
 

Hugvísindasvið 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guðsríki er innra með yður  

og 

 meðal yðar 

 

 
Hvað er líkt og ólíkt með kristinni kyrrðarbæn  

og vestrænni núvitund? 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til BA-prófs í guðfræði 

 

 

Dagur Fannar Magnússon 

 

Maí 2017



ii 

 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Guðfræði 

 

 

 

 

Guðsríki er innra með yður  

og 

 meðal yðar 
 

Hvað er líkt og ólíkt með kristinni kyrrðarbæn  

og vestrænni núvitund? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs í guðfræði 

 

     Dagur Fannar Magnússon 

Kt.: 100792-3389 

 

Leiðbeinandi: Arnfríður Guðmundsdóttir 

Maí 2017 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guðsríki er innra með yður og meðal yðar 

Hvað er líkt og ólíkt með kristinni kyrrðarbæn  

og vestrænni núvitund? 

 

Þessi ritgerð er 10 eininga lokaverkefni til BA prófs 

í guðfræði við Guðfræði- og trúarbragðadeild,  

Hugvísindasviði Háskóla Íslands 

 

© Dagur Fannar Magnússon 2017 

Óheimild er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt 

nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent  

Maí 2017 



iv 

 

Ágrip 

Kyrrðarbæn og núvitund eru nútíma íhugunnaraðferðir sem stuðla að meiri 

lífsfyllingu og andlegri vellíðan. Þær komu báðar fram á sjónarsviðið á sjöunda áratug 

tuttugustu aldar en eiga báðar rætur að rekja í trúarbrögð aldir aftur í tímann. Líkindi 

þeirra eru mikil bæði í iðkun og áhrifum á manninn. Munurinn sem er hvað mest 

afgerandi er áherslan á trúarlega þáttinn. Núvitundin er sneydd öllum trúarlegum 

þáttum en í kyrrðarbænin er leitast við að komast í nánara samband við Guð. Bænin er 

í sínu víðasta samhengi samtal við guðdóminn, aftur á móti er hægt að flokkar bænir 

niður í mismunandi gerðir sem eru ekki bundnar ákveðnum trúarbrögðum. Undir eina 

af þessum gerðum er kyrrðarbænin og fleiri kristnar íhugunnar aðferðir. Núvitundar 

íhugun hefur einnig sterk einkenni þessarar tilteknu bænagerðar og mætti því segja að 

núvitundaríhugun væri bæn án Guðs. Núvitund þarf ekki að vera bundin við 

íhugunnar aðferðina og snýst þá um að vera til staðar í hinni líðandi stund. Hægt er að 

stunda núvitund allar stundir í hinu daglega lífi. Því má bera rök fyrir því að 

núvitundarkennslu sé að finna í Biblíunni, kristinni hefð og að kyrrðarbænin sé í raun 

ein af mörgum núvitundar aðferðum. 
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Formáli 
 

Í upphafi náms míns við guðfræðideild Háskóla Íslands vorum við nemendur hvattir 

til þess að fara strax að velta því fyrir okkur hvað við vildum skrifa um í BA 

ritgerðinni. Það skaut mörgum hugmyndum upp í kollinn á mér. Ein af þeim var að 

skrifa um núvitund á einhvern hátt. Svo kom loksins að því að velja sér verkefni og 

hugurinn fór aftur á flug og ýmislegt týndist til og átti ég fremur erfitt með að velja úr. 

Það endaði því þannig að ég leitaði aftur í upphafið. Tilfellið er að ég er svo innilega 

sannfærður um það að vísindin og trúin eigi mun meiri samleið en fólk vill vera láta, 

hvort sem það er rangt hjá mér eða ekki. Nokkrir einstaklingar komu að yfirlestri 

ritgerðarinnar en það voru þau Arnfríður Guðmundsdóttir prófessor, sem er einnig 

leiðbeinandinn minn í þessari ritgerð, Guðmundur Ólafsson lektor við Háskólann á 

Bifröst og áður við Háskóla Íslands og Gunnar Skarphéðinsson, íslenskufræðingur. 

Einnig komu unnusta mín Þóra Gréta Pálmarsdóttir, mastersnemi, og tengdamóðir 

mín, Hildur Karlsdóttir, kennari, að yfirlestri. 

Þóra Gréta hefur verið mér mun meira til hjálpar en bara við yfirlestur og verið 

mjög þolinmóð við mig. Einnig hafa börnin mín tvö, Kristbjörg Lilja, þriggja ára, og 

Skarphéðinn Krummi, sex mánaða, hjálpað mér yfir erfiðasta hjallann. Einnig vill ég 

þakka foreldrum mínum og systkinum fyrir að sjá um börnin mín yfir mestu 

álagstímanna. Þessu fólki vil ég þakka innilega fyrir aðkomuna að þessari ritgerð, 

verkið hefði aldrei gengið svona vel ef ekki væri fyrir þau.  

 

Hafnarfirði, maí 2017 

Dagur Fannar Magnússon 
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Inngangur 
 

Vestrænt samfélag í dag einkennist af hraða og spennu. Þörfin á því að standa öðrum 

framar er mikil og krafa samfélagsins til einstaklingsins að standa sig á öllum sviðum 

gríðarleg. Menn missa því af því sem er að gerast í þeirra nánasta umhverfi og gleyma 

að njóta augnabliksins. Því er ekki furða að fólk fari að leita sér að aðferðum til þess 

að finna sálar- og hugarró. Samtímis er vestrænt samfélag á hraðsiglingu í burt frá 

Guði kristinna manna eða hinum abrahamíska Guði, sem er samkvæmt 

skilgreiningum hreinn kærleikur, læknandi föður- og móðurímynd sem umvefur börn 

sín elsku. Til hans er hægt að leita í hverri þraut og þjáningu og hann veitir frið og ró. 

Það sem virðist oft koma í staðinn, ef ekki er um að ræða önnur trúarbrögð, er 

guðleysi. Ef menn leita ekki til Guðs eftir innri friði, hugarró og huggun, hvert leita 

þeir þá?  

Vestræn núvitund var innleidd á sjöunda áratug síðustu aldar og á síðustu 

árum hefur færst í aukana að menn nýti sér hana til að öðlast innri frið. Vestræn 

núvitund er byggð á austurlenskum trúarbrögðum en hefur verið sneydd öllum 

trúarlegum kenningum. Eftir árið 2000 hefur hin vestræna núvitund aukið umsvif sín 

á Íslandi en þess má geta að orðið núvitund finnst hvorki í íslenskri orðabók frá 2002 

né heldur 2005. Gjörhygli er orð sem einnig hefur verið notað um þessa tilteknu 

iðkun. Orðið er til í Íslenskri orðabók en ekki í þeirri merkingu sem iðkunin ber með 

sér. Einnig hafa orðasambönd eins og vakandi athygli eða vakandi nærvera verið 

notuð. Á ensku er orðið mindfulness notað yfir ofangreind hugtök. Í þessari ritgerð 

verður notast við hugtakið vestræn núvitund til þess að skilgreina þá hugleiðsluaðferð 

sem notuð er til þess að komast í samband við líðandi stund.  

En hvað kemur Guð þessu við? Hvernig finnur maður innri frið og hugarró hjá 

honum? Bænin, sem er í sinni víðustu merkingu skilgreind sem samtal við Guð, getur 

orðið manni til gagns. Við munum því fara í dýpri skilgreiningu á bæninni hér að 

neðan og skoða nokkrar mismunandi tegundir bæna. Ein tegundin nefnist Bæn hins 

mikilfenglega trúarlega persónuleika (e. the prayer of great religious personalities). Í 

kristnu samhengi má finna margar mismunandi íhugunarbænahefðir og eina þeirra 

munum við skoða betur. Á íslensku nefnist hún kyrrðarbæn (e. centering prayer).  

Eftir umfjöllun um kyrrðarbænina kemur kafli um hina vestrænu núvitund. Í 

báðum tilvikum er fjallað um uppruna og tilgang, ólíkar aðferðir og að lokum áhrifin 

á þá sem leggja stund á annarsvegar kyrrðarbænina og hinsvegar vestræna núvitund. 
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Kaflarnir eru skrifaðir með líkum hætti í þeim tilgangi að auðvelda samanburð sem 

kemur í kjölfar umfjöllunar um vestrænu núvitundina. Markmiðið með samanburði er 

að skoða það sem er líkt og ólíkt með þessum íhugunaraðferðum. Er rétt að líta svo á 

að út úr samanburðinum kæmi annarsvegar svar við spurningunni hvort að núvitund 

sé að finna í kristinni hefð, og hinsvegar hvort að núvitund sé „guðlaus“ bæn? 

 

Bænin 
 

Flest trúarbrögð heims geyma einhvers konar formgerð að bæn. Bænin er talin vera 

kjarni allra trúarbragða og tjáningin í bæninni gefur í raun mest til kynna um helgi 

siðarins.1 Maðurinn snýr sér ekki einungis að guðdómnum í bæn heldur mætast þeir, 

Guð og maður, og er bænin því vettvangur fyrir samveru Guðs og manns. Bænin getur 

birst í ótal formum eftir menningarheimum og hefðum en einnig einstaklingum. 

Tungumálið setur bæninni engin mörk og getur hún verið allt frá hvers konar hrópi til 

þagnar og samtali til hljóðrar hugleiðingar.2 Lofgjörð, þakklæti, ávítur, örvænting og 

fyrirbæn eru ólíkar tegundir bæna. Maðurinn getur því mótað veruleika sinn í bæn og 

það eykur hæfni hans til þess að takast á við lífið en einnig til að hverfa á brott um 

stund. Bænin getur verið uppspretta lífsfyllingar og skilnings.3 

Nútímasamfélag einkennist af miklum hraða og litlum tíma, því að fólk gefur 

sér minna tóm og jafnvel ekki tíma til bænaiðkunar. Menn nýta sér tilbúnar bænir 

ljóðskálda og þylja þær upp í sífellu en það er merki um takmarkaðan orðaforða okkar 

um trúarleg málefni. Séð utan frá lítur þetta út sem uppgerðarlegt smjaður og 

innihaldslaust trúarkvak. Maðurinn verður því að endurnýja orðaforða sinn í 

trúarupplifunum sínum og vinna bug á því málleysi sem flestir finna fyrir þegar orða á 

bæn. Fjöldi orða skiptir þó ekki máli heldur gildi þess sem sagt er.4 Bæn sem íhugun, í 

þögn, krefst þekkingar á málfari bænalífsins og viðfangsefnum trúarinnar. Missi menn 

þann hæfileika að tala um líf sitt með tillit til trúarinnar, tapa þeir getu sinni til að 

túlka trúarupplifun sína í bæn og geta því fyrirgert möguleika sínum til þess að móta 

                                                 
1 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers, Reykjavík: Hið Íslenska bókmenntafélag, 2000, 
bls. 279.  
   David M.Wulff, Psycology of Religion Classic and Contemprorary: Second Edition, New Baskerville: 
John Wiley & sons, INC., 1997, bls. 536. 
2 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers, bls. 279.  
   David M. Wulff, Psycology of Religion,  bls. 537. 
3 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers, bls. 279. 
4 Sama rit, bls. 392-393. 
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líf sitt á betri máta.5 Það kann að vera hörð gagnrýni að flestir nútímamenn geti ekki 

mótað líf sitt þar sem menn stundi ekki bænagjörð. Sé tekið tillit til þess sem Friedrich 

Heiler, þýskur trúarbragða sagnfræðingur, (1892-1967) taldi vera eðli sannra bæna er 

réttilega hægt að átta sig á því hvað menn eru að fara á mis við. Eðli bænarinnar er, 

samkvæmt Heiler, lifandi samvist hins trúaða með Guði. Slíku sambandi er lýst sem 

persónulegu og mjög nánu. Sambandið endurspeglast í siðum samfélagslegra tengsla 

mannkynsins. Hin sálfræðilega rót allra bæna er tilraun til að bæta líf mannsins hvort 

heldur sem maðurinn leitar að sínu sanna sjálfi og er siðferðislega þenkjandi í bæninni 

eða bænin er algjörlega trúarlegs eðlis. Hún er því tjáning á frumstæðum hvata til 

æðra, innihaldsríkara og innilegra lífs.6 

 Nútímamaðurinn sem er upptekin af skynsemi og rökhyggju á erfitt með að 

tileinka sér bænir sem snúa að persónulegum guði og biðja um veraldlega hluti. James 

Pratt, prófessor í sálfræði við Williams College, (1875-1944), taldi að hægt væri að 

næra trúarþörf án þess að skaða skynsemi nútímamannsins. Hann skilgreinir slíka 

tilbeiðslu sem virka leit. Pratt vill skipta bænum, þar sem maður biður bónar um 

veraldlega hluti, út fyrir bænir sem byggjast á innblæstri og uppgövtun. Slíkar bænir 

eru íhugunarástand sem einkennist af löngun í árangur, í allt hið æðsta sem okkur er 

mögulegt. Það felur í sér uppgötvun á óendanleika og stærð alheimsins og smæð 

okkar í samanburði við hann.7 Eins og hér sést eru uppi hugmyndir um mismunandi 

gerðir bæna og mismunandi markmið þeirra. Friedrich Heiler tók þetta saman í níu 

almenna flokka sem hafa þó tilhneigingu til að skarast og eiga að einhverju leyti 

eitthvað sammerkt.8  

Fyrsti flokkurinn, sem Heiler nefnir, eru hinar einföldu bænir hins frumstæða 

manns. (e. naive prayer of primitive man). Bænirnar einkennast fyrst og fremst af 

hvatvísi og snúa að veraldlegum gæðum og eru bænir hinna frumstæðu. Heiler telur 

þessar bænir vera frumgerð allra bæna. Hinn biðjandi maður biður til lifandi og 

persónulegs guðs sem mögulegt er að öðlast persónulegt samband við og búist er við 

viðbrögðum og svari við bæninni. Bænin inniheldur sambland af vinfengi, lotningu, 

auðmýkt, hlýjum tilfinningum og trausti í garð guðdómsins en einnig auknu 

sjálfstrausti þess sem biður.9 Bæn af þessu tagi og fórnir bindast órjúfanlegum 

                                                 
5 Sama rit, bls. 396. 
6 David M. Wulff, Psycology of Religion, bls. 545. 
7 Sama rit, bls. 521. 
8 Sama rit, bls. 538. 
9 Sama rit, bls. 538. 
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böndum því til þess að höfða til stolts guðanna og tryggja að bænin sé móttekin þarf 

að færa fram fórn. Fórnir geta verið af ýmsu tagi eins og dýr og reykelsi eða annað 

hlutlægt en í aldanna rás hefur það þróast út í mun huglægari hluti, eins og heit og 

loforð um ýmislegt, til dæmis iðrun og yfirbót. Föstur, klausturlifnaður, 

pílagrímsferðir og önnur trúarleg þjónusta hafa þannig tekið við af hlutlægum 

fórnum.10 Heiler segir að í mikilli neyð taki líkamstjáning stundum við af hinu talaða 

orði. Algengt er að menn standi og krjúpi, handahreyfingar fá einnig sitt pláss. Til 

dæmis hafa þær þekktu aðferðir kristinna manna að flétta saman fingrum og leggja 

saman opna lófa við bænagjörð rætur að rekja til Súmera og Hindúa. Sum afbrigði eru 

tengd því að klæðast á ákveðinn hátt eða taka af sér skónum og jafnvel annan klæðnað 

en andstæðurnar eru einnig til. Þeir sem urðu fyrstir til að skrifa um líkamstjáningu 

töldu að slíkt látæði stafaði af valdaleysi og löngunum eins og þegar ungabarn teygir 

sig í átt til foreldra í von um vernd og huggun. Heiler vísar þessu aftur á móti á bug og 

telur að það þjóni frekar gamalli hefð ávarps og virðingarvotts.11 

Önnur gerðin sem Heiler fjallar um er bænaformúlur helgisiða (e. the ritual 

prayer formula). Slíkar bænir eru síður en svo fyrirvaralausar og eru flóknar og settar 

fram eftir fyrirfram ákveðnum reglum. Það veldur því að í mörgum tilfellum er það 

aðeins á valdi presta að fara með slíkar bænir. Formúlurnar eru sagðar vera dýrmætar 

og áhrifaríkar í sjálfu sér en þær krefjast ekki innri samkenndar. Þeim sem erfitt eiga 

með að gera grein fyrir trúarreynslu sinni er því gefin rödd með bænaformúlum en 

tilfinning um guðlega nærveru skerðist til muna því breytileikinn í bæninni hverfur. 

Bænin getur því orðið einsleit og köld og er ekki lengur lifandi.12 

Lofgjörðar sálmar (e. the hymn) eru þriðja gerð bænar sem Heiler talar um 

einkennast af takti, rími og bragarhætti. Hymnarnir komu fram á sjónarsviðið þegar 

stóru trúarbrögðin hösluðu sér völl í fornöld. Sálmunum var beint að flóknum 

guðdómi sem hafði runnið saman úr mörgum guðum en var þó persónulegur. 

Hymnarnir eru mikil lofgjörð en þeir eru þó ekki algjörlega lausir við veraldlegar 

beiðnir en prestarnir reyndu oftast að dylja þær og koma þeim að eftir orðaflaum af 

skjalli sem blíðka átti guðina.13 

                                                 
10 Sama rit, bls. 538.  
    Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers, bls.379-380. 
11 David M. Wulff, Psycology of Religion, bls. 538-540. 
12 Sama rit, bls. 540-541. 
13 Sama rit, bls. 541. 
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Fjórða og fimmta gerðin eru bænir grískra trúarbragða (e. prayer in the 

religion of greek civilization) og bænir í heimspekilegri hugsun (e. prayer in 

philosophical thought).  Sú fjórða er öllu jafna einföld og fyrirvaralaus. Hún snýr að 

persónulegum hag en er almennt undir áhrifum æðri siðferðislegra hugmynda og snýr 

bónin því að siðferðislegum gildum, góðum hag og hamingju. Fimmta gerðin snýr 

ekki að veraldlegum gæðum en á það sameiginlegt með fjórðu gerðinni að beðið er 

fyrir siðferðislegum gildum. Hugmyndin er sú að allt sé í raun fyrirfram ákveðið og 

ekkert í bænum okkar getur breytt því. Beðið er því fyrir höfnun á hversdagslegum 

löngunum, algjörri uppgjöf og undirgefni fyrir örlögunum og að hið guðlega varpi 

ljósi á spurningar um tilvistina og markmið lífsins.14 

Bæn hins mikilfenglega trúarlega persónuleika (e. the prayer of great religious 

personalities) er sú sjöunda í röðinni en verður geymd þar til síðast í umfjöllun um 

bænagerðirnar níu og því verður farið beint í sjöundu.  

Einstaklingsbundin bæn mikilla listamanna og skálda (e. the individual prayer 

of great artist and poets) er sjöunda gerð bæna samkvæmt Heiler. Samkvæmt honum 

er þetta sú gerð bæna sem færa biðjanda inn á æðra svið. Þessu svipar mikið til Bænar 

hins mikilfenglega trúarlega persónuleika, sem fjallað verður um seinna. Þessar bænir 

eru mjög fyrirvaralausar og öflugar. Þær eru uppspretta listræns innblásturs.15 

Bænir í almennings tilbeiðslu (e. prayer in public worship) er áttunda gerð 

Heilers og á sér stað í trúarlegum hópum. Hún tjáir því trúarlega upplifun hópsins þar 

sem hópurinn íhugar frelsunarkrafta Guðs. Bænin er í formi þakkargjörðar og 

lofsöngva. Þessar gerðir bæna þjóna þeim tilgangi að vekja og efla trúarlegan anda og 

lyfta hópnum upp á æðra stig tilbeiðslu.16 

Einstaklingsbundin bæn sem lögmál skyldunnar og góðra verka (e. individual 

prayer as a law of duty and good works) er níuna og síðasta bæna gerð Heilers. Slíkar 

bænir eru beðnar í guðsótta, það er beðið með mikilli sálarkvöl og hræðslu við 

refsingu. Þeim fylgir oft verk eins og föstur og ölmusugjafir. Bænirnar missa oft 

trúarlegt gildi sitt en geta styrkt trúarlegt líferni.17 

Bæn hins mikilfenglega trúarlega persónuleika (e. the prayer of great religious 

personalities) er sjötta gerðin. Hún var bæði eftirlætis gerð Heilers og rímar við 

kyrrðarbænina sem verður til umfjöllunar seinna í ritgerðinni. Bænin er fyrirvaralaus 

                                                 
14 Sama rit, Bls. 542. 
15 Sama rit, bls. 544. 
16 Sama rit, bls. 544. 
17 Sama rit, bls. 545. 
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og takmarkast ekki við helgisiði eða aðstæður sem skapast í neyð. Menn finna fyrir 

sambandi persónulegs og nálægs Guðs. Bænin virkar sem aðferð sem opnar fyrir 

áframhaldandi samskipti við Guð. Bænin finnur augnablik sín í styrkingu í „kyrri 

þögn hjartans“ eins og Heiler orðaði það. Biðjandi tjáir það sem hreyfir við sál hans 

og ef viðkomandi upplifir Guð að verki í sálinni er það guðleg gjöf fremur en eigin 

afrek mannsins. Tilgangur bæna sem þessara er ekki hlutlægur og snýr ekki að 

jarðneskum gæðum heldur snertir samband við Guð og andlega frelsun.18 Þetta innra 

svið skynjunar er best að öðlast í einveru, en í Nýja testamentinu má jafnan lesa um 

það þegar Jesús fer afsíðis til þess að biðja, eins og segir til dæmis í Lúkasarguðspjalli 

5.16: „En hann dró sig einatt í hlé til óbyggðra staða og var þar á bæn.“19 Heiler 

skiptir bænum mikilfenglegra trúarlegra persónuleika í tvo undir flokka: dulrænar- og 

spámannsbænir. Hin dulræna einkennist af því að biðjandi snýr sér frá heiminum og 

því hlutlæga, þar með talið sjálfinu, og að óendanleikanum og þeirri dásemd að vera í 

alsælli einingu með Guði. Dulræna bænin er þekkt fyrir ákafa einstaklingshyggju, 

nákvæma sjálfskoðun og mikið umburðarlyndi gagnvart þeim sem ekki eru kallaðir til 

fullkomnunar. Aftur á móti eru ævintýralegar upplifanir, sem bænin leiðir til, 

sterkustu einkenni hennar. Einblínt er á trúarlegar hugmyndir eða uppfræðandi texta í 

upphafi sem leiða inn í það sem kemur á eftir. Ætlunin er að leyfa reikandi hugsunum 

að dvína og hverfa og Guð og maður leysast upp í alsælli einingu. Samkvæmt Heiler 

verður meðvitund um návist Guðs að vera til staðar svo að um bæn sé að ræða. Eins 

og rætt var um hér að framan er bæninni beint til persónulegs Guðs, sem er hugsaður í 

mannsmynd. Sú mynd dvínar fljótlega því hreinna sem hugleiðsluástandið verður. 

Bænin er því mikilvægt verkfæri til þess að skilja sig frá heiminum, þokast nær Guði, 

upplifa sameininguna og styrkja hið innra líf.20 Spámannsbæn skilar mun meiru til 

samfélagsins en hin dulræna bæn og sá sem stundar slíka bæn er staðfastur í lífi sínu 

og leitast við að gera grein fyrir hugmyndum sínum á sviði trúar og siðferðis. Þetta 

gerist fyrirvara- og hugsunarlaust og tengist ekkert kerfisbundinni þjálfun og 

sálfræðilegri tækni.21 Margar gerðir þeirra bæna, sem nú hefur verið lýst, má finna í 

kristinni arfleifð og því er nauðsynlegt að skoða bænir í því samhengi. 

 

                                                 
18 Sama rit, bls. 542-543. 
19 Sama rit, bls. 543.  
20 David M. Wulff, Psycology of Religion, bls. 543. 
21 Sama rit, bls. 543. 
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Bænir í kristnu samhengi og hefð. 

Bænin, sem Jesús kenndi, faðirvorið, er grunnur allra bæna kristinna manna. Marteinn 

Lúther skiptir faðirvorinu upp í sjö bænir, þess utan kemur fyrst ávarpið „ Faðir vor“ 

og niðurlagið „Því þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen“. Bænin á að ná 

yfir allar bænir kristinna manna því að orð hennar eru gríðarlega gildishlaðin. Lúther 

skýrir út fyrir okkur í Fræðunum minni alla níu liðina og má nota hverja skýringu til 

að hjálpa til við að íhuga innihaldið enn frekar út frá okkar eigin lífi.22 Fyrstu þrjár 

bænirnar og síðustu tvær snúa allar að andlegum þáttum tilverunnar en fjórða bænin 

er um veraldlegar nauðsynjar og sú fimmta fjallar um allt það ranga sem við 

aðhöfumst í lífinu en viljum hljóta fyrirgefningu á.23 Lúhter spyr af hverju maður ætti 

að gera eitthvað rangt og slæmt? Hann finnur skýringuna í Rómverjabréfinu 7.19–20 

þar sem segir: „Hið góða, sem ég vil, gjöri ég ekki, en hið vonda, sem ég vil ekki, 

það gjöri ég. En ef ég gjöri það, sem ég vil ekki, þá er það ekki lengur ég sjálfur, sem 

framkvæmi það, heldur syndin, sem í mér býr.“24 Það má vera að maður syndgi án 

meðvitundar um það. Miðað við fjölda þeirra bæna, sem snýr að andlegu hliðinni í 

faðirvorinu, má sjá glöggt hversu mikilvægur sá þáttur er í trúar- og bænalífinu.  

Vandamál sem tengjast andlegri líðan hafa í gegnum tíðina verið leystar með 

samtalsmeðferðum, til dæmis hjá sálfræðingum, geðlæknum og prestum í hlutverki 

sálusorgara. Bænin er samtal við Guð en hann er í töluvert annarri stöðu gagnvart 

þeim sem biður en aðrir meðferðaraðilar. Í ljósi þess að Guð er alvaldur í þessum 

heimi getur bænin sem samtalsmeðferð innihaldið bæði innilega lofgjörð eða ásökun 

gagnvart Guði.25 Samtalið getur verið mjög persónulegt af hálfu biðjandans og í bæn 

getur hann opinberað eitthvað sem hann myndi aldrei láta aðra vita um og hann getur 

jafnvel uppgötvað nýjar hliðar á sjálfum sér. Í bæninni ræðir biðjandi oft erfiða 

atburði, tilfinningar, hneigðir og fýsnir sem hann jafnvel blyggðast sín fyrir og orðar í 

fyrsta skipti í bæninni.26 Með því að opinbera sig svona fyrir sjálfum sér og Guði 

getur maður mögulega svarað spurningunni um hver maður er. Að hluta til er bænin, í 

                                                 
22 Marteinn Lúther, Fræðin minni ásamt bænum og öðru hagnýtu efni: með inngangi og skýringum 
eftir Einar Sigurbjörnsson, Reykjavík: Skálholtsútgáfa, 1993, bls.31. 
23 Sama rit, bls. 28-32. 
24 Heilög ritning, Rómverjabréfið 7.19-20. 
25 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Kristin siðfræði í sögu og samtíð: boðorðin tíu og evangelísk lúthersk 
guðfræði, Reykjavík: Hið Íslenska bókmenntafélag, 2004. bls. 21. 
26 Sama rit, bls. 393-394. 
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biblíulegum skilningi, svar við þeirri spurningu.27 Traustið er því grundvöllur í 

bæninni því að samkvæmt Lúther þarf maður að vera sannfærður um að Guð hlusti á 

mann svo að maður opinberi sig og bænin verði ekki að þungri og marklausri iðju.28 

Lúther segir að best sé að íhuga Orðið og byggja bæn sína á því, það er að segja orði 

Guðs í Ritningunni. Þá segir hann einnig að maður eigi að nýta skrif, söng, listir og 

fleira til þess að örva öll skilningarvitin svo maður fái andann yfir sig. Með því getur 

maður haldið betri einbeitingu í bæninni. Orðið veitir dýpri skilning á boðskap heilags 

anda en þann skilning fáum við að gjöf frá Guði með lestri á ritningunni. Lúther talar 

um að nýta Orðið, hugleiða það og íhuga því að maðurinn er reikull í hugsun.29  

Lúther var svo sannarlega ekki sá fyrsti og ekki sá síðasti til þess að halda á 

loft kenningum varðandi hlutverk íhugunar og hugleiðslu í kristinni hefð. Þá hefð má 

rekja allt aftur til eyðimerkurfeðranna og mæðranna á þriðju og fjórðu öld e.Kr. Sú 

hefð var færð inn í klaustur Vesturlanda á fjórðu öld e.Kr. af Jóhannesi Kassían en 

hefðinni hefur verið viðhaldið og hún iðkuð af reglu heilags Benedikts frá Núrsíu.30 

 

Kyrrðarbæn 
 

Uppruni kyrrðarbænar (e. Centering Prayer) 

Kyrrðarbænin (e. Centering Prayer) sprettur út frá aldagömlum íhugunaraðferðum, 

meðal annarra er Lectio Divina.31 Uppruna kristinna íhugunarbæna má rekja aftur til 

eyðimerkurfeðra og mæðra sem stunduðu bænir og íhugun í einveru í eyðimerkunum í 

Egyptalandi. Jóhannes Kassían (360-435) (e. John Cassian) var lærður munkur í 

klaustri í Betlehem, sem dvaldist í sjö ár með einsetufólkinu í eyðimerkunum og lærði 

hugleiðsluaðferðir þeirra. Hann tók þá þekkingu, sem hann hafði öðlast, og flutti með 

sér til vesturlenskra kirkna og klaustra á fjórðu öld e.Kr.32 Fræðum hans hefur verið 

haldið til haga af reglu heilags Benedikts sem þróaði Lectio divina á 6. öld e. Kr. en 

                                                 
27 Sama rit, bls. 21. 
28 Sama rit, bls. 455. 
29 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers, bls.364-365, 384,397. 
30 P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice: Centering Preyer & Psychoterapy“, Pastoral 
Psycology 2011: 60, bls. 133-147, hér bls. 135. DOI 10.1007/s11089-010-0292-9 
31 „History of Centering Prayer“, Contemplativeoutreach.org, sótt 31.4.2017 af 
https://www.contemplativeoutreach.org/history-centering-prayer  
32 P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 135.  
„John Cassian: monk“ Christian Classics Ethereal Library.org, sótt 31.4.2017 af 
http://www.ccel.org/ccel/cassian 
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Lectio divina þýðir orðrétt guðdómlegur lestur.33 Origen Adamantius, sem var uppi á 

3. öld f. Kr., hafði velt því fyrir sér hvort að baki Biblíunnar væri meiri og æðri 

þekking, en hann vildi að Biblían snerti við lesandanum. Ýmislegt bendir til þess að 

regla heilags Benedikts hafi notað hugmyndir Origenesar og lærdóm Jóhannesar 

Kassíans frá eyðimerkurforeldrunum til að þróa Lectio divina ásamt innblæstri frá 

Biblíunni.34  

Lectio divina byggist upp á fimm mismunandi þrepum. Fyrsta skrefið er Lectio 

sem er lestur á Biblíunni, orði Guðs. Í beinu framhaldi kemur Ruminato en þá á maður 

að endurtaka orðið og velta því fyrir sér. Meditatio er þriðja þrepið og þar er ætlunin 

að lifa sig inn í aðstæður orðsins, setningarinnar eða versins með íhugun. 

Contemplatio (ísl. hugleiðing) merkir í kristinni hefð að leyfa Guði að leiða hugann í 

bæn og kyrra huga og sál. Fimmta skrefið er Oratio en það er bænin sem leiðir mann 

aftur inn í hið daglega líf þar sem Guði er þakkað og beðið er fyrir náunganum.35 

Thomas Keating, einn af upphafsmönnum kyrrðarbænarinnar (e. centering prayer), 

segir að þetta séu ekki eiginleg skref í ferlinu heldur frekar augnablik (e. moments)  

sem efna til hringferils sem hægt sé að byrja á í hvaða augnabliki sem er.36  

 Lectio divina er ekki eina kristilega íhugunarbænahefðin og má finna slíkar 

bænir hjá fólki eins og Teresu frá Avila, Jóhannesi af Krossinum og Thomasi 

Merton.37 Thomas Keating, William Meningar og Basil Pennington tóku sig saman 

árið 1975 og þróuðu kyrrðarbænina út frá aldagömlum hefðum kristinnar íhugunar, 

sérlega innblásnir af enska 14. aldar ritinu „Clouds of Unknowing“, sem var skrifað á 

ensku því líklega var það ætlað almenningi, ritum Jóhannesar af Krossinum og 

verkum Thomasar Merton. Talað er um hana sem nútímaútfærslu af bænum 

eyðimerkurfeðranna og mæðranna.38 Carlo Arico skrifaði bók sinni „Taste of Silence“ 

                                                 
33 P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 135 
Sunday Angelus, „History of Lectio divina“, abbaziamontecassino.org , 6.11´05, sótt 20.3´17 af 
http://www.abbaziamontecassino.org/abbey/index.php/en/worship/monastic-life-montecassino-
monastery/30-worship/lectio-divina/11-lectio-divina-history-montecassino 
María Ágústsdóttir, „Er til kristin hugleiðsla?“, trú.is, 9,5´07, sótt 20.3´17 af 
http://tru.is/svor/2007/05/er_til_kristin_hugleidsla  
Þess má geta að sr. María Ágústsdóttir hefur þýtt Lectio Divina sem Biblíuleg íhugun 
34 Sunday Angelus, „History of Lectio divina“, abbaziamontecassino.org. 
35 María Ágústsdóttir, „Er til kristin hugleiðsla?“, trú.is,  
36  Thomas Keating, „The classical monastic practice of Lectio Divina“ Contemplative outreache.org, 
4.10’08, sótt 28.2.2017 af http://www.contemplativeoutreach.org/classical-monastic-practice-lectio-
divina  
37 Joseph G. Sandman, „Centering Prayer: A Treasure for the Soul“, American Magazine.org, 09.09´00, 
sótt 01.03´17 af http://www.americanmagazine.org/issue/379/article/centering-prayer  
38 P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 135.  
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um hvað kyrrðarbænin og bænaaðferðir þeirra einstaklinga sem kyrrðarbænin sækir 

rætur sínar eru áþekkar.39 Á áttunda áratug 20. aldar kom ungt fólk til Thomasar 

Keating til að spyrjast fyrir um kristnar íhugunaraðferðir vegna vaxandi áhuga á 

austurlenskum íhugunaraðferðum, en kennarar í þessum aðferðum streymdu til 

Bandaríkjanna á þessum tíma. Keating fannst miður að fólk skyldi yfirgefa kristnina í 

leit sinni að innri frið og andlega einingu án þess að leita eftir því hvort slíkt væri að 

finna innan þeirrar eigin trúarhefðar. Þeir Keating, Meninger og Pennington þróuðu 

nútíma útfærslu á kristinni íhugun. Kyrrðarbænin er afrakstur vinnu þeirra og er ætlað 

að svara þörf fólks fyrir innri frið. Þörfin var þó ekki eini drifkraftur þeirra, því seinna 

Vatíkanþingið (1962-1965) hafði hvatt til meiri þekkingar á öðrum trúarbrögðum en 

jafnframt til þess að endurvekja íhugunarbænir í þeim tilgangi að hjálpa meðlimum 

rómversk kaþólsku kirkjunnar til þess að finna innri ró og frið í eigin trú. 

Þremenningarnir héldu námskeið í kyrrðarbæn sem varð fljótlega mjög vinsælt og 

gátu þeir á fljótlega ekki svarað eftirspurn. Þeir brugðu því á það ráð að þjálfa 

leiðbeinendur til þess að sinna sívaxandi eftirsókn. Keating kenndi námskeið þar sem 

fjallað var um guðfræði bænarinnar og sálfræðilegan ávinning þess að stunda 

kyrrðarbæn tvisvar á dag. Árið 1984 stofnaði hann Contemplative Outreach sem hefur 

nú náð alþjóðlegri útbreiðslu.40 

 

Iðkun kyrrðarbænar 

Mælt er með því að stunda kyrrðarbænina í 20 mínútur tvisvar á dag til það að fá sem 

mest út úr henni.41 Formið er ákaflega einfalt og byggist upp á fjórum skrefum. Í 

fyrsta lagi þarf að velja sér bænarorð. Í öðru lagi að koma sér þægilega fyrir í stól og 

sitja með beint bak. Þriðja skrefið er að einbeita sér að orðinu þegar hugsanir sækja á 

mann og hið fjórða er að í lok íhugunarinnar situr maður í kyrrð í um það bil tvær 

mínútur. 

Bænarorðið er til þess ætlað að einbeita sér að ætlunarverkinu sem byggir á 

því að dvelja í návist við Guð. Þegar hugurinn fyllist af hugsunum nýtir maður 

                                                                                                                                            
Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is, sótt 29.3.2017 af 
https://kristinihugun.is/greinar/gengid-a-fund-guds-eftir-gudrunu-eggertsdottur-2/. Greinin finnst 
einnig í Kirkjuritinu sjá: Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs.“, Kirkjuritið, 76:1/2010, bls.45-49 
39 Joseph G. Sandman, „Centering Prayer“, American Magazine.org, 09.09´00, sótt 01.03´17 af 
http://www.americanmagazine.org/issue/379/article/centering-prayer 
40 Joseph G. Sandman, „Centering Prayer“, American Magazine.org. 
41 Joshep G. Sandaman, „Centering Prayer“, American Magazine.org. 
P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 136, 142. 
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bænarorðið til þess að snúa einbeitingu sinni rólega aftur að því og frá hugsunum sem 

sækja á. Bænarorðið er einnig tákn iðkanda um að hann samþyki nærveru Guðs í 

bæninni. Ekki er ætlast til þess að maður endurtaki orðið í sífellu og er að því leyti 

frábrugðið möntrum í austurlenskum íhugunaraðferðum. Þetta má vera hvaða orð sem 

er sem kallar fram ást viðkomandi á Guði. Orðið verður að vera í styttra lagi og helst 

ekki mikið meira en eitt atkvæði. Dæmi um slík orð eru ást, Guð, von og traust. Þegar 

maður snýr sér að Guði ætti orðið að koma sjálfkrafa til manns. Það merkir að orðið 

er ekki valið af fyrirfram ákveðnum lista. Orðið er það fyrsta sem kemur upp í hugann 

þegar maður hugsar um Guð. Bænarorðið hentar kannski ekki alltaf eða það kemur 

ekki sjálfkrafa til manns en þá má einbeita sér að önduninni. Það virðist viðeigandi í 

ljósi þess að öndun getur verið tákn um heilagan anda og hebreska orðið „ruach“ og 

gríska orðið „pneuma“ merkja bæði andardráttur en standa einnig fyrir hugtökin sál 

og andi.42 

 Annað skrefið er að koma sér þægilega fyrir á stól og sitja með beint bak. 

Tilgangurinn með þessu skrefi er að hjálpa okkur að kyrra hugann. Bænarorðið er 

notað til þess að draga athyglina frá hugsunum og beina henni að Guði. Þegar orðið er 

notað í þessu samhengi samþykkjum við meðvitað að Guð sé nálægur og einnig 

hvernig við störfum hugrænt. Eftir að maður kyrrir hugann sleppir biðjandi allri 

hugsun og tilfinningum og tilkynnir Guði að hann sé kominn til samveru með honum 

og í trú á hann. Dveljandi í eigin djúpi hugans leggur biðjandi sig í hendur Guðs og 

hann tekur næsta skref út frá vilja sínum. Ætlunin er að vera með honum og 

niðurstöðurnar ráðast af vilja Guðs.43  

 Þriðja skrefið snýst um það að vera í bæninni næstu 20-30 mínúturnar. Á 

þessum tíma gera hugsanir vart við sig og menn upplifa allt að 50 hugsanir og 

tilfinningar. Það ber að varast að spyrna gegn hugsunum, halda í nokkra hugsun, 

bregðast við nokkurri hugsun og nýta í stað þess bænarorðið til þess að fara rólega til 

                                                 
42 Joshep G. Sandaman, „Centering Prayer“, American Magazine.org.  
Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is. 
Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy for 
Depression Relapse Prevention“, Journal of Religion and Health, 51:3/2012, bls.908-924, hér bls. 916. 
doi 10.1007/s10943-010-9404-1, 
P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 136. 
43 Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is, 
P. Gregg Blanton, , „The Other Mindfull Practice“, bls. 136., 
Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
916. 
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baka til samvistar við Guð.44 Þetta ferli, að sleppa taki af hugsunum sínum og 

tilfinningum, kallast losun og verður fjallað um það síðar. Hugsanirnar verða alltaf til 

staðar og gott er að gera sér grein fyrir því, en eins og þegar hefur komið fram á 

maður að láta þær líða hjá. Tvenns konar myndlíkingar er gott að skoða til þess að 

gera sér betur grein fyrir þessu. Pennington líkti þessu við samkvæmi þar sem maður 

er að tala við einstakling og fullt af fólki er að skvaldra í kringum mann, einbeitingin 

er á þessum tiltekna einstaklingi en á meðan útilokar maður skvaldrið. Ef hins vegar 

skvaldrið grípur mann stýrir maður einbeitingunni aftur að viðkomandi einstaklingi.45 

Keating líkti þessu við það að maður sæti á árbotni, þar sem áin er líðandi meðvitund 

manns en bátarnir fyrir ofan eru hugsanir manns. Stundum vekja þessir bátar athygli 

manns og maður syndir upp til þeirra en það er að ánetjast hugsun og hanga á henni. 

Best er að leyfa bátunum að sigla hjá og hindra ekki för þeirra.46 

 Fjórða skrefið hefst eftir 20 mínútna samveru með Guði í íhuguninni. 

Nauðsynlegt er að fara þaðan rólega og sitja með lokuð augun í stutta stund. Þessi 

þáttur er nauðsynlegur svo að hægt sé að flytja með sér kyrrðina, samhljóminn, 

athyglina á Guði og afrakstur bænarinnar inni í hversdaginn.47 Fari maður of hratt út 

úr kyrrðinni getur það valdið streitu. Ágætis ráð er að fara með stutta bæn til þess að 

koma til baka inn í daglegt líf úr hugleiðslunni.48   

 

Hugsanir, tilfinningar og andleg streita. 

Eins og fram hefur komið er tilgangur og markmið bænarinnar að komast í náið 

samband við Guð. Einnig hefur verið fjallað um hugsanir og tilfinningar og lýst í 

myndmáli hvernig best sé að sleppa tökum á þeim til þess að vera með Guði. Hægt er 

að færa fram rök fyrir því að ef okkur tækist að sleppa algjörlega tökum á hugsunum 

okkar væri það merki um að við værum ekki lengur á lífi. Þess vegna er ágætt að tala 

um tvenns konar vitsmunalega virkni. Annars vegar virkni sem er tilvistarleg og æðri 

öllum tungumálum og hugtökum. Það er að vera án vitundar um tíma og snýst aðeins 

                                                 
44 Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is. 
P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls.136, 142. 
45 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
916. 
46 Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is. 
47 P. Gregg Blanton , „The Other Mindfull Practice“, bls. 136. 
Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is. 
48 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
916. 
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um það sem er. Hins vegar eru það hinar raunverulegu tungumála- og hugtakabundnu 

hugsanir sem notast við rökfærslu og skynsemi.49 Þegar við komumst í samband við 

Guð vinnur það bug á andlegri streitu. Hún kemur fram vegna þeirrar spennu sem 

myndast vegna væntinga okkar til þess sem okkur finnst að ætti að vera og þess sem 

raunverulega er.  

Andleg streita getur verið tvenns konar. Annars vegar er hún afleiðing 

tungumálsins sem takmarkar og bindur hugsanir okkar,50 eins og Einar Benediktsson 

komst svo vel að orði í ljóði sínu Móðir mín: „Ég skildi, að orð er á Íslandi til / um allt, 

sem er hugsað á jörðu.“51 Þar sýnir hann að tungumálið takmarkast aðeins við 

hugsunina. Hins vegar er hún misskilning á eðli sjálfsins. Fyrri gerð andlegrar streitu 

skiptist í þrjú lykilatriði. Hið fyrsta er að þegar við hugsum um raunveruleikann með 

tungumálinu getum við ekki aðskilið tungumála raunveruleikann frá hinum hlutlausa 

veruleika sem er án takmarkana tungumálsins og ruglum því hugsun og raunveruleika 

saman. Annað lykilatriðið er að tungumálið veldur því að við gerum ráð fyrir að liðnir 

atburðir endurtaki sig og það dregur okkur þess vegna frá augnablikinu. Þriðja 

lykilatriðið er að við sleppum ekki taki af hugsunum okkar og tilfinningum. Ástæða 

þess er að tungumálið gerir okkur kleift að meta þessa atburði góða eða slæma og 

sannleiksgildi þeirra. Við höfum tilhneigingu til að við velta okkur stanslaust upp úr 

hlutunum og er það talið vera kjarni andlegrar streitu. Önnur gerð andlegrarstreitu er 

misskilningur á eðli sjálfsins, eins og kom fram hér að framan. Tungumálið gefur 

hugsunum okkar vægi og veldur því að við sjáum sjálfið aðeins sem afurð 

tungumálsins og hugans. Sjálfið sem við byggjum á tungumálinu er sýnilegt fyrir 

okkur en er takmarkað og byrgir okkur sýn á heildstæðan raunveruleika en sjálfið, sem 

orð ná ekki yfir, er miklu stærra og er fært um svo miklu meira en við getum gert 

okkur í hugarlund.52 Valdimar Hólm Hallstað kemst nærri þessum upplifunum í ljóði 

sínu Í fjarlægð er hann segir: „Minn hugur þráir, hjartað ákaft saknar, er horfnum 

stundum, ljúfum dvel ég hjá.“53 Seinna verður fjallað um það hvernig kyrrðarbænin 

getur létt á hinni andlegu streitu. 

                                                 
49 Sama rit, bls. 915. 
50 P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, Bls. 140-141. 
51 Sigurður Nordal, „Þórarinn Eldjárn „það kalla ég Íslensku““, Árnastofnun.is, sótt.1.5.2017 af 
http://www.arnastofnun.is/page/thorarinn_eldjarn 
52 P. Gregg, Blanton, „The Other Mindfull Practice“, Bls. 140-141. 
53 Valdimar Hólm Hallstað (Cæsar), „Í fjarlægð“ sótt 1.5.2017 af 
http://www.guitarparty.com/en/song/i-fjarlaegd/  
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Samkvæmt Pennington má skipta hugsunum upp í fimm mismunandi flokka 

og geta allir flokkar valdið okkur andlegri vanlíðan. Fyrsti flokkurinn eru hinar 

einföldu hugsanir. Þær er hversdagslegar og þjóta í gegnum huga okkar milljónum 

saman. Þetta eru hugsanir á borð við léttvæga skipulagningu og þess háttar en þær eru 

svo margar að ekki er víst að við tökum eftir þeim í amstri dagsins. Slíkar hugsanir 

hafa sjaldnast tilfinningalegt gildi en geta þó verið truflandi og dregið athyglina frá 

líðandi stund. Þá eru það grípandi hugsanir sem oftar en ekki eru tilfinningahlaðnar. 

Þær eiga það til að grípa athyglina sem á að vera á nærveru Guðs hvort sem þær eru 

góðar eða slæmar. Þriðja gerð hugsana sem Pennington nefnir er meðvitund um 

nánasta umhverfi. Við vöktum það með skynfærum okkar eins og þegar við verðum 

vör við brak í parketi, skell í hurð eða titring í jörðinni. Fjórða er það sem við gætum 

kallað snjallar hugmyndir eða hugljómun. Hugsanirnar leita á biðjanda þegar maður 

kemst dýpra inn í bænina og hann finnur svör við spurningum og lausnir á 

vandamálum sem valda togstreitu í lífinu. Hugsanir sem slíkar grípa athygli biðjanda 

en eins og fyrr verður maður þá að grípa í bænarorðið. Fimmta gerðin eru þær 

hugsanir sem valda spennu og eru streitufullar. Því dýpra sem farið er í bænina því 

meiri líkur eru á að það losni um tilfinningar sem tengjast atburðum sem biðjandi 

hefur lokað á en brjótast út í neikvæðum tilfinningum og virðist ekki vera í neinum 

takt við líðan síðustu missera eða jafnvel ára.54  

  

Ávextir kyrrðarbænar 

Þrátt fyrir að talað sé um að fyrst og fremst sé tilgangur kyrrðarbænar að vera í 

sambandi við Guð þá verður ekki litið fram hjá þeim fjölmörgu jákvæðu áhrifum sem 

bænin hefur á líf fólks.55 Ávextirnir spretta vegna þessa að við gefum okkur að Guði. 

Það getur verið erfitt og staðið gegn löngunum okkar en við öðlumst dýpri vitund af 

kynnum okkar við Guð. Árangurinn er bundinn við persónuleika hvers og eins, sem 

og styrk, bakgrunn og stöðu en fyrst og fremst Guðs vilja. Ávextirnir, hið góða sem 

sprettur af iðkuninni, eru gjöf heilags anda og eru gleði, friður, samkennd og 

sjálfsagi.56 Árangur er bundinn reglulegri ástundun.57 Þrátt fyrir að Guð sé ætíð 

                                                 
54 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
915. 
Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is.  
55 Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is. 
56 Joshep G. Sandaman, „Centering Prayer“, American Magazine.org. 
57 Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is. 
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nálægur í dagsins amstri er kyrrðarbænin tækifæri til þess að upplifa Guð, hið góða og 

kærleiksríka, mun nær en áður eins og maður sé umvafinn örmum Guðs.58 Samband 

okkar við Guð stuðlar að þroska og vexti okkar. Við lærum að viðurkenna hver Guð 

er og hver við sjálf erum og lærum einnig að viðurkenna sambandið þar á milli. Auk 

þess að vekja og auka ást á náunganum.59 Þegar við upplifum samband við Guð og ást 

á náunganum dregur úr einmanaleika, sem er tómleiki, tómið fyllist þá af Guði og 

sjálfinu og rúm verður til fyrir náungann aðila.60 Ást þess sem biður verður því líkari 

þeirri ást sem er í Guði. Við sleppum tökum á fölsku og takmörkuðu sjálfi og 

komumst nær því raunverulega, upplifum okkur sem hluta af sköpuninni og leitum 

markvisst að fyllingu lífsins.61  

Merton og Keating vitna í Efesusbréfið 4:22-24 til þess að fjalla um hið sanna 

og falska sjálf mannsins: „Þér eigið að hætta hinni fyrri breytni og afklæðast hinum 

gamla manni, sem er spilltur af tælandi girndum, en endurnýjast í anda og hugsun og 

íklæðast hinum nýja manni, sem skapaður er eftir Guði í réttlæti og heilagleika 

sannleikans“ (Efesus 4:22-24). Nýi maðurinn er þá hið sanna sjálf en gamli maðurinn 

hið falska sjálf. Sanna sjálfið er skapað í líki Guðs (Imago Dei).62 Samkvæmt 

Pennington er hið falska sjálf uppspretta allrar óhamingju og er byggt upp af 

tungumálinu og takmarkast við það sem biðjandi gerir og aðhefst og hvað aðrir halda 

um hann.63 Merton lýsir svo hinu sanna sjálfi sem dýpsta hluta af veru okkar og þeim 

hluta okkar sem er sameinaður Guði.64 Við losnum úr viðjum tungumálsins og finnum 

hið sanna sjálf. Til þess þarf maður, eins og áður hefur komið fram, að aðskilja sig frá 

hugsunum sínum og tilfinningum. Þá er hægt að greina þar á milli og sjá hið falska 

sjálf úr fjarlægð. Maður lærir þá vera í augnablikinu og láta af því að dvelja við 

hugsanir og tilfinningar og velta sér upp úr þeim.65 Við komumst þá til okkar djúpa 

frumsjálfs og upplifum að við séum hluti af stærri heild og dýpri raunveruleika þar 

                                                 
58 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
917. 
59 Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is 
 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
917. 
60 Sama rit, bls. 918. 
61 Sama rit, bls. 917. 
62 Joshep G. Sandaman, „Centering Prayer“, American Magazine.org. 
63 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
917. 
64 Joshep G. Sandaman, „Centering Prayer“, American Magazine.org 
Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
918. 
65 P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls.141, 142. 
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sem við einkenni okkar sem einstaklingar verða sterkari. Okkur lærist að hugsanir og 

tilfinningar verða aðeins líðandi viðburðir hugans og taka endi.66 Þegar ekkert hylur 

hið guðlega í kjarna okkar lengur sameinumst við Guði en hvernig það gerist veit 

enginn og hverskonar upplifun það verður getur enginn lýst. Ekki er hægt að lýsa því 

vegna takmarkana á tungumáli okkar og ólíklegt er að það náist í þessu lífi þrátt fyrir 

þrotlausa ástundun.67 

Streita og spenna leysist úr læðingi þegar maður losnar undan hugsunum og 

tilfinningum en það getur valdið ótta, sorg, reiði og öðrum neikvæðum tilfinningum 

sem fá greiðan aðgang úr undirmeðvitundinni og upp á yfirborð meðvitaðra hugsana 

okkar.68 Oftast eru það neikvæðar og slæmar upplifanir úr bernsku sem við höfum 

breitt yfir og snertir ekkert nýorðna atburði. Það getur verið sársaukafullt að upplifa 

þetta og krefst mikils hugrekkis en innri lækning getur átt sér stað ef við leyfum Guði 

að hlúa að og græða þessi djúpu sár.69 Þetta ferli kallast losun eða tæming. Betri 

árangur næst með meiri ástundun og þegar losun og tæming eiga sér stað myndast 

rými sem Guð fyllir.70 Með hverri bænastund færist maður nær kjarnanum og 

hugurinn opnast yfir í aðrar víddir þar sem hið heilaga streymir yfir okkur og líf okkar 

í heild.71 Maður öðlast frelsi frá áhyggjum um hvað öðrum finnst, frá því sem við 

reiðum okkur á þegar við áttum okkur á hversu mikils virði við raunverulega erum, 

mikilvægi þess sem við gerum og þess sem við höfum.72 Þrátt fyrir allan þann 

sársauka og erfiðleika sem við þurfum að ganga í gegnum vegna losunarferlisins þá 

verður það alltaf þess virði þegar trú, von og kærleikur eykst innra með okkur og við 

fáum að njóta ávaxta kyrrðarbænarinnar í hinu daglega lífi.73 

 

 

                                                 
66 Sama rit, bls. 141. 
67 Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is. 
68 Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is.  
Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
918. 
69 Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is. 
70 P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 142.  
Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is. 
71 Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is. 
P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 142. 
72Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“,bls. 
918. 
73 Guðrún Eggertsdóttir, „Gengið á fund Guðs“, Kristin íhugun.is. 
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Núvitund 
 

Uppruni og innreið í vestræn samfélög 

Núvitund sem íhugunaraðferð hefur verið stunduð um aldir og á uppruna sinn í 

hindúisma en sú iðkun núvitundar sem við þekkjum í vestrænum heimi í dag er 

sprottin upp frá búddisma.74 Upphafið má rekja til Siddharta Guatama en hann var 

fæddur um 566 f.Kr. í grennd við landamæri Indlands og Nepal þar sem hindúismi var 

ríkjandi.75 Siddharta Guatama er þekktur í dag sem Búdda en það merkir „hinn 

vakandi“ en hann vaknaði til fullrar vitundar þegar hann var að hugleiða undir 

fíkjutré.76  

Núvitund í vestrænum heimi er tengdari búddisma en hindúisma eða öðrum 

trúarbrögðum vegna þess að iðkendur á Vesturlöndum hafa haft búddista sem 

leiðbeinendur. Jon Kabat-Zinn (f. 1944), prófessor emeritus í lyfjafræði og stofnandi 

miðstöðvar núvitundar við læknisfræðideild Massachusetts háskóla 1979, á einn 

stærsta þáttinn í að innleiða núvitund inn í vestræn samfélög.77 Hann lærði núvitund 

hjá nokkurum búddaleiðbeinendum og samþætti síðan þann austurlenska lærdóm og 

vestræn vísindi til þess að þróa streituminnkandi meðferð byggða á núvitund (e. 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)).78 Þessi meðferð varð innblástur fyrir 

aðra til að þróa fleiri meðferðir sem byggja á núvitund. Þar á meðal er Zindel Segal, 

sem þróaði, í samstarfi við Kabat-Zinn, hugræna meðferð byggða á núvitund (e. 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)) til þess að vinna gegn þunglyndi hjá 

langt leiddum þunglyndissjúklingum.79 Núvitund hefur haft mikil áhrif á vestræna 

                                                 
74 Joaquín, „The History and Origins of Mindfulness“, Positivepsychologyprogram.com, 13.3.2017, sótt 
19.3.2017 af http://positivepsychologyprogram.com/history-of-mindfullness/ 
75 Joaquín, „The History and Origins of Mindfulness“, Positivepsychologyprogram.com.   
Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
912. 
76 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
912. 
77 „Jon Kabat-Zinn: Founding Executive Director of the Center for Mindfulness: Biography“, 
umassmed.edu, sótt 19.4.17 af http://www.umassmed.edu/cfm/about-us/people/2-meet-our-
faculty/kabat-zinn-profile/  
Joaquín, „The History and Origins of Mindfulness“, Positivepsychologyprogram.com, 
78 Joaquín, „The History and Origins of Mindfulness“, Positivepsychologyprogram.com, 
Joshua J.Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy for 
Depression Relapse Prevention“, bls. 910.   
P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 134. 
79 Joaquín, „The History and Origins of Mindfulness“, Positivepsychologyprogram.com, 
 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
909, 912.  
P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 134. 
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sálfræði og nýtist vel sem meðferðarúrræði gegn þunglyndi, kvíða, streitu og fleiri 

andlegum kvillum.80 Núvitund hefur verið aðlöguð fyrir mismunandi hópa en í 

grunninn stefnir hún alltaf að sama marki. Núvitund getur verið trúarleg, veraldleg 

eða hluti af jóga. Hægt er að stunda hana einn eða í hóp og má jafnvel samþætta hana 

daglegum athöfnum.81 

 

Hugsanir, tilfinningar og þjáning 

Þegar við erum ekki í tengslum við augnablikið og hugurinn reikar annað hvort í 

fortíð eða framtíð, getur það valdið andlegum erfiðleikum og við getum skaðað okkur, 

aðra og umhverfið án þess að verða þess vör. Við gerum okkur ekki grein fyrir þeim 

krafti sem er að verki í undirmeðvitundinni á meðan hugur okkar er sundurslitinn, 

sveimandi og við höngum á hugsunum okkar, því að við eigum erfitt með að greina 

líðan, viðbrögð og hegðun okkar. Þunglyndi, kvíði, streita og spenna, svo fátt eitt sé 

nefnt, eru allt afleiðingar afneitunar og bælingar sem er tengd tilfinningum okkar. 

Hugurinn lætur stjórnast af neikvæðum hugsunarferlum og leitar í ákveðið mynstur. 

Hugurinn vill dvelja við neikvæðar og eyðileggjandi hugsanir og af því verðum við 

raunamædd en teljum okkur trú um að þetta sé allt hluti af eðlilegu lífi.82 

 Flestar hugsanir um framtíðina eru dagdraumar um það hvernig við myndum 

vilja haga lífi okkar. Ekki má þó gleyma því að framtíðarhugsun er ekki alltaf af hinu 

illa eða neikvæða og stundum er hún nauðsynleg. Þegar við látum hugan reika fram á 

veginn getur það meðal annars verið vani, flótti undan óþægilegum aðstæðum þar sem 

við ímyndum okkur þægilegri leið til þess að vera til og væntingar um meira öryggi. 

Þegar við dveljum allt of mikið við hugleiðingar um framtíðina getur það bent til 

þunglyndis, kvíða og óöryggis og getur verið leið til að bæla slæmar tilfinningar.83 

Dvöl við atburði fortíðar getur meðal annars verið af tvennum toga. Annars vegar er 

það vegna þess að við teljum okkur geta leyst úr óleystum, sársaukafullum málum og 

andlegum erfiðleikum. Þetta er hægt sé unnið markvist að því, en er annars ávani sem 

getur valdið vanlíðan. Hinsvegar er ástæða þess að dvelja við fortíðina eru  hinar 

viðmótsþýðu minningar sem vekja upp góðar tilfinningar. Sé það flótti frá slæmum 

                                                 
80 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
908. 
81 Joaquín, „The History and Origins of Mindfulness“, Positivepsychologyprogram.com, 
82 Þýtt efni frá Choden (Sean Mc Govern) og Kristine Janson af námskeiði, Leiðarvísir í núvitund: 
Handbók, Reykjavík: Stríðsmenn andans, 2011, bls. 4-5. 
83 Sama rit, bls. 31-32. 
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aðstæðum getur manni liðið eins og maður sé ófullnægður, einskis virði og velt sér 

upp úr óhamingju og sjálfsvorkunn.84 Núvitundarástundun getur leitt til þess að maður 

lifir frekar í sátt við sjálfan sig og umhverfi sitt og geti mögulega fundið innri frið. Til 

þess þarf maður að læra ýmsar aðferðir til að temja hugann. 

 

Hvað er núvitund og hvernig á að stunda hana? 

Núvitund er huglægt ástand þar sem við erum í fullri vitund um hvað er að gerast í 

augnablikinu. Við lærum að þekkja og greina það sem gerist innra með okkur án þess 

að dæma þær hugsanir og tilfinningar sem líða hjá. Þannig fylgjumst við með 

hugsunum okkar og tilfinningum úr fjarlægð. Núvitundina þarf að æfa eins og vöðva 

og hún styrkist er við komumst til dýpri vitundar. Í vitundinni vöxum við í visku og 

samúð sem leiðir af sér að unnt er að fullnýta þá mannlegu möguleika sem við búum 

yfir. Núvitund er í raun á tveimur stigum. Hið fyrra eru aðferðir til þjálfunar til að ná 

einbeitingu og halda henni meðal annars með því að forðast truflun og öðlast hugarró. 

Við þurfum að vera í augnablikinu og gera okkur grein fyrir því að við séum í því og 

hvað sé að gerast. Ef við hættum að halda fast í hugsanir okkar róast hugurinn og 

verður ekki eins óútreiknanlegur og áður. Annað stigið er kallað innsæi og þá er kafað 

mun dýpra inn í starfsemi hugans. Við frelsumst frá sársaukafullu og drungalegu 

hugarástandi en í staðinn streymir inn friður, öryggi og gleði. Meginmarkmið 

núvitundar er að draga úr andlegum erfiðleikum og kalla fram eðlilegt ástand.85 

Í sjálfu sér er núvitund einföld en til er fjöldinn allur af æfingum til þess að 

auka á dýpt vitundarinnar. Fyrst er byrjað að einbeita sér að önduninni en með henni 

lærir maður að einbeita sér og skapa hugarró til þess að koma í veg fyrir að hugurinn 

reiki í allar áttir.86 Gott er að vera í sitjandi stöðu og æfa sig í að færa vitundina 

vísvitandi á milli andardráttar, líkama, tilfinninga og hugsana til þess að öðlast 

mismunandi upplifanir á athyglinni. Menn læra þá að vera meðvitaðir um hvern 

líkamshluta í einu og eru fyllilega með á nótunum hvert andartak. Þegar maður beinir 

athyglinni frá önduninni til einstakra líkamshluta, fram og til baka, kallast það 

líkamsskönnun og færir hún hugann nær því hlutlæga. Síðan er mikilvægt að 

aftengjast hugsunum sínum með viðeigandi æfingum og skapa þannig bil á milli 

                                                 
84 Sama rit, bls. 32. 
85  Sama rit, bls. 4-6. 
86 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
911. 
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sjálfsins og hugsananna. Horfa á þær fljóta í gegnum hugann og líða hjá. Það hjálpar 

til við að sjá þær sem huglægan tilbúning frekar en staðreyndir.87  

Einnig er hægt að taka núvitund með sér inn í hið daglega líf. Þriggja mínútna 

hlé er stutt æfing þar sem maður kemur sér í góða líkamsstellingu og fer hratt í 

gegnum núverandi ástand sitt, líkamlegt og andlegt. Síðan einbeitir maður sér að 

andardrættinum og færir sig inn í vitundina og reynir að finna fyrir kyrrð. Síðast 

víkkar maður athyglina út og ber kennsl á allt, þægilegt og óþægilegt, og leyfir því að 

koma og fara.88 Einnig getur maður stundað núvitund við sínar daglegu athafnir, eins 

og að borða, bursta tennur og hlusta á tónlist. Með því að beita núvitund í daglegum 

athöfnum getum við fundið meiri fró í því sem við gerum og notið þess til fulls.89 

 

Ávinningur núvitundar 

Eins og fram hefur komið er núvitund ekki ný af nálinni en það var ekki fyrr en eftir 

að Jon Kabat-Zinn kom með hana til Vesturlanda sem það hafa verið gerðar 

vísindalegar rannsóknir á ávinningi þess að leggja stund á núvitund.90 Sjálfur hefur 

Kabat-Zinn gert fjöldan allan af rannsóknum en einnig Ellen J. Langer, prófessor við 

Harvard háskóla. Hún hefur komist að því að hægt er að auka virkni hugans með 

núvitund umfram hin venjulegu 10-15% sem heilinn er talinn nota.91 Rannsóknir á 

núvitund hafa einnig leitt í ljós aukna andlega og líkamlega vellíðan. Andlegur 

ávinningur felst í því að sálrænir kvillar eins og þunglyndi, kvíði og streita minnka. 

Ofþreyta og ergelsi fer minnkandi við iðkun núvitundar en á sama tíma eykst 

sköpunargáfa, viðbragðstími, einbeiting og vinnsluminni. Þolinmæði og úthald líkama 

og sálar færist í aukana. Eins og rætt hefur verið um vinnur núvitund á móti þunglyndi 

og hafa rannsóknir sýnt að hún virki til jafns við lyf.92 

 Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós hversu öflugur hugurinn er því að líkaminn 

tekur sjáanlegum breytingum með reglulegri iðkun núvitundar. Heilinn dregur úr 

framleiðslu streituhormóna með því að draga úr virkni þeirra heilasvæða sem sjá um 

                                                 
87 Sama rit, bls. 911. 
88 Choden (Sean Mc Govern) og Kristine Janson, Leiðarvísir í núvitund: Handbók,  bls. 27. 
89 Sama rit, bls. 28. 
90 „Niðurstöður rannsókna sýna árangur núvitundarþjálfunnar“,Núvitund.com, sótt 20.4.17 af 
https://www.nuvitund.com/blank-c1lnp 
91 Stefanía Ösp Guðmundsdóttir, „Núvitund“, Doktor.is, sótt 20.4.17. af 
http://doktor.is/grein/nuvitund  
92 Stefanía Ösp Guðmundsdóttir, „Núvitund“, Doktor.is.  
„Niðurstöður rannsókna sýna árangur núvitundarþjálfunnar“, Núvitund.com. 
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að framleiða hormónin og samhliða því eykur hann virkni heilasvæða með gagnstæða 

virkni og eykur þar með vellíðan og getu til náms. Núvitund virðist geta dregið úr 

elliglöpum þar sem hún dregur úr eðlilegri þynningu heilasvæða við öldrun og fólk 

með langvarandi verki og sjúkdóma eins og MS og krabbamein öðlast meiri lífsgæði 

og vellíðan en það dregur jafnframt úr tilfinningum sem koma í kjölfar veikinda og 

verkja. Núvitund hefur einnig verið tengd við betra jafnvægi blóðsykurs og styrkara 

ónæmis-, hjarta- og æðakerfi sem dregur þar af leiðandi úr líkum á sjúkdómum 

tengdum þessum kerfum.93 Það virðist því vera að engu sé að tapa en frekar til alls að 

vinna með því að stunda núvitund. 

 

Samanburður kyrrðarbænar og núvitundar 
 

Íhugunaraðferðirnar tvær sem fjallað er um hér að framan miða báðar að því að skapa 

tengsl við líðandi stund í daglegu lífi. Gildir þá einu hvort um er að ræða að drekka 

kaffi, hlusta á tónlist, brjóta saman þvottinn, fara í göngutúr eða eitthvað annað. 

Kyrrðarbænin greinir skýrt frá því að Guð sé að finna í hinni líðandi stundu, í núinu, 

því að hann sé allsstaðar. Hin vestræna núvitund sem Jon Kabat-Zinn þróaði, myndar 

þessi tengsl við hina líðandi stund án nokkurs konar yfirskilvitslegs máttar. Enda 

hefur hin vestræna núvitund verið gersneydd öllum trúarlegum tilvísunum, ólíkt 

kyrrðarbæninni. Uppruni þessara tveggja íhugunraðferða má rekja margar aldir aftur í 

tímann og báðar spretta þær úr trúarlegu umhverfi, það er búddismanum og kristinni 

trú. Áhugavert er að vita að þessar nútíma útfærslur á þessum fornu 

íhugunaraðferðum voru þróaðar á sjöunda áratug tuttugustu aldar og áhugavert væri 

að skoða það eitt og sér hvað olli þeirri andlegu vakningu sem átti sér stað á þeim 

tíma í vestrænum heimi.94 

 Þessar íhugunaraðferðir leggja báðar mikið upp úr því að til þess að hægt sé að 

lifa og njóta hlutanna meira í augnablikinu þurfi maður að beita vissum aðferðum til 

þess að losa sig við ákveðna hugræna virkni. Sú virkni er truflandi og samkvæmt 

kyrrðarbæninni skyggir hún á meðvitund um Guð í augnablikinu. Sama á við um hina 

vestrænu núvitund en þar er þessi virkni talin trufla einstaka upplifun á því sem er. 

Báðar aðferðir skilgreina þessa truflun á svipaðan hátt. Þetta eru hugsanir sem menn 

                                                 
93 „Niðurstöður rannsókna sýna árangur núvitundarþjálfunnar“, Núvitund.com.  
Stefanía Ösp Guðmundsdóttir, „Núvitund“, Doktor.is. 
94 P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 135.  
Joaquín, „The History and Origins of Mindfulness“, Positivepsychologyprogram.com. 
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eru að hengja sig á, fortíðar, framtíðar og jafnvel nútíðar vangaveltur sem menn velta 

sér upp úr.95 Þessar hugsanir mynda streitu og spennu sem orsaka andlega erfiðleika á 

borð við þunglyndi og kvíða og einhvers djúpstæðara.96 Til þess að vinna bug á 

þessum truflunum og andlegu erfiðleikunum, nýta íhugunaraðferðirnar ákveðin 

verkfæri, sem eru að mörgu leyti svipuð. Í kyrrðarbæninni er notast við heilagt orð til 

þess að ná einbeitingu og draga athygli frá hugsunum en einnig notast við 

öndunaræfingar. Í vestrænni núvitund er notast við öndun, stundum hljóð og jafnvel 

dregin athygli að líkamanum.97 Kyrrðarbænin veitir sér lítið að líkamanum vegna þess 

að talið er að engin not séu fyrir hann á þeim stað sem maður er á í hugleiðslunni. 

Samt gerir Keating sér grein fyrir því að líkamlega þjálfun sé nauðsynleg og segir 

jafnframt að gott sé að stunda hana fyrir kyrðarbænina. Það er því ekki verið að hafna 

líkamanum heldur er áhersla íhugunarinnar aðeins hið andlega svið. Samkvæmt 

kenningum um kyrrðarbænina skapast mynd manns af eigin sjálfi á því að hann horfir 

á sig utan frá. Maður skoði og dæmi hugsanir sínar og myndi sjálfið út frá því en 

maður leitast við að snúa þessu sjónarhorni inn að manns innsta kjarna, þar sem Guð 

dvelur, til að uppgövta hið sanna sjálf sem er stærra og meira en hið tilbúna sjálf.98 Í 

vestrænni núvitundar íhugun er ekki gert ráð fyrir sjálfi vegna tengsla við búddismann 

en aftur á móti er gert ráð fyrir því að maður skapi hamlandi mynd af sjálfum sér með 

því að dæma hugsanir sínar. Með því að hætta að dæma eykur maður möguleika sína 

á því að verða besta útgáfan af sjálfum sér. Þrátt fyrir að íhugunaraðferðirnar séu ekki 

sammála um sjálfið virðast báðar aðferðir stefna að breytingum innra með okkur sem 

gerir okkur kleift að nýta hæfileika okkar til fulls. Jafnvel þá hæfileika sem eru til 

staðar án þess að við vitum af þeim og höfum ekki nýtt okkur, hæfileika sem virðast 

vera bundnir við mannlegt eðli.99 

 Hugsanir eru og verða alltaf til staðar og er það þáttur sem báðar aðferðir eru 

fyllilega sammála um. Eftir því sem maður stundar íhugunaraðferðirnar lengur verður 

maður betri í því að aftengja sig þeim hugsunum sem trufla mann og maður færist nær 

innri ró og friði. Hugarró er fyrsta stig hjá báðum íhugunaraðferðum, þar sem 

                                                 
95 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
915.  
Choden (Sean Mc Govern) og Kristine Janson, Leiðarvísir í núvitund: Handbók, bls. 4-5. 
96 Choden (Sean Mc Govern) og Kristine Janson, Leiðarvísir í núvitund: Handbók, bls.4-5 
97 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
916, 911. 
98 P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 138-139. 
99 Joshua J. Knabb, „Centering Prayer as an Alternative to Mindfulness-Based Cognitive Therapy“, bls. 
919. 
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markmiðið er að kyrra hugann. Báðar aðferðir stefna líka að því að koma sér vel fyrir 

með beint bak og að taka nokkrar mínútur í lokin til þess að koma til baka úr 

íhuguninni vegna þess að ef maður kemur of skart til baka inn hið daglega líf aftur þá 

getur það valdið ónotum. Ávinningur þess að stunda íhugun kemur í ljós í hinu 

daglega lífi . Báðar aðferðir hafa sýnt fram á góðan ávinning og margt er svipað með 

þeim.100 Það verður þó að gera sér grein fyrir því að áhrif vestrænnar núvitundar hefur 

verið rannsökuð mjög mikið frá upphafi en það á ekki við um kyrrðarbænina. 

Vísindin hafa því sýnt fram á ávinning vestrænnar núvitundar en aðeins reynslusögur 

fólks, sem stundað hefur kyrrðarbæn, bera vitni um ávinning hennar. Miðað við 

samanburðinn eru svo margir meginþættir sem eru líkir að ekki er ósennilegt að 

kyrrðarbænin hafi mörg hin sömu aðaláhrif og hin vestræna núvitund. 

 

Niðurstöður 
 

Í upphafi var lagt upp með spurninguna, hvort að hægt væri að líta svo á að vestræn 

núvitund væri bæn án Guðs? Til þess að svara þeirri spurningu þurfti að skilgreina 

bæn og vestræna núvitund. Friedrich Heiler nefnir eina tiltekna bænargerð sem nefnist 

Bæn hins mikilfenglega trúarlega persónuleika (e. the prayer of great religious 

personalities). Undir þann flokk falla meðal annarra Lectio Divina og kyrrðarbænin. 

Þegar kyrrðarbænin og vestræna núvitundin voru bornar saman og komu í ljós mikil 

líkindi, sérstaklega hvað varðar aðferð, markmið og áhrif. Bæn hins mikilfenglega 

trúarlega persónuleika er ekki eitthvað sem takmarkast við kristna trú. Þar af leiðandi 

liggur það ljóst fyrir að sú íhugunaraðferð sem vestræn núvitund sprettur af fellur 

undir Bæn hins mikilfenglega trúarlega persónuleika og er þar af leiðandi bæn. Eins 

og fram hefur komið er búið að svipta vestræna núvitund öllum trúalegum einkennum 

og hún er í þeim skilningi ekki bæn. Hins vegar mætti færa rök fyrir því að fólk, sem 

stundar vestræna núvitund, treysti því og trúi að það komist í samband við eitthvað 

meira, betra og æðra en það hefur hér og nú. Þess vegna er það eitthvað sem fólkið 

þráir og leitast við að finna sem gerir núvitundina að bæn án Guðs, að minnsta kosti 

án Guðs Abrahams, Ísaks, Jakobs, allra kristinna manna, múslíma og gyðinga. 

  Eins mætti spyrja hvort að kyrrðarbænin og aðrar kristnar íhugunaraðferðir 

séu núvitund. Núvitund virðist á þessu stigi vera allar þær aðferðir sem hjálpa okkur 

                                                 
100 Joseph G. Sandman, „Centering Prayer“, American Magazine.org,  
Choden (Sean Mc Govern) og Kristine Janson, Leiðarvísir í núvitund: Handbók,  bls. 4-6. 
P. Gregg Blanton, „The Other Mindfull Practice“, bls. 136, 140. 
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sem einstaklingum að lifa í núinu og njóta þess að vera til í augnablikinu í stað þess 

að velta okkur upp úr draugum fortíðarinnar og áhyggjum framtíðarinnar. Það má 

færa rök fyrir því að Biblían sé full af núvitund og kennslu um núvitund. Eitt slíkt 

dæmi er í Matteusar guðspjalli 6.25-34:  

Því segi ég yður: Verið ekki áhyggjufull um líf yðar, hvað þér eigið að eta eða 

drekka né heldur um líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki 

meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Hvorki 

sá þeir né uppskera né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eruð 

þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni 

spönn við aldur sinn? 

Og hví eruð þér áhyggjufull um klæðnað? Hyggið að liljum vallarins, 

hversu þær vaxa. Hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður: Jafnvel 

Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir 

svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skyldi 

hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trúlítil!  

Segið því ekki áhyggjufull: Hvað eigum vér að eta? Hvað eigum vér 

að drekka? Hverju eigum vér að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir og 

yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og 

réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af 

morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi 

nægir sín þjáning.  

Þessvegna er í raun ekki réttlætanlegt að vestræn núvitund hafi einkarétt á því að 

vera kölluð núvitund. Tillögur um hugtök eins og gjörhyggli, árvekni, vakandi 

athygli eða vakandi nærveru, sem stundum hafa verið notuð og koma meðal annars 

fram í grein Margrétar Bárðardóttur sálfræðings, eru mun vænni kostir fyrir þá aðferð 

sem kölluð er núvitund eða vestræn núvitund eins og hér í ritgerðinni.101 Núvitund 

ætti aftur á móti að vera notað yfir allt sem hjálpar manni að njóta augnabliksins. 

  Þegar við leggjum stund á vestræna núvitund er það ákveðin athöfn hvort sem 

við erum í hóp eða ein með sjálfum okkur. Vestræn núvitund virðist verða vinsælli 

með hverju árinu sem líður. Segir það okkur ekki að trúarþörf fólks er ekki fyllilega 

fullnægt af hálfu kirkjunnar? Fólk virðist ekki finna þá andlegu fyllingu sem vestræn 

núvitund veitir þeim innan dyra kirkjunnar. Meðlimum íslensku þjóðkirkjunnar 

fækkar ár frá ári og færri sækja guðsþjónustur. Það er mitt mat að áherslur þurfi þess 

vegna að breyttast, bæði hjá íslensku þjóðkirkjunni og öðrum kristnum kirkjum í 

heiminum. Kirkjan þarf ekki einungis að slá í takt við nútíma samfélag heldur vera 

hjartað í nútíma samfélagi og vera tilbúin til þess að mæta andlegri þörf fólksins í 

                                                 
101 Margrét Bárðardóttir, „Hvað er núvitund?“, Núvitund.com, sótt 20.4.2017 af 
http://nuvitund.com/page2  
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samfélaginu. Þess vegna vil ég halda því fram að núvitund með kristnum áherslum 

gæti verið lykillinn að endurreisn kristninnar í okkar samfélagi. Eins og svo margir 

guðfræðingar á liðnum öldum, sem vilja snúa aftur til upphafsins og í Ritninguna, þá 

virðast margir hafa gleymt að leiða sjónum sérstaklega að núvitundinni sem þar er að 

finna. Það væri því kjörið að byrja á því, ekki seinna en núna, og koma kristinni 

núvitund fyrir í hinni almennu guðsþjónustu. Kannski er hægt að leita enn frekar í 

kristnum hefðum og í Ritningunni að margs konar hagnýtum fróðleik sem mætti nota 

til þess að endurbæta og endurreisa kirkjuna og messuformið. Einhvers staðar hefur 

kirkjunni orðið á í messunni og misst sjónar af andlegri þjónustu við sóknarbörnin að 

einhverju leyti. Kristin núvitund þarf ekki einungis að vera bundin hefðbundnum 

guðsþjónustum. Í dag eru starfræktir hópar sem stunda bæði kyrrðarbæn og Lectio 

Divina. Einnig eru reglulega haldnir kyrrðardagar í Skálholti. Mitt mat er þó að 

áherslan á þessa viðburði þurfi að vera meiri ef áhrifin eiga að skila sér að einhverju 

marki út í samfélagið. Árangur kyrrðarbænarinnar á einstaklinginn skilar sér út í 

samfélagið þar sem biðjandi á að vera orðin jákvæðari og betur í stakk búinn til að 

takast á við erfiðleika daglegs lífs. Biðjandinn gefur frá sér jákvæða strauma sem 

smitar út frá sér. Til þess að gera breyta samfélaginu á betri veg þurfum við að byrja 

á sjálfum okkur og öðlast innri frið. Nærsamfélagið, eins og fjölskyldan og 

vinnufélagar, skynja þessar breytingar sem hefur jákvæð áhrif á það. Þaðan smitast 

áhrifin út í fjærsamfélagið. Tvöfalda kærleiksboðorðið ómar í þessum samfélagslegu 

áhrifum kyrrðarbænarinnar. „Elska skalt þú Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, 

allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er 

hliðstætt þessu: Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig.“ (Matt 22.37-39)  

Jesús sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það mætti skoða það frekar 

hvort í þessum orðum felist sú núvitund sem hann kenndi. Hann lofar því að ef við 

fylgjum honum fáum við inngöngu í Guðs ríki.  

Farísearnir spurðu hvenær Guðs ríki kæmi. Hann svaraði þeim: „Guðs 

ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja: Sjá, þar er 

það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður.“ (Lúk 17.20-21)  

Einnig þýtt „Guðs ríki er meðal ykkar“. Í báðum þýðingum finnst mér kristin 

núvitund skína í gegn. Vegna þess að maður finnur Guð innra með sér í íhuguninni og 

í hinu daglega líf. Kannski er engin tilviljun að höfundur Lúkasarguðspjalls hafi nota 
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orðið έντός, sem getur þýtt „innra“ og „meðal“, því mögulega hefur hann viljað koma 

hvoru tveggja á framfæri. 
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