluta þessarar ritgerðar þá eiga kenningar um upprunasyndina flestar ef 

ekki allar rætur sínar að rekja til frásagnarinnar um fall Adams, sem er að finna í öðrum 

og þriðja kafla fyrstu Mósebókar. Flestir kirkjufeðirnir, þ.á.m. Ágústínus sem var sá 

fyrsti sem setti fram kenningu um upprunasyndina, töldu að Adam og Eva væru 

líffræðilegir foreldrar alls mannkyns og útfrá þeirri forsendu töldu þeir upprunasyndina 

erfast milli kynslóða í gegnum getnaðinn.94  Nútíma guðfræðingar neita ekki tilvist 

upprunasyndarinnar en eru á öðru máli um hvernig hún berst á milli kynslóðana. 

Friedrich Schleiermacher hélt því t.d. fram að vissulega værum við ábyrg fyrir syndinni, 

því hún er partur af því sem við erum og þess vegna þurfum við að takast á við hana en 

hann taldi forsendur fyrir lífræðilegri tilvist hennar ekki sannfærandi. Í staðinn hélt hann 

því fram að syndin bærist á milli kynslóðana í gegnum tengsl okkar við samfélagið, því 

í samfélaginu eru alls konar stofnanir og kerfi sem eru menguð af synd.95 

 

 

Fyrr í ritgerðinni var fjallað um þau sjö atriði sem Serene Jones telur skýra það hvað sé 

að vera manneskja. Í túlkun sinni á hinu synduga ástandi fjallar hún um það hvernig 

syndin hefur áhrif á þessi sjö atriði, þ.e. ímynd Guðs í manneskjunni. En túlkunin er 

eftirfarandi: 

                                                 
91 Sama heimild, bls. 148. 
92 Sama heimild, bls. 148. 
93 Plantinga, Richard J., An Introduction to Christian Theology, bls. 195. 
94 Sama heimild, bls. 196. 
95 Sama heimild, bls. 198. 
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   1. Syndin gerir það að verkum að við eigum oft til að líta á okkur sjálf sem Guð, 

þ.e.a.s. að við séum húsbóndar yfir okkar eigin lífi og heimi. Að við megum gera það 

sem okkur sýnist við hvern sem er og hvað sem er. Þetta getur líka birst í þeirri 

tilhneigingu að bera heiminn á herðum sér, að bera þungann af öllum heimsins 

vandamálum. Í báðum tilfellum sjáum við þá hlið á manneskjunni sem lifir samkvæmt 

þeirri blekkingu að lífið er ekki bundið góðum vilja Guðs.96  

   2. Syndin gerir það að verkum að við lítum á okkur sjálf sem slæmar verur, að líkamar 

okkar sé slæmir, að kynlíf sé slæmt og hugur okkar sé slæmur og að það góða í 

heiminum sé í raun slæmt sem við eigum að forðast og flýja. Önnur tegund brenglunar 

syndar á þessu atriði er að við getum átt það til að meta sum líf mikilvægari en önnur, 

t.d. með því að telja einhvern kynþátt mikilvægari en annan eða karlkyn meira virði en 

kvenkyn. Bæði þessi afbrigði stangast á við hina kristnu afstöðu um ást Guðs til alls 

mannkyns. 

   3. Syndin gerir það að verkum að við missum sjónar á aðgreiningu Guðs og manna. 

Þriðja atriðið fjallar um það að við erum ekki Guð heldur manneskjur. Brenglun á þessu 

atriði getur birst í nokkrum myndum. Ein birtingarmyndin er þegar við gerum einhverja 

persónu, stjórnmálaflokk, þjóðfána, eða einhverja aðra hluti að guðum í lífi okkar, 

þ.e.a.s. gefum þeim einhvers konar guðlega eiginleika. Þessi birtingarmynd er gjarnan 

kölluð skurðgoðadýrkun. Staðalímyndir eru ein tegund þessarar brenglunnar en einnig 

þegar við búum til norm, þ.e.a.s þegar við ákveðum að einhver kynhneigð, kynþáttur 

eða trúarbragð sé „venjulegt“ og önnur afbrigði séu „óvenjuleg“.97 

   4. Syndin gerir það að verkum að samband okkar við Guð og menn brenglist. 

Brenglun á þessu atriði getur haft neikvæð áhrif á samböndin í lífi okkar, annars vegar 

við Guð og hins vegar við annað fólk. Í fyrsta lagi þegar manneskja er ótrú gagnvart 

Guði og syndgar, þá lifir hún ekki í réttu sambandi við Guð. Þetta hefur einnig áhrif á 

samband okkar við hvort annað. Líf í synd getur haft slæm og jafnvel skaðleg áhrif á 

samband okkar við aðra.98 

   5. Syndin gerir það að verkum að sjálfsmynd okkar, sambönd, samskipti og samfélag 

brenglist. Fimmta atriðið var það að vera undursamleg sköpun Guðs, sem er líkamleg, 

efnisleg, tilfinningaleg og félagsleg vera og við erum fædd til þess að vera í samböndum 

við Guð, aðra menn og náttúruna. Hvernig syndin lifir í samskiptum milli fólks sést vel 

á því hvernig syndin brenglar þessa þætti mannlegrar tilveru.  

                                                 
96 Jones, Serene, ,,What´s Wrong With Us?“, Essentials of Christian Theology, bls. 150. 
97 Sama heimild, bls. 151. 
98 Sama heimild, bls. 151. 
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   Ef við tökum hroka mannsins sem dæmi, þ.e.a.s. hvernig hann birtist í félagslegu 

samhengi þá sjáum við hvernig mannfólkið býr til stofnanir, ríkisstjórnir og 

efnahagskerfi sem hafa þá tilhneigingu að verða Guðir í lífi okkar, þ.e.a.s. þessar 

stofnanir hafa oftar en ekki gríðarleg mikil áhrif á líf fjölda fólks og einnig umhverfið. 

Dæmi um þetta er t.d. hinn frjálsi kapítalismi sem er valdur að arðránum fátækra þjóða, 

umhverfisspjöllum í hagnaðarskyni og offramleiðslu á vörum og varningi.99 

   Aðra birtingarmynd er að finna í örvæntingu mannsins, þeirri trú að lífið sé 

tilgangslaust og lítils virði eða að hann sé slæmur í eðli sínu. Þessi örvænting leiðir oft 

til misnotkunar áfengis, vímuefna, matar, kláms, vinnu ofl.  í  þeim tilgangi að höndla 

lífið. Félags- og sálfræðingar eru sífellt að verða meðvitaðri um að slík 

hegðunarmunstur eru eitthvað sem tilheyrir félagslegri synd, þ.e.a.s. þau erfast í gegnum 

sambönd, yfirleitt brotin fjölskyldusambönd. 

   Misnotkun tungumálsins er enn önnur birtingarmyndin. En notkun tungumálsins er 

stór þáttur af því hvernig viðhorf og breytni okkar mótast og við sjáum hvernig 

fordómar í garð hinna ýmsu hópa eru inngrónir í tungumálið. Í tungumálinu eru til 

staðar fyrirfram mótaðar hugmyndir um alls konar hluti, hópa og fólk sem við gerum 

okkur ekki grein fyrir og hefur mjög skaðleg áhrif.  

   Syndin sem felst í því að notfæra sér aðra manneskju er enn önnur birtingarmynd 

þessarar brenglunnar. Kynferðisofbeldi, líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, o.s.frv. er 

allt partur af þessari tegund brenglunnar á þessu fimmta atriði sem í raun má flokka sem 

hinar félagslegu syndir. En syndin er ekki bara einstaklingsbundin heldur lifir í 

samfélagi manna.100 

   6. Syndin gerir það að verkum að okkar frjálsi vilji er þrælbundinn syndinni. Sjötta 

atriðið varðar frelsi mannsins, þ.e.a.s. þann hæfileika mannsins til að vera gerandi í 

lífinu, áhrifavaldur í heiminum, geta hans til að ákveða hvernig hann ætlar að haga lífi 

sínu. Hvernig hefur syndin áhrif á frelsi mannsins? Erum við ábyrg gagnvart syndinni 

eða erum við einfaldlega fórnalömb illra afla sem fá okkur til að syndga? Syndgum við 

frjálslega eða er syndinni þvingað upp á okkur? Samkvæmt kristinni hefð erum við bæði 

ábyrg gagnvart syndinni og fórnarlömb hennar. Guð skapaði ekki hið illa sem hlýtur að 

gefa það til kynna að við höfum gert það. Syndug mynstur í samfélagi manna erfast á 

milli kynslóða. Bæði í félagslegu samhengi og sem einstaklingar breytum við reglulega 

gegn vilja Guðs. En af hverju getum við ekki bara hætt að syndga? Þessari spurningu er 

hægt að svara með kenningunni um ánauð viljans, sem fjallað var ítarlega um í fyrsta 

                                                 
99 Sama heimild, bls. 152. 
100 Sama heimild, bls.152-153. 
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hluta þessarar ritgerðar. En samkvæmt henni þá mótast vilji mannsins af syndinni sem 

býr í stofnunum og kerfum samfélagsins. Þetta veldur því að okkur fer að langa til að 

syndga. Í þeim skilningi er hinn frjálsi vilji mannsins ekki lengur frjáls heldur 

þrælbundinn syndinni. Á þennan hátt erum við bæði ábyrg fyrir syndinni og fórnarlömb 

hennar.101 

   7. Syndin gerir það að verkum að við höfum brotið gegn sáttmálanum við Guð. Hið 

synduga ástand manneskjunnar veldur því að við syndgum, bæði sem einstaklingar og 

sem samfélag. Synd er líka eitthvað sem við verðum fyrir, þjáningin sem við verðum 

fyrir þegar annað fólk eða stofnanir skaða okkur. Brot okkar á sáttmálanum við Guð 

getur átt sér stað í okkar nánustu samböndum, í samtali sálarinnar við sjálfa sig, en líka í 

reglugerðum ríkistjórnar okkar og/eða efnahagskerfinu. Syndin veldur því að þessi 

sáttmáli getur orðið okkur byrði frekar en vegvísir til betra lífs. Meðvitund okkar um 

synd og vangeta til að halda lögmálið getur leitt til þess að við fyllumst örvæntingar og 

verðum þunglynd.102 

 

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þetta synduga ástand manneskjunar, þessi 

brenglun á okkar upprunalegu mynd er ekki lokaniðurstaðan. Vilji Guðs birtist bæði í 

lögmálinu og Jesú Kristi. Í Kristi sjáum við bæði ímynd Guðs, hvernig manneskjan var 

upprunalega sköpuð og hvernig við lifum, þ.e.a.s. ekki samkvæmt þeirri mynd sem við 

erum sköpuð í heldur í synd, en einnig hvað Guð hefur gert í málinu. Hið synduga 

ástand er ekki lokaniðurstaðan, heldur fyrirgefningin og náðin sem Guð gefur okkur, 

vonina sem felst í hinu nýja lífi þar sem manneskjan er gerð réttlát þrátt fyrir sitt 

synduga ástand.103 

 

3.3 Manneskjan, réttlætt og helguð 

 

Hugtökin réttlæting og helgun er tvö hugtök sem gegna lykilhlutverki í kristnum 

mannskilningi. Þau minna okkur á þá von sem felst í hinu kristna lífi, þ.e.a.s. að þrátt 

fyrir það að við séum flækt í syndugt líferni þá höfum við þegið náð frá Guði og hið 

nýja líf er okkar. Orðið náð merkir óverðskulduð gæska en í náð Guðs felst í því að 

hann hefur ákveðið að gera okkur réttlát frammi fyrir sér þrátt fyrir að við höfum ekki 

gert neitt til að verðskulda það.104 Við erum sek gagnvart lögmáli Guðs en á sama tíma, 

                                                 
101 Sama heimild, bls. 153. 
102 Sama heimild, bls. 154. 
103 Sama heimild, bls. 154-155. 
104 Sama heimild, bls. 155. 
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vegna gæsku sinnar, gerir hann okkur réttlát. Þessi raunveruleiki sem maðurinn lifir við 

hefur gjarnan verið kallað réttlátur syndari (lat. simul iustus et peccator), en um þessa 

hugmynd hefur þegar verið fjallað um í fyrsta hluta þessarar ritgerðar. 

   Helgun er hugtak sem er notað til að útskýra hvernig kraftur Guðs vinnur í okkur. 

Þegar Guð frelsar okkur, fyrirgefur hann ekki bara syndir okkar heldur gerir okkur 

heilög, þ.e. hann gefur okkur kraftinn til að lifa öðruvísi í ljósi fyrirgefningarinnar. 

Lögmál Guðs er þar með ekki lengur þetta ómögulega takmark sem okkur er ógerlegt að 

uppfylla heldur virkar sem nýr möguleiki, raunveruleiki sem okkur er frjálst að reyna að 

uppfylla og ef okkur mistekst það er okkur fyrirgefið.105 

 

3.4 Manneskjan sem þátttakandi í hinu eilífa lífi 

 

Hvað er eilíft líf? Hvað þýðir það að vera þátttakandi í hinu eilífa lífi? Við þessum 

spurningum er ekkert eitt rétt eða endanlegt svar. Flestir guðfræðingar taka undir 

eftirfarandi afstöðu: Hvað sem bíður okkar, á endanum, það mun verða gott. Við 

munum öll dvelja hjá Guði, í réttlátum heimi og lifa í fullri gnægð.106 Það er þessi von 

sem er eins konar rauður þráður í gegnum hinn kristna mannskilning sem fullkomnast í 

þessari fjórðu birtingarmynd á manneskjunni í túlkun Serene Jones. Þessi von er ekki 

blind, því þrátt fyrir það að hið eilífa líf sé mikill leyndardómur þá höfum við samt 

vissar vísbendingar um hvað það felur í sér. Hvað sem bíður okkar, þá vitum við að það 

mun vera með hinum algóða kærleiksríka Guði sem gefur okkur líf og elskar okkur. Við 

munum dvelja með Guði í fjölbreytileika okkar, en blöndumst ekki saman einhverri 

formlausri alheimssál. Við munum taka þátt og vera gerendur í hinu eilífa lífi sem 

einstaklingar, þar sem við uppfyllum sáttmála Guðs með gleði og lifum að eilífu í 

kærleika.107 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Sama heimild, bls. 156. 
106 Sama heimild, bls. 157. 
107 Sama heimild, bls. 158. 



22 

 

4. Samantekt 

 

Í fyrstu tveim köflum þessarar ritgerðar var gert grein fyrir hinum lútherska 

mannskilningi. Það var gert með því að skoða tvö áhrifamestu rit lúthersku hefðarinnar, 

þ.e. Ágsborgarjátningin og Um frelsi kristins manns. Þessi tvö rit voru valin vegna þess 

að þau innihalda bæði kjarnann í trúarjátningum lúthersku kirkjunnar og mannskilning 

hennar.  

   Samkvæmt lútherskum mannskilningi þá er raunveruleiki manneskjunnar sá að hún er 

í mótsögn við sjálfa sig. Manneskjan var sköpuð í mynd Guðs, með guðsótta, guðstraust 

og kærleika. Hún er sköpuð til þess að eiga samfélag við skapara sinn og vera 

ráðsmaður yfir sköpun hans. Hennar hlutverk er að gæta jarðarinnar og því sem á 

jörðinni er, fjölga sér og eiga í kærleiksríku samfélagi við aðrar manneskjur.  

   Manneskjan lifir ekki samkvæmt þessu hlutverki sínu því hún er syndug. Syndin gerir 

það að verkum að manneskjunni er ófær um að eiga farsælt samfélag við Guð, gæta 

jarðarinnar og eiga í kærleiksríku samfélagi við aðrar manneskjur í eigin mætti. Vegna 

syndarinnar er hinn frjálsi vilji manneskjunnar þrælbundinn syndinni sem gerir það að 

verkum að hún er ófær um að þóknast Guði. Hinn ánauði vilji er ekki megnugur um að 

framkvæma andlegt réttlæti en hefur getu til að framkvæma borgaralegt réttlæti. Þessi 

raunveruleiki manneskjunnar, þ.e. þessi mótsögn við sig sjálfa, gerir það að verkum að 

hún þarf á endurlausn að halda. 

   Endurlausnina er aðeins að fá fyrir trúnna. Trúnna er aðeins hægt að öðlast fyrir 

opinberun orðsins, þ.e. Guðs orðs. Guðs orð er annars vegar lögmálið og hins vegar 

fagnaðarerindið. Lögmálið sýnir fram á að manneskjan er syndug og þarf á endurlausn 

að halda en endurlausnina er að finna í fagnaðarerindinu. Fyrir trú á Guð og trausti á 

verki hans í Kristi verðum við réttlætt frammi fyrir Guði. 

   Réttlæting af trú er sú kenning sem kirkjan stendur og fellur með sagði Lúther. Guð er 

gerandinn í hjálpræðisverkinu og manneskjan einungis þiggjandi. Þegar manneskjan 

öðlast trú breytist raunveruleiki hennar og hún verður réttlátur syndari (lat. simul iustus 

et peccator).  

   Við þessa breytingu hefur manneskjan öðlast nýja stöðu og setur Lúther fram þá 

þversagnakennda fullyrðingu að manneskjan er bæði frjáls drottnari allra hluta og 

engum undirgefin og ánauðugur þræll allra hluta og öllum undirgefin. Hún er frjáls 

undan sérhverju valdi og verkaréttlætingu en á sama tíma ánauð vegna þess að hennar 

nýja líf fær hana til að langa að þóknast Guði og þjóna náunganum í kærleika. 
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Í þriðja kaflanum var fjallað um 21. aldar mannskilning í guðfræði Serene Jones. Þessi 

nýja túlkun Jones er ekki ósvipuð hinum 500 ára lútherska mannskilningi en virkar í 

raun sem nauðsynleg uppfærsla á honum fyrir 21. öldina. Munurinn þar á milli 

einkennist að mestu leyti af fleiri sjónarhornum sem guðfræðingar nútímans leggja 

áherslu á að nota þegar mannskilningurinn er skoðaður. En Jones gengur út frá því að 

raunveruleiki manneskjunnar hafi fjórar birtingarmyndir: 

 

   1. Manneskjan sem sköpun Guðs. 

   2. Manneskjan sem syndari.  

   3. Manneskjan réttlætt & helguð.  

   4. Manneskjan sem þáttakandi í hinu eilífa lífi. 

 

Í framsetningu sinni setur hún fram sjö atriði sem skilgreina hvað það felst í því að vera 

sköpun Guðs, m.ö.o. hvað felst í því að vera skapaður í mynd Guðs (lat. imago dei). 

Hún fjallar einnig um það hvernig áhrif syndin hefur á þessi sjö atriði. Líkt og í hinum 

lútherska skilningi þá gengur Jones útfrá þeirri hugmynd að maðurinn sé réttlátur 

syndari (lat. simul iustus et peccator) og að raunveruleiki okkar einkennist af lífi 

helgunar. Helgunin felst í því að berjast gegn syndinni annars vegar við syndirnar í 

okkar eigin lífi og hins vegar við syndir samfélagsins. Við eigum von, um að réttlætið 

sigri að lokum og það er okkar hlutverk að berjast hinni góðu baráttu þangað til yfir 

líkur vegna þess að við erum líka þáttakendur í hinu eilífa lífi. 

 

5. Niðurstöður 

 

Í innganginum var sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: Hver er hinn kristni 

mannskilningur samkvæmt hinni lúthersku hefð og hvaða máli skiptir hann fyrir 

heiminn í dag? 

 

Í þessari ritgerð hefur verið varpað ljósi á hinn kristna mannskilning, annars vegar á 

hinn lútherska mannskilning og hins vegar 21. aldar mannskilning í guðfræði Serene 

Jones. Það er ljóst að framsetning Jones er mikilvæg því að hún heldur þessari 

nauðsynlegu umræðu gangandi. Þrátt fyrir það að Jones er hluti af kalvinískri hefð þá er 

ljóst að álykta að hennar túlkun samræmist vel hinni lúthersku. Í Ágsborgarjátningunni 

og  Um frelsi kristins manns er að finna kjarnann í hinum lútherska mannskilningi en 

nálgun Jones gerir það að verkum að við nútímafólk eigum auðveldara með að tengja 



24 

 

hann við okkar eigið líf. Líkt og samfélagið breytist þá breytumst við og við þurfum á 

þess konar uppfærslu að halda á þessari umræðu. Hún gerir þetta líka svona snilldarlega. 

 

   Hinn lútherski kristni mannskilningur skiptir máli fyrir heiminn í dag. Hann er svar 

við spurningu Dietrichs Bonhoeffers ,,Hver er ég?“ og einnig vangaveltum Sókratesar 

um sjálfsþekkinguna. Lútherski mannskilningurinn er vissulega möguleiki, einn af 

mörgum sem leitast við að svara spurningunni um eðli og ástand manneskjunnar en það 

er mikilvægt að við tökum afstöðu til hennar. Í ljóði sínu kemst Bonhoeffer að þeirri 

niðurstöðu að hver sem hann væri, þá væri hann Guðs. En hvað er það? Hvað er að vera 

Guðs? Það að vera Guðs er ákveðin afstaða og sú afstaða er hinn kristni mannskilningur 

sem felur í sér ábyrgð. 

   Lútherski mannskilningurinn skiptir miklu máli fyrir heiminn í dag vegna þess að sú 

afstaða sem við tökum hefur áhrif á það hvernig við högum lífi okkar og hvernig við 

breytum. Í hinum vestræna heimi í dag er mannskilningur frjálshyggjunar allsráðandi. 

Sá mannskilningur felur ekki í sér vott af náungakærleik heldur þvert á móti samkeppni. 

Að líta á náunga sinn sem ógn við eigin hagsmunum. Sá mannskilningur felur ekki í sér 

að líf mannsins og umhverfi hans sé gjöf frá Guði sem ber að gæta og rækta. En hverjir 

eru ávextirnir af svoleiðis mannskilningi? Það er nóg að líta út um gluggan eða horfa á 

sjöfréttir til þess að sjá spillinguna af völdum hroka og græðgi mannsins sem nýtur sín í 

þess konar mannskilningi. Misskipting auðs, offramleiðsla matar-, drykkjar-, og 

munaðarvara og umhverfisspjöll af völdum hagsmunasamtaka svo dæmi séu tekin eru 

allt afleiðingar illskunar og syndarinnar í heiminum. 

   Þegar við játum trú á Jesú Krist og verk hans á krossinum, þá öðlumst við nýja stöðu 

gagnvart Guði og heiminum. Við áttum okkur á því hver við erum, réttlátir syndarar og 

við öðlumst nýja sjálfsmynd og sýn á heiminn. Við erum góð sköpun og tilheyrum hinu 

góða sköpunarverki Guðs. Við höfum sérstöðu í heiminum og okkur er falið það 

verkefni að gæta jarðarinnar, rækta hana og viðhalda henni í samstarfi við Guð. Við 

gerum okkur grein fyrir því að við lifum í mótsögn við okkar skapaða eðli en fyrir náð 

Guðs eigum við séns. Við eigum von!  

   Vonin felst í því að illskan í heiminum mun ekki eiga lokasvarið heldur mun réttlætið 

sigra að lokum. Upphaf syndarinnar er leyndardómur en syndin í heiminum er 

raunveruleg og við þurfum að taka ábyrgð á henni. Syndin er ekki eingöngu 

einstaklingsbundin heldur er hún félagslegt, sálfræðilegt, pólitískt og efnahagslegt 

vandamál. Syndin er í okkar persónulegu lífum og í samfélaginu, í báðum tilfellum 

þurfum við að takast á við hana. Það er sú ábyrgð sem verður raunveruleg þegar við 
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játum trú á Jesú Krist og tileinkum okkur kristinn mannskilning. 

   Kristinn mannskilningur er ekki afstaða sem gefur mönnum leyfi til þess að gera það 

sem þeim sýnist heldur kallar hún manninn til ábyrgðar. Það að vera Guðs er ekki 

frípassi til himna og að við getum gert það sem okkur sýnist þangað til. Nei, aldeilis 

ekki! Það að vera Guðs, felur í sér að við erum frelsuð frá valdi syndarinnar fyrir verk 

Jesú Krists á krossinum og höfum öðlast nýjan kraft til þess að takast á við þennan 

synduga heim og lifa lífi helgunar. Helgunin felur í sér líf sem einkennist af baráttu við 

syndina, að eyða valdi hennar þangað til réttlætið nær yfirhöndinni og Kristur vinnur 

fullan sigur. 

      Breytingin, sem felst í því að lifa lífi helgunar hefst í okkar persónulega umhverfi. 

Hjá okkur sjálfum, gagnvart fjölskyldum okkar, vinum og nágrönnum. Næst er það 

skólinn eða vinnan, bæjarfélagið, borgin, þjóðfélagið o.s.frv. Þetta verkefni sem við 

stöndum frammi fyrir, að berjast gegn syndinni, getur virst ómögulegt og það er líklegt 

að manni fallist hendur og manni langi að gefast upp. En við erum ekki ein í baráttunni, 

því við höfum algóðan Guð, persónulegt samband við skapara heimsins sem vinnur 

þetta góða verk í okkur og með okkur. Þessi fullvissa gefur okkur þá von um að 

réttlætið mun sigra að lokum, en þangað til þurfum við að taka afstöðu og taka ábyrgð 

sem felst í því að biðja Guð um að hjálpa okkur einn dag í einu þangað til réttlætið hefur 

sigrað. Tökum afstöðu til hins kristna mannskilnings og verum breytingin sem við 

viljum sjá í heiminum. 
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