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kristni

íslam

hindúatrú

búddadómur

gyðingdómur

ásatrú

Útbreiðsla helstu trúarbragða
heimsins er hér táknuð með
mismunandi stórum klettum.

Inngangur
Á Jörðinni búa um sjö milljarðar manna í mismunandi heimsálfum.
Í heimsálfunni okkar, Evrópu, búa tæplega 750 milljónir. Sem sagt
frekar fáir, miðað við flestar aðrar heimsálfur. Í öllum heimshlutum og öllum löndum finnast einhvers konar trúarbrögð. Í gegnum
árþúsundin hefur maðurinn leitað að merkingu í líf sitt, leitað styrks
og leiðsagnar í daglegu lífi hjá einhvers konar æðri mætti. Þau trúarbrögð sem við könnumst best við í dag fyrir utan kristni eru líklega
íslam, hindúatrú, gyðingdómur, búddismi og ásatrú en listinn yfir
trúarbrögð sem fyrirfinnast í heiminum er miklu lengri. Þó að öll
þessi trúarbrögð, og fleiri í viðbót, finnist í Evrópu þá er kristni samt
algengustu trúarbrögð álfunnar nú á dögum.
Fyrstu Íslendingarnir, fólkið sem fluttist hingað frá Noregi, voru
flestir ásatrúar. Þeir trúðu á Óðin og Þór, Iðunni, Freyju og fleiri goð
og gyðjur úr norrænni goðafræði. Fáir norrænir menn höfðu á þessum tíma tekið kristna trú þótt hún hefði breiðst út víða og annars
staðar í Evrópu væru kristnar kirkjur og klaustur.
En þótt Ísland sé eyja langt norður í hafi og í gamla daga hafi verið
heilmikil fyrirhöfn og hættulegt ferðalag að komast hingað, þá kom
fólk samt. Þannig barst boðskapurinn um kristna trú hingað til lands
fyrir rúmum þúsund árum.

Áður en kristni var lögfest hér á landi, á Alþingi sem haldið var á Þingvöllum árið 1000, voru landsmenn flestir ásatrúar. Sagan af kristnitökunni
er dálítið skemmtileg. Hún segir frá því hvernig Þorgeir Ljósvetningagoði
lagðist undir feld í næstum sólarhring til að hugleiða hvort hægt væri
að innleiða nýja trú án þess að kæmi til stríðs milli ásatrúarmanna og
kristinna. Þaðan er runnið orðtakið „að leggjast undir feld“, sem notað
er þegar fólk tekur sér góðan tíma til að hugsa sig um áður en það tekur
mikilvæga ákvörðun.
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Kristin trú byggist á trúnni á Guð og Jesú og þeim boðskap sem Jesús
flutti þegar hann lifði á jörðinni, fyrir um tvö þúsund árum. Til eru
margar útfærslur af kristinni trú og fyrir þúsund árum var kaþólskur
siður tekinn upp á Íslandi. Í dag stendur hins vegar í stjórnarskrá
Íslands að lúthersk evangelísk kirkja skuli vera þjóðkirkja á Íslandi.
Kirkjur sem tilheyra henni eru á mörgum stöðum um landið, jafnt í
bæjum sem í afskekktum sveitum.
En þó að í stjórnarskránni segi að hér sé þjóðkirkja sem tilheyri
lútherskum sið ríkir trúfrelsi á Íslandi. Það þýðir að allir hér á landi
mega trúa á það sem þeir vilja, eða ekki trúa á neitt ef þeir vilja það.
Enginn þarf að tilheyra þjóðkirkjunni frekar en hann vill.
Íslenskt þjóðfélag er mjög samofið kristni. Hvert sem litið er má sjá
merki um áhrif kristninnar. Kannski sést glitta í kirkjuturn, hugsanlega er íslenski fáninn, sem er krossfáni, einhvers staðar blaktandi.
Áhrif trúarinnar á samfélag okkar, hvort sem við sjálf erum kristinnar trúar eða ekki, má finna í nöfnum, skartgripum, orðatiltækjum,
söngvum, þjóðsöngnum, hátíðum og litum. Meira að segja venjulegt
dagatal, gefið út hér á landi, er stútfullt af viðburðum sem tengjast
kristni. Sömu sögu má segja um skóladagatalið en inn á það eru
merktir frídagar eins og páskar og jól.

Kristin tákn má sjá víða.

Í þessari bók er fjallað um hvað einkennir kristna trú. Kristni er líkt
og önnur trúarbrögð margbreytileg en hér verður gerð grein fyrir
lútherskri mótmælendatrú eins og við þekkjum hana hér á landi.
Fjallað er um hver helsti boðskapur kristninnar er og hvernig hún
hefur áhrif á daglegt líf fólks, hvort sem er í hversdagsleikanum, á
hátíðum eða á sérstökum gleði– eða sorgarstundum.

Á síðunni má sjá átta
mismunandi gerðir krossa.
Kannast þú við einhvern þeirra?
Á bls. 55 má sjá hvað
þeir nefnast.

Á íslenska skjaldarmerkinu er kross.
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Guð

Hvað er trú?

Margt kristið fólk hefur í gegnum aldirnar eytt ævi sinni í að rannsaka og reyna
að skilja Guð en engum hefur tekist það til fulls. Að minnsta kosti ekki þannig
að neinn geti sagt til um það hvernig Guð er á þann hátt að allir geti skilið, líkt
eins og þegar vísindamenn geta sýnt fram á hvernig eitthvað í náttúrunni virkar
og sannað það með því að gera tilraunir og sýna fram á niðurstöðurnar. Ekki er
hægt að rannsaka trúarbrögð á sama hátt.
Kristið fólk segir að Guð sé svo stór og mannfólkið svo lítið í öllu sköpunarverki hans að þess vegna sé ekki hægt að skilja Guð. Engu að síður geti fólk lifað
lífi sínu með Guði í gegnum trú sína. Þetta segir kristið fólk að sé einmitt
málið; trú er nefnilega trú en ekki eitthvað sem er hægt að sanna. Það að trúa er
að treysta því að eitthvað sé rétt án þess að hafa fyrir því beina sönnun. Á einum
stað í Biblíunni er trúin útskýrð þannig að hún sé fullvissa um það sem menn
vona og sannfæring um þá hluti sem ekki er unnt að sjá.
Samkvæmt kristinni trú er Guð bæði einn og um leið þrír. Þetta er eitt af því sem
erfitt er að skilja en reynt er að útskýra þennan þríeina Guð með því að hann sé:

faðir

sonur

heilagur andi

Í hinni postullegu trúarjátningu játar kristið
fólk trú sína á þríeinan
Guð; föður, son og
heilagan anda.
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Guð: faðirinn sem skapaði heiminn.
Guð: sonurinn, Jesús, sem kom til jarðarinnar til þess að frelsa
mennina frá synd. Hann dó á krossi til þess að mennirnir
gætu átt eilíft líf á himnum.
Guð: heilagur andi, stundum lýst sem hinum ósýnilega krafti
Guðs sem snertir við mönnum og fyllir þá krafti, gleði og friði.

Eins og fram er komið er ekki einfalt mál að lýsa Guði. Algengt er að notaðar séu
líkingar og myndir til þess. Fjallað er um Guð sem góða hirðinn sem gætir fjárins,
honum líkt við móðurina sem huggar barn sitt og sagt að hann sé ljós heimsins. Á
myndum birtist hann gjarnan í mannsmynd enda kemur fram í fyrstu bók Biblíunnar, 1. Mósebók, að Guð hafi skapað manninn eftir sinni eigin mynd. Fólk sér
Guð á ólíkan hátt, sumir ímynda sér hann sem karl, aðrir sem konu og enn aðrir
jafnvel sem skínandi ljós.
Hér er dæmi um hvernig sumir sjá Guð; sem hirði, skapara eða ljós:

Hirðir

Skapari

Ljós

Margt í tilveru okkar Íslendinga á rætur að rekja til kristinnar trúar. Þjóðsöngurinn okkar, sem nefnist Lofsöngur, er gott dæmi um það. Hann var saminn árið
1874 af séra Matthíasi Jochumssyni, sem var prestur og skáld. Þjóðsöngurinn var
upphaflega ortur sem sálmur því halda átti sérstakar guðsþjónustur um land allt
í tilefni þess að þúsund ár væru liðin frá því að Ingólfur Arnarson, sá sem talinn
var fyrsti landnámsmaður Íslands, settist hér að. Meðal annars þess vegna koma
orðin „Íslands þúsund ár“ fyrir í textanum en einnig vegna þess að í guðsþjónustunni átti að tala um texta úr Sálmunum í Biblíunni þar sem sagt er að í augum
Guðs séu þúsund ár sem einn dagur.
Dettur þér
fleira í hug sem
tengist kristni og er
hluti af daglegu lífi
Íslendinga?
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Hvað sérðu
á þessari mynd?
Hverju ætli sé verið
að fagna?

Sálmarnir eru ein af bókum Biblíunnar.
Þeir eru kenndir við Davíð, drenginn sem
sigraði risann Golíat, og jafnvel er talið
að hann hafi samið einhverja þeirra. Einn
þekktasti sálmurinn er númer 23 og byrjar
svona: Drottinn er minn hirðir, mig mun
ekkert bresta. Margir Íslendingar kannast
við þennan sálm. Samið hefur verið lag
við hann sem stundum er sungið í kirkjum
á sunnudögum eða við aðrar trúarlegar
athafnir.
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Við hvaða
tilefni hefur þú
heyrt þjóðsönginn
sunginn?

Lofsöngur – þjóðsöngurinn
Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð,
vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn.
Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans
þínir herskarar, tímanna safn.
Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár
og þúsund ár dagur, ei meir,
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár
sem tilbiður guð sinn og deyr.
Íslands þúsund ár –
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár
sem tilbiður guð sinn og deyr.
Matthías Jochumsson

Biblían

Biblía er grískt
orð og þýðir
bækur eða
bókasafn.

Biblían er trúarrit kristinna manna og er skrifuð fyrir langa löngu. Elstu hlutar
hennar gætu hafa verið skrifaðir fyrir allt að 3000 árum og sögðu þá sögur sem
talið er að Ísraelsþjóðin hafi varðveitt mann fram af manni í margar aldir.
Biblían er eins og bókasafn því í henni eru 66 bækur og þar er að finna ljóðabækur, spennusögur, reglur, sendibréf og fleiri tegundir bóka. Hún skiptist í tvo
Hvert vers
aðalhluta; Gamla og Nýja testamentið. Í Gamla testamentinu eru 39 bækur
í Biblíunni er merkt
á sérstakan hátt.
sem voru skrifaðar á mörghundruð ára tímabili, fyrir fæðingu Jesú. Í Nýja
testamentinu eru 27 bækur sem fjalla um líf Jesú og upphaf kristni í heimDæmi: Gal. 5:22–23
inum. Allar bækurnar hafa nöfn og sum nafnanna gefa til kynna hvert
Bók Biblíunnar er Galatabréfið,
kafli 5,
efni þeirra er, eins og til dæmis Konungabækurnar og Sálmarnir. Mörg
vers 22 til 23.
ritin bera nöfn sögulegra persóna sem lengi voru taldar vera höfundar
22En ávöxtur andans er: kærleiki,
þeirra, t.d. Matteusarguðspjall og Markúsarguðspjall. Í raun veit þó enginn
gleði, friður, langlyndi, gæska,
hver skrifaði þessi rit. Stundum er þriðji hlutinn hafður með í Biblíunni
góðvild, trúmennska,
en það eru Apokrýfubækurnar sem eru ellefu rit sem fylgja með sumum
23hógværð og sjálfsagi.
Biblíuútgáfum.
Í Gamla testamentinu eru ýmsar frásagnir sem flestir hér á landi kannast við, svo
sem söguna um Nóaflóðið, Davíð og Golíat og þegar Móse klauf Rauðahafið. Við
skoðum þessar sögur síðar í bókinni.

Gegn slíku er lögmálið
ekki.

9

Biblían er metsölubók
á heimsvísu því að á
síðustu 150 árum hafa
verið prentuð 1,6 milljarðar eintaka af henni
og hún hefur verið þýdd
á fleiri en þrjú þúsund
tungumál. Þetta er sú
bók sem flestir í heiminum eiga sameiginlegt
að hafa lesið í eða að
minnsta kosti heyrt um.

Í Nýja testamentinu eru aftur á móti sögur af Jesú alveg frá því fyrir fæðingu
hans. Sagt er frá lífi hans, dauða og upprisu ásamt sögum af fyrstu kristnu
söfnuðunum. Einnig eru þar bréf sem skrifuð voru af fyrstu leiðtogum kristninnar til hinna nýstofnuðu safnaða til að minna á boðskap Jesú. Á þessum tíma
voru engin dagblöð, símar, sjónvörp né tölvur svo fólk varð að skrifa bréf ef
það vildi eiga samskipti við þá sem bjuggu langt í burtu. Mikil vinna var lögð í
bréfaskriftirnar og þess vegna voru bréfin oft mjög löng og ítarleg; sum jafnvel
á við heila bók.
Af þessu má sjá að textar Biblíunnar urðu til í annars konar menningu og umhverfi en við þekkjum í dag. Sumir textanna eru auðskildir á meðan aðrir eru
flóknari og krefjast meira af okkur.
Hægt er að rýna í Biblíuna frá mörgum sjónarhornum:

skoða hana líkt og í gegnum sjónauka til að gera sér grein fyrir
hvernig lífið var fyrr á tímum, löngu áður en Ísland byggðist.
Biblían segir meðal annars frá því í hvernig húsnæði fólkið bjó,
hvað það borðaði, hvernig skipulag þjóðfélagsins var, hver stjórnaði og hver voru réttindi fólks.
hlusta á hvað hún hefur að segja. Hvaða skilaboð færir Biblían?

Í henni eru gagnlegar leiðbeiningar eins og tvöfalda kærleiksboðorðið, sem Jesús sagði að væri það mikilvægasta af boðorðunum:
„Elska skalt þú Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu,
allri sálu þinni og öllum huga þínum og náunga þinn
eins og sjálfan þig.“

nota boðskap hennar sem verkfæri í lífinu. Það er margt í Biblíunni sem hægt er að tengja við daglegt líf, eins og til dæmis
boðorðin tíu, sem fjalla um samskipti. Þar er meðal annars lögð
áhersla á að sýna foreldrum sínum virðingu,
öfundast ekki út í aðra og að stela ekki
eða ljúga. Allt eru þetta leiðbeiningar
sem eru í fullu gildi enn í dag.
Hvernig lest
þú bækur?
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Kristið fólk les Biblíuna
út frá öllum þessum
sjónarhornum.

Hefur þú
heyrt um einhverja
aðra merkilega
uppgötvun?
Í þessum helli fundust gömul handrit, Dauðahafshandritin.
Merkileg uppgötvun
Árið 1946 voru þrír strákar að passa geitur uppi í fjöllum í eyðimörk Ísraels.
Þeir voru að leika sér að kasta steinum í gjótur þegar þeir heyrðu brothljóð.
Þeir fóru að rannsaka málið og fundu þá hella með mörgum leirkerum.
Brothljóðið hafði heyrst þegar steinn lenti í einu kerinu og braut það.
Strákarnir létu vita af þessum fundi og í ljós kom að í hellinum voru
972 eldgömul handrit sem í dag eru kölluð Qumran handritin eða
Dauðahafshandritin. Þau elstu eru um 2200 ára gömul. Þessi fornu
handrit höfðu verið týnd í margar aldir og höfðu strákarnir því óvart
gert eina mestu fornleifauppgötvun síðustu aldar. Bækurnar voru
ekki eins og við þekkjum bækur í dag heldur voru þetta skinn sem
skrifað var á og þeim svo rúllað upp í stórar rúllur. Skinnrúllurnar
voru geymdar í stórum leirkerum og höfðu varðveist ótrúlega vel
vegna þess hvað loftið í eyðimörkinni er þurrt. Fornleifafræðingar
fengu strax mikinn áhuga á þessum handritum og þegar þeim tókst að
ná þeim í sundur kom í ljós að sum þeirra voru bækur sem eru í Gamla
testamentinu. Með því að lesa handritin var hægt að sjá að þrátt fyrir að
hafa verið endurskrifaðar oft, höfðu sögurnar ekki breyst í gegnum aldirnar.
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Gamla testamentið
Gamla testamentið segir frá atburðum áður en Jesús fæddist. Það er í rauninni
helgirit gyðinga og greinir frá sköpuninni og sögu Ísraelsþjóðarinnar. Hér er rakin
saga Gamla testamentisins í grófum dráttum.
Bræður
Sköpunin

Eden

Í sköpunarsögu Biblíunnar er
sagt frá því að Guð skapaði
heiminn; himin, haf, fjöll,
plöntur, dýr og fólk.
(I. Mós. 1:1–31)

Adam og Eva bjuggu
í aldingarðinum Eden.
Þau óhlýðnuðust Guði
og borðuðu ávöxt af
skilningstré góðs og ills.
Guð rak þau því úr Eden.
(I. Mós. 3:1–24)

Kain og Abel voru synir
Adams og Evu. Kain ræktaði
korn og Abel átti húsdýr.
Eitt sinn færði Kain Guði
fórn. Abel gerði það líka.
Guð gladdist yfir fórn Abels,
en þá varð Kain reiður. Guð
sagði honum að hann þyrfti
ekki að vera reiður. En vegna
afbrýðisemi sinnar drap Kain
bróður sinn.
(I. Mós. 4:1–16)

Daníel í ljónagryfjunni
Daníel var ráðgjafi Daríusar konungs. Konungurinn
skipaði svo fyrir að ekki ætti að tilbiðja neina guði,
aðeins hann sjálfan. Þeim sem ekki færu eftir þessu yrði
hent fyrir ljónin. Daníel hlýddi ekki skipunum konungsins og baðst fyrir eins og hann var vanur. Þá lét konungur varpa honum í ljónagryfjuna. Um nóttina var
konungurinn andvaka af áhyggjum og eftirsjá og í býtið
morguninn eftir hljóp hann út að ljónagryfjunni. Hann
kallaði sorgmæddri röddu til Daníels: Daníel! Bjargaði
ekki Guð þinn þér? Daníel svaraði: Guð sendi engil og
lokaði gini ljónanna, svo þau hafa ekki unnið
mér neitt mein. Konungur gladdist mjög
er hann heyrði þetta og lét draga
Daníel upp úr ljónagryfjunni.
(Daníel 6:1–29)

Sál verður konungur
Ísraelsmenn bjuggu í Kanaanslandi og lentu oft í deilum við
nágrannaþjóðir sínar. Það var
ákveðið að Sál yrði konungur
þeirra. Hann var réttlátur.
(I. Sam. 9–11)
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Jónas í hvalnum
Jónas var spámaður sem
eitt sinn þóttist ekki heyra
hvert Guð vildi senda hann
og reyndi að flýja með skipi.
Á flóttanum lét Guð stóran
hval gleypa Jónas. Hvalurinn
spýtti Jónasi að lokum upp
á land og eftir það fór hann
þangað sem Guð hafði sagt
honum að fara.
(Jónas 2:1–11)

Davíð og Golíat
Davíð var ungur fjárhirðir sem barðist við
risann Golíat með slöngvunni sinni og
vann. Hann varð síðar konungur og
samdi líklega marga sálma sem eru
í Biblíunni, m.a. hinn þekkta sálm
Drottinn er minn hirðir.
(I. Sam. 17:1–58)

Nóaflóðið

Babelsturninn

Syndin í heiminum varð sífellt
alvarlegri og Guð var ekki ánægður
með það. Hann sagði Nóa að byggja
örk og safna saman pörum af öllum
dýrum Jarðar. Mikið flóð skall yfir
heimsbyggðina og aðeins þeir sem
voru um borð í örkinni lifðu af.
(I. Mós. 6:9–9:29)

Samkvæmt Mósebók töluðu allir
íbúar Jarðar eitt tungumál og
bjuggu á sömu slóðum. Fólkið sameinaðist um að byggja turn sem
næði alla leið til himins, þeim sjálfum til dýrðar. Guð var ekki ánægður
með þessa sjálfsdýrkun mannanna
og lét því alla fara að tala
ólík tungumál. Upp frá
því dreifðist fólkið um
jörðina.
(I. Mós. 11:1–9)

Ættfeður Ísraels
Abraham var uppi
um 2000 f.Kr. Guð
lofaði Abraham og
ætt hans Kanaanslandi (sem nú er
Ísrael ásamt hluta af
Líbanon og Sýrlandi)
og að ættingjar hans
yrðu fleiri en sandkornin
í heiminum.
(Postulasagan 7:8)

Jakob og himnastiginn
Móse
Móse fékk köllun til að leiða
þjóð sína úr ánauðinni í Egyptalandi og til Fyrirheitna landsins,
sem nefndist Kaanansland.
(II. Mósebók)

Jósef og bræður hans
Jósef var sonur Jakobs. Bræður
Jósefs voru öfundsjúkir út í hann
og seldu hann í þrældóm. Þeir
ötuðu litríkan kyrtil hans í blóði
svo það leit út fyrir að hann hefði
verið étinn af villidýrum. Síðar
tókst Jósef að komast til valda og
hann fyrirgaf bræðrum sínum.
(I. Mós. 37:1–36)

Jakob dreymdi draum. Honum
þótti stigi standa á jörðu og ná
til himins og englar Guðs fóru
upp og niður eftir stiganum. Í
Biblíunni segir: Þá stóð Drottinn hjá honum og mælti: „Ég er
Drottinn, Guð Abrahams, föður
þíns, og Guð Ísaks. Það land,
sem þú hvílist á, gef ég þér og
niðjum þínum“.
(I. Mós. 28:10–22)

Musteri Salómons
Salómon var sonur Davíðs. Hann var
farsæll konungur eins og faðir hans.
Hann lét m.a. reisa stórt og glæsilegt
musteri í Jerúsalem. Inni í musterinu
stóð sáttmálsörkin, heilög kista þar
sem steintöflurnar með boðorðunum
tíu voru geymdar.
(I. Kon. 6:1–38)

Nýja testamentið

Spámenn í Gamla
testamentinu
Jesaja og Jeremía
eru dæmi um spámenn Gamla testamentisins sem spáðu
fyrir komu frelsara
mannkyns, Jesú.
(Jes. og Jer.)
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Sögur úr Gamla testamentinu
Í Gamla testamentinu eru ótal sögur af samskiptum Guðs og manna, frá sköpun
heimsins, sögu Ísraelsþjóðarinnar og margar aðrar sögur allt fram að fæðingu
Jesú. Hér verður sagt frá þremur sögum: Örkinni hans Nóa, Davíð og Golíat og
Móse. Sagan af Móse er í rauninni margar sögur í einni því hans saga nær yfir
marga áratugi og margt merkilegt átti sér stað á ævi hans. Aðrar frásagnir í Gamla
testamentinu eru einnig áhugaverðar eins og fram kemur hér að framan. Sögurnar í Gamla testamentinu fjalla margar um það hvernig Guð launaði þeim sem á
hann trúðu með því að bjarga þeim úr erfiðum aðstæðum.

Hvað merkir
orðið ranglæti?
Hvað finnst þér
vera ranglæti?

Örkin hans Nóa
Fólki hafði fjölgað á Jörðinni og það kom illa fram hvert við annað. Jörðin var
spillt í augum Guðs og full af ranglæti. Hann varð sorgmæddur. Guð sagði við
Nóa, sem var réttlátur og vandaður maður, að hann hefði ákveðið endalok allra
manna á Jörðinni þar sem hún væri full af ranglæti þeirra vegna. Flóð myndi
útrýma öllu lífi svo hægt væri að byrja upp á nýtt. Guð valdi Nóa og fjölskyldu
hans til að lifa af því þau voru réttlát. Hann sagði Nóa að byggja risastórt skip,
sem kallað var örk og að þau skyldu safna saman tveimur dýrum af hverri tegund
á jörðinni, karldýri og kvendýri. Nói gerði eins og Guð bað hann um og þegar
öll dýrin voru komin í örkina kom úrhellisrigning. Það rigndi stanslaust í fjörutíu sólarhringa og allt hvarf undir vatn. Þá hætti loks að rigna en hvergi sást í
land. Nói sendi dúfu af stað frá örkinni til að sjá hvort hún kæmi til baka með
vísbendingu um land. Dúfan kom til baka með ólífugrein í gogginum og þá vissi
Nói að hún hefði fundið land og að þeim væri óhætt. Eftir þetta mikla flóð lét
Guð fyrsta regnbogann birtast á himni. Hann sagði við Nóa að þessi regnbogi
væri tákn um loforð sitt um það að aldrei aftur myndi vatnsflóð eyða Jörðinni.
(1. Mósebók 6–9)
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Móse leiðir þjóð sína út úr Egyptalandi
Móse var Ísraeli en fæddist í Egyptalandi þar sem
allir Ísraelsmenn voru þrælar konungsins. Konungur
Egypta hræddist Ísraelsmenn, því þeir voru orðnir
svo margir í landinu og skipaði svo fyrir að öllum
nýfæddum drengjum skyldi hent í ána Níl. En
móðir Móse tókst að fela hann þangað til hann
var þriggja mánaða. Eftir það þurfti hún að finna
leið til að barnið fengi að halda lífi áfram.

Hvernig
bregst þú við
ranglæti?

Móðir Móse faldi hann í körfu í ánni og Miriam,
systir Móse, fylgdist með honum. Einn daginn
fann dóttir konungsins barnið í körfunni og
ákvað að ættleiða það. Miriam sá þetta og bauðst
til að hjálpa henni að finna barnfóstru. Miriam náði
í mömmu sína sem gat þá hugsað um drenginn sinn en
enginn vissi að hann var hennar barn.
Móse var því alinn upp í höllinni og fékk menntun og allt það sem konungssynir fengu. Samt vissi hann alltaf að hann tilheyrði þjóð Ísraela en ekki Egyptum.
Eitt sinn sá Móse Egypta slá ísraelskan þræl með svipu. Við þessa sjón varð
hann svo reiður að hann barði Egyptann til dauða. Með þessu hafði Móse brotið
lög og flúði þess vegna í burtu.
Móse gifti sig og gerðist fjárhirðir. Einn daginn birtist honum brennandi runni og Guð talaði við hann og sagðist
ekki hafa gleymt sínu fólki, Ísraelsmönnum. Hann
sæi þjáningar þess í þrældóminum hjá Egyptum.
Guð bað Móse að gerast foringi þeirra og leiða
þá út úr Egyptalandi.
Móse og Aron bróðir hans fóru á fund
konungsins og báðu hann um að sleppa
Ísraelsmönnum. Konungur vildi það ekki
og bað um að fá að sjá kraftaverk til þess að
sanna að þetta væri vilji Guðs. Kastaði Aron
þá stafnum sínum á gólfið og varð hann samstundis að eiturslöngu, eins og Guð hafði sagt
að myndi gerast. Konungurinn vildi samt ekki
gefa ísraelsku þrælunum frelsi.
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Vegna þess að konungur vildi ekki leyfa Ísraelsmönnum að fara, leiddi Guð
hverja pláguna á fætur annarri yfir landið. Alls voru þetta tíu plágur:

• vatn breyttist í blóð

• haglél

• froskafaraldur

• engisprettufaraldur

• mýflugnager

• myrkur

• flugnafár
• fjárpest
• kýli á mönnum og
skepnum

• frumburður
í hverri fjölskyldu
skyldi deyja
Hvað er
plága?

Konungur lét sér samt ekki segjast. Síðasta plágan sem Guð sendi Egyptum var
sú að frumburður hverrar fjölskyldu skyldi deyja. Þær ísraelsku fjölskyldur sem
höfðu merkt hús sín með lambsblóði sluppu.
Eftir þetta leyfði konungur Ísraelsmönnum loksins að fara. En hann sá síðan eftir
því að hafa gefið þeim fararleyfi og lét elta þá. Ísraelsmenn sluppu, því að Guð
sagði Móse að lyfta staf sínum og opna þannig Rauðahafið svo allir kæmust yfir
heilir á húfi. Þegar Egyptarnir komu að Rauðahafinu hafði það lokast aftur. Eftir
þetta tók við flótti Ísraelsmanna í gegnum eyðimörkina en þeir voru á leið til
Fyrirheitna landsins; Kanaanslands. Í eyðimörkinni var lítið að finna af mat og
því sendi Guð fólkinu mat af himnum, sem nefndist manna (brauð).
En Ísraelsmenn fjarlægðust Guð smám saman þó hann
hefði hjálpað þeim á flóttanum undan Egyptum.
Guð sagði því Móse að fara á Sínaífjall
þar sem hann afhenti honum steintöflur með tíu boðorðum sem voru
leiðarvísir um það hvernig fólkið
ætti að haga lífi sínu. Á meðan Móse
var á fjallinu gleymdi fólkið Guði og bjó
til gullkálf sem það dansaði í kringum og tilbað. Þegar
Móse kom til baka með steintöflurnar og sá hvað fólkið
hafði gert varð hann reiður og henti frá sér steintöflunum svo önnur þeirra brotnaði. Hann fékk síðan
þá sem iðruðust til þess að fylgja sér áfram á flóttanum
og bað Guð um að fyrirgefa þeim.

Eftir 40 ára göngu um eyðimörkina, þar sem ýmsir atburðir áttu sér
stað, komust Ísraelsmenn loksins til Fyrirheitna landsins, eins og
Guð hafði lofað.
(II. Mósebók)
Sagan af Móse tengist næstu sögu en hún fjallar um fjárhirðinn
Davíð. Ísraelsþjóðinni hafði tekist að komast á áfangastað þar sem
stofnað var konungsríki og fjárhirðirinn Davíð varð síðar konungur.

Davíð og Golíat
Davíð var ungur fjárhirðir sem gætti fjár fyrir föður sinn uppi í fjöllunum en síðar átti hann eftir að komast til valda og verða þekkt
sálmaskáld.
Eitt sinn átti Sál konungur Ísraelsmanna og her hans í stríði við
erkióvini sína, Fílistea. Fílistear höfðu valið risann Golíat, sem var
þriggja metra hár og mjög ógnvekjandi, til þess að berjast fyrir sig.
Enginn úr hernum þorði að berjast við Golíat. Davíð bauð sig fram,
hann trúði því að Guð myndi hjálpa sér að sigra í bardaganum.
Þegar Golíat sá þennan mjóslegna unglingspilt koma vopnlausan
á móti sér trúði hann varla sínum eigin augum. „Er þetta hetjan
ykkar?“ spurði hann háðslega og hló. En Davíð sagði við hann,
fullur sjálfstrausts: „Þú ætlar að berjast með sverði og spjóti en
ég kem í nafni Drottins og hann mun hjálpa mér að sigra þig.
Þá munu allir vita að Guð er með Ísraelsmönnum.“ Svo tók hann
lítinn stein sem hann hafði valið sér á leiðinni, setti hann í
slöngvuna sína og sveiflaði henni þannig að steinninn
þaut af stað með ógnarkrafti og lenti beint á
enni risans. Og Golíat féll! Davíð hafði sigrað
Golíat og Fílistear lögðu á flótta. Davíð bjó
í höll konungsins eftir þetta og var vel liðinn
af öllum. Þegar Sál dó varð Davíð konungur
Ísraelsmanna.
(I. Samúelsbók 17:1–58)

Boðorðin 10
Þegar Móse kom ofan af Sínaí–
fjalli hafði hann meðferðis
steintöflur sem á voru rituð
boðorðin tíu.
1. Ég er Drottinn Guð þinn, þú
		 skalt ekki aðra Guði hafa.
2. Þú skalt ekki leggja nafn
		 Drottins, Guðs þíns við
		 hégóma.
3. Minnstu þess að halda
		 hvíldardaginn heilagan.
4. Heiðra skaltu föður þinn
		 og móður þína.
5. Þú skalt ekki morð fremja.
6. Þú skalt ekki drýgja hór.
7. Þú skalt ekki stela.
8. Þú skalt ekki bera ljúgvitni
		 gegn náunga þínum.
9. Þú skalt ekki girnast hús
		 náunga þíns.
10.
		
		
		
		

Þú skalt ekki girnast konu
náunga þíns, ekki þræl hans
eða ambátt, ekki uxa hans
eða asna, né nokkuð það,
sem náungi þinn á.

Hvaða fleiri
boð eða reglur
þekkir þú úr
daglegu lífi?
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Nýja testamentið – sögur af Jesú

Dæmisaga

Nýja testamentið fjallar um líf og boðskap Jesú, dauða hans og upprisu.

Fjallræðan

Kraftaverk

Gamla testamentið
Árið 1 f.Kr.

Í Betlehem er barn oss fætt …
(Lúk. 2:1–20)

Boðun Maríu
(Lúk. 1:26–38)

Meeee
Allt sem þér
viljið að aðrir menn geri
yður, það skuluð þér
og þeim gera.
(Matt. 7:12)

Týndi sauðurinn
(Lúk. 15:1–7)

Jesús reisti Lasarus upp
frá dauðum
(Jóh. 11:1–44)

Á bjargi byggði hygginn
maður hús …
(Matt. 7:21–27)

Jesús breytir vatni í vín
(Jóh. 2:1–12)

Bartímeus blindi
(Mark. 10:46–52)

Hvítasunna
Farið því og kristnið allar þjóðir
(Matt. 28:19)

Nútíminn
Jesús reis upp
frá dauðum

Jesús var
krossfestur

Vík burt,
Satan!

Jesús var skírður af Jóhannesi
skírara, frænda sínum

Jesús 12 ára
(Lúk. 2:41–52)

(Matt. 3:13–17)

Jesú var freistað í
eyðimörkinni
(Mark. 1:12–13)

Leyfið börnunum að koma til mín …
(Mark. 10:14)
Hve oft á ég
að fyrirgefa bróður
mínum?

Boðskapur Jesú breiddist út
og fólk fór að fylgja honum
hvert sem hann fór

Ekki segi ég þér
7 sinnum heldur
70 x 7

Að fyrirgefa
(Matt. 18:21–23)

Yfirvöld fóru að
óttast áhrif Jesú
(Jóh. 11:45–57)

Ef ég fæ aðeins snert klæði hans
mun ég heil verða
(Mark. 5:25–34)

Faðir vor, þú sem ert
á himnum …
(Matt. 6:9–13)

Dæmið
ekki …

Hví sér þú flísina í auga
bróður þíns en tekur ekki
eftir bjálkanum í auga þínu?
(Matt. 7:1–6)

Sælir eru þeir sem …
(Matt. 5:3–12)

Hver var þessi Jesús?
Fyrir meira en tvö þúsund árum fæddist drengur í bænum Betlehem í Ísrael. Hann breytti
mannkynssögunni, því á honum byggist kristin trú. Drengurinn hét Jesús og var sonur
ósköp venjulegs fólks sem hétu María og Jósef. Jesús var samt enginn venjulegur maður.
Hann sagðist vera sá frelsari mannkyns sem Gamla testamentið spáði fyrir um og á meðan
hann lifði fór fólk að fara eftir því sem hann sagði um Guð og guðsríki.

Hvernig hófst sagan?
María og Jósef voru ungt og ástfangið par og ætluðu að ganga í hjónaband. En áður en af því
varð birtist engill Maríu og sagði henni að Guð hefði valið hana sérstaklega til að fæða barn
sem væri sonur hans og yrði frelsari mannkynsins. Skömmu síðar birtist engillinn Jósef líka
og sagði honum að María bæri barn undir belti sem væri sonur Guðs. Hann sagði Jósef að
hann ætti að vera Maríu góður eiginmaður og reynast barninu sem faðir og að þau ættu
að láta barnið heita Jesú. Jósef og María, eða María mey eins og móðir Jesú er oftast kölluð
vegna þessara atburða, voru því valin af Guði til að gegna mikilvægu hlutverki.
Þar sem María og Jósef voru gyðingar fæddist Jesús inn í gyðingafjölskyldu. Gyðingar höfðu
beðið eftir því í mörg hundruð ár að spádómarnir í helgiritum þeirra myndu rætast en þar
var talað um að frelsari heimsins myndi fæðast. Við getum lesið um þessa spádóma enn í
dag í Gamla testamentinu, sem er í rauninni helgirit gyðinga.
Sumir gyðingar trúðu því að Jesús væri sá sem hann sagðist vera; sonur Guðs. Þeir voru
fyrstu kristnu mennirnir en síðan breiddist kristni út um heiminn og núna er kristin trú
fjölmennustu trúarbrögðin í veröldinni.
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Hvað gerði Jesús?
En hvað ætli það hafi verið við Jesú sem gerði hann svona mikilvægan? Hér eru nokkur
atriði sem kristið fólk nefnir:
•

Jesús ferðaðist mikið um, sagði og gerði margt óvenjulegt á meðan hann lifði og enn
í dag eru dæmisögurnar sem hann sagði og kraftaverkin sem hann gerði tekin sem
dæmi um það að hann var sá sem hann sagðist vera.

•

Siðaboðskapur Jesú var líka óvenjulegur í samfélaginu sem hann ólst upp í. Hann sagði
til dæmis að fólk ætti ekki að dæma aðra því allir væru jafnir fyrir Guði.

•

Jesús mótmælti ósanngjörnum stjórnvöldum og vildi að allir ættu jafnan rétt, hvort
sem þeir væru fátækir eða ríkir, konur eða karlar, heilbrigðir eða sjúkir.

•

Jesús sagði að það mikilvægasta í heiminum væri kærleikurinn og að allir ættu að elska
Guð af öllu hjarta og annað fólk jafn mikið og sjálfa sig.

•

Jesús sigraði dauðann. Hann var tekinn af lífi vegna þess sem hann sagði og gerði.
Stjórnvöld voru hrædd um að áhrif hans væru orðin of mikil og þess vegna var farið
með hann eins og glæpamann og hann krossfestur, eins og algengt var um glæpamenn
í þá daga í Austurlöndum nær. Hann var krossfestur á föstudegi en á sunnudagsmorgni
reis hann upp frá dauðum. Það eru þessir atburðir sem kristið fólk minnist um hverja
páska þegar það fagnar upprisunni.

•

Jesús hafði mikil áhrif á þá sem umgengust hann og eftir að hann var dáinn
og hafði stigið upp til himna fóru lærisveinar hans víða um heim til að segja frá honum
og boðskap hans. Þannig byrjaði kristin trú að breiðast út um heiminn.

Hvað
merkir að dæma
aðra?

Hvað er
kærleikur?

21

Hvernig var æska Jesú?
Sagan af fæðingu Jesú er vel þekkt í hinum vestræna heimi og kristið fólk minnist
fæðingar hans á hverju ári með því að halda jól. Fyrir utan frásagnir Biblíunnar af atburðum í kringum fæðingu Jesú er aðeins einu sinni minnst á æskuár
hans. Það er frásögn af því þegar Jesús var tólf ára og var með foreldrum sínum
á markaðinum í Jerúsalem, þar sem fjölskyldan dvaldist yfir páskahátíðina. Jesús
hvarf og foreldrar hans fundu hann hvergi. Þegar hann loksins fannst var hann í
musterinu þar sem hann sat og ræddi um Guð og trúarleg málefni við prestana
sem voru furðu lostnir yfir þekkingu unga drengsins á þessum málum.
Jesús 12 ára í musterinu.

Hvernig
leikföng ætli Jesús
hafi átt?

Þótt ekki séu margar sögur í Biblíunni af Jesú sem barni eða unglingi kemur fram
að hann átti nokkur systkini. Vitað er um fjóra yngri bræður en ekki er vitað
hversu margar systur hans voru eða hvað þær hétu. Bræður hans hétu Jakob, Jósef,
Símon og Júdas. Hvernig stóri bróðir ætli Jesús hafi verið? Hvað ætli honum
hafi þótt gaman að gera þegar hann var barn? Skyldi hann hafa leikið sér? Við
vitum að Jesús hafði mikinn áhuga á að lesa trúarritin og fannst gaman
að tala um efni þeirra við fullorðna fólkið. Hann var sennilega áhugasamari um trúarleg mál heldur en krakkar á hans
aldri. En hann var líka svolítið öðruvísi en önnur börn
þar sem hann vissi að hann væri sonur Guðs. Það var
samt ekki fyrr en Jesús var orðinn fullorðinn, alveg
um þrítugt, að hann byrjaði að breiða út boðskap sinn
á meðal fólksins. Það þýðir samt ekki að hann hafi
ekki gert neitt fram að þeim aldri. Hann hefur ábyggilega
gengið í trúarskóla gyðinga eins og aðrir strákar á hans aldri
og auk þess lært trésmíðar eins og faðir hans. Kannski
hefur hann líka sagt fólki frá Guði og boðað réttlæti og
kærleika þó hvergi hafi fundist neitt skrifað um það.

Jesús er stundum kallaður Jesús Kristur og af því er dregið nafn trúarbragðanna; kristni. Við
miðum tímatal okkar við fæðingu Jesú. Oft þegar talað er um atburði sem gerðust í eldgamla
daga er talað um fyrir Krist og eftir Krist, skammstafað f.Kr. og e.Kr. Þannig er talið að elstu
píramídarnir sem fundist hafa í Egyptalandi hafi verið reistir í kringum árið 2560 f.Kr. Það
þýðir að tvö þúsund, fimmhundruð og sextíu árum áður en Jesús fæddist voru þessir píramídar
byggðir. Talið er að elstu rit Nýja testamentisins séu skrifuð á milli 50 og 60 e.Kr. Það merkir
að þau voru skrifuð 50 til 60 árum eftir að Jesús fæddist. Ritin sem geyma frásagnir af lífi
og starfi Jesú eru kölluð guðspjöll. Það elsta, Markúsarguðspjall, var líklega skrifað innan við
70 árum eftir fæðingu Jesú.
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Jesús um allan heim
Fæðing Jesú, störf hans og boðskapur, krossfestingin og upprisan hafa verið
mörgum listamönnum hugleikin í gegnum tíðina. Um allan heim má
því finna myndir og málverk, styttur, útskurð og ýmsa aðra listmuni sem
sýna Jesú í mismunandi aðstæðum, svo sem eins og þegar hann liggur
nýfæddur í jötunni eða þar sem hann er að lækna sjúka, kyrra vindinn,
tala við mannfjöldann eða er deyjandi á krossinum.

Þau listaverk og þær kvikmyndir um Jesú sem við þekkjum hér á landi
og víðast í hinum vestræna heimi sýna hann oftast sem hvítan, hávaxinn og myndarlegan mann með dökkskolleitt hár og skegg og oft er hann
með blá augu. Auðvitað veit enginn nákvæmlega hvernig Jesús leit út en
við mennirnir gerum okkur gjarnan mynd af fólki í samræmi við það
sem við þekkjum best úr umhverfi okkar. Hér á landi býr fólk af ýmsum
uppruna og á undanförnum áratugum hefur fjölbreytileikinn í útliti
þjóðarinnar farið vaxandi. Í Palestínu, þar sem Jesús fæddist, eru flestir
með dekkri húðlit en fólk af norðurevrópskum uppruna, auk þess sem
algengasti augnliturinn er brúnn og hárið er yfirleitt mjög dökkt, jafnvel
allt að því svart. Þess vegna er líklegra að Jesús hafi einmitt verið þannig í
útliti, frekar en ljós yfirlitum.
Vegna þess hvernig misjöfn einkenni og menning þjóða hefur áhrif á sýn
fólks á heiminn eru til margar mismunandi myndir af Jesú, allt eftir því
hvaðan listamennirnir eru sem sköpuðu þær. Þegar við skoðum myndir
eftir listafólk víðsvegar að úr heiminum sjáum við að í hugum sumra er
Jesús asískur í útliti, afrískur, indverskur, inúíti eða af indíánaættum.
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Fæðing Jesú hafði mikil áhrif
á þróun menningarinnar og
hefur verið efniviður í mörg
listaverk út um allan heim.

Hvað er
jafnrétti?

Kærleikurinn, Guð og náunginn
Í Biblíunni segir frá því að Jesús hafi lagt mikla áherslu á að allir menn séu
jafnir fyrir Guði; konur og karlar, börn og fullorðnir, glaðir og sorgmæddir,
ríkir og fátækir, fatlaðir og ófatlaðir o.s.frv. Allir eru Guði jafn mikilvægir.
Þegar Jesús og boðskapur hans er skoðaður út frá þessu er ljóst að í rauninni
skiptir engu hvernig Jesús leit út. Það er boðskapurinn sem hann hafði fram
að færa sem skiptir mestu máli fyrir kristið fólk.

Tvöfalda kærleiksboðorðið
Eins og áður sagði boðaði Jesús kærleika og jafnrétti. Eitt sinn var hann
spurður hvert væri mikilvægasta boðorðið. Svar hans var þetta: „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.“ Þessi orð Jesú eru kölluð tvöfalda kærleiksboðorðið meðal kristins fólks. (Matt. 22:37–40)
Þekkir þú
boðskap annarra
trúarbragða?

Gullna reglan
„Allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skuluð þér og þeim gera.“
Þessi tilvitnun er oft nefnd Gullna reglan. Hún er einn aðalboðskapurinn
sem Jesús vildi að allir heyrðu. Að fólk sýni hvert öðru kærleika, sé umhyggjusamt, virði hvert annað og komi fram við aðra eins og þeir vilja að
aðrir komi fram við það. (Matt. 7:12)
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Litla Biblían
„Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn
til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf.“
Þetta vers er stundum nefnt litla Biblían, því að þar kemur fram
helsti boðskapur Biblíunnar. (Jóh. 3:16)

Fjallræðan
Hér er sá hluti úr Fjallræðunni sem stundum er nefndur sæluboðin:

Hvað er
réttlæti?

„Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki.
Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða.
Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa.
Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir
munu saddir verða.
Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunnað verða.
Sælir eru hjartahreinir því að þeir munu Guð sjá.
Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða.
Sælir eru þeir, sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir því að þeirra er himnaríki.“
(Matt. 5:1–12)

Getur þú nefnt
hvað er að vera sæll?
Við heilsum stundum með
því að segja sæl og blessuð,
hvað merkir það?
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Dæmisögur Jesú
Stundum eru sögur notaðar til að kenna okkur eitthvað. Slíkar sögur eru oft kallaðar dæmisögur.
Ágætt dæmi um slíkar sögur er umferðarfræðsluefni sem sex ára krakkar á Íslandi fá sent heim til
sín. Eflaust muna mörg ykkar eftir þessum sögum. Þar er sagt frá því með dæmisögum hvernig
best og öruggast er fyrir krakka að haga sér í umferðinni.
Áður fyrr var jafnvel enn algengara að kenna bæði börnum og fullorðnum ýmsa hegðun og viðbrögð við aðstæðum í gegnum svona dæmisögur. Jesús notaði einmitt þetta frásagnarform til að
fræða fólk um það hvað væri rétt eða rangt. Á dögum Jesú var prentlistin ekki komin til sögunnar
þannig að ekki var mikið um ritaða texta. Fólk sagði þess vegna hvert öðru sögur og lagði þær á
minnið og sagði öðru fólki. Dæmisögurnar sem Jesús sagði voru margar og um misjafna hluti.
Margar þeirra hafa varðveist í þeim frásögnum sem til eru í Biblíunni af lífi hans og starfi. Þetta
eru sögur sem Jesús sagði lærisveinum sínum eða fólki sem kom til hans til að spyrja hann ráða.
Hér á eftir er sagt nánar frá fjórum dæmisögum og boðskap þeirra.

Á hverju skal byggja?
Einhverju sinni var Jesús að tala við lærisveina sína um það hversu mikilvægt það væri að hlusta
vel á hann og fara eftir því sem hann segði. Til þess að leggja áherslu á orð sín sagði hann þeim
litla dæmisögu sem margir þekkja.

Á bjargi byggði …
Þeir sem hlusta á orð mín og fara eftir þeim eru eins og maðurinn sem ætlaði að byggja
sér hús sem átti að standa lengi. Hann fór og fann traust bjarg til að byggja húsið á, gróf
og hjó djúpt í bjargið og lagði traustar undirstöður fyrir húsið. Þegar húsið sjálft var
svo fullsmíðað kom mikið óveður með vindi og regni. Vatnsflaumurinn sem myndaðist við látlaust regnið breyttist í flóð og varð eins og straumhörð á sem skall á húsinu.
En húsið haggaðist ekki því það var byggt á svo traustum grunni.
En þeir sem hlusta ekki á orð mín, eða hlusta en fara ekki eftir því sem ég segi, eru
eins og hinn maðurinn sem ætlaði að byggja sér hús. Eina sem hann hugsaði um var
að vera fljótur að byggja húsið en ekki að hafa það á traustum grunni. Hann byggði
þess vegna húsið á sandi svo hann þyrfti ekki að hafa fyrir því að grafa djúpt niður og
höggva í stein. Þegar húsið var fullbyggt kom mikið óveður með vindi og regni. En af
því að húsið var ekki byggt á traustum grunni skolaðist það burt með vindinum og
vatnsflaumnum í óveðrinu.
(Matt. 7:24–29)
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Viltu fyrirgefa mér?

Þú ert alltaf hér hjá
mér og við erum svo nánir
feðgar. Nú skulum við fagna
því að bróðir þinn er kominn
heim líka!

Ég er alltaf hér
að vinna með þér,
aldrei heldur þú veislu
fyrir mig!

Ég vil ferðast um heiminn og
skemmta mér, ekki vinna!

Gjörðu svo vel sonur, hér
eru peningar. Farðu nú varlega.

Sagan
um týnda soninn
er í Lúkasarguðspjalli 15:11–32.

Takk pabbi. Skilaðu
kveðju til bróður míns!

Hann ferðaðist
um heiminn í mörg ár
og lét ekkert frá sér heyra.
Brátt voru allir peningarnir
búnir og hann átti ekkert
að borða …

Velkominn!
Við skulum slá upp
veislu til að fagna!

Faðirinn varð
himinlifandi. Sonur hans
sem hann hafði ekki séð svo
lengi var kominn heim!

Ég er kominn
heim. Viltu fyrirgefa
mér?

Ég vil fara heim til
föður míns. Ætli hann vilji
taka á móti mér?

Hvað er að
fyrirgefa?

Með þessari dæmisögu, sem nefnist týndi sonurinn var Jesús að útskýra hvað
það er að vera barn Guðs. Að þó einhver taki heimskulegar ákvarðanir og geri
eitthvað sem er beinlínis rangt þá elskar Guð börnin sín og fagnar því ef þau snúa
aftur til hans. Öll börn hans eru honum jafn mikilvæg. Sagan fjallar líka um það
hversu dýrmæt fyrirgefningin er.
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Hvað er að vera góður og réttlátur?
Dæmisaga Jesú um faríseann og tollheimtumanninn er líka vel þekkt. Jesús sagði söguna til að
útskýra hversu mikilvægt væri að vera hjartahreinn og gera rétt en ekki bera sig endalaust saman
við aðra og neita að horfa á eigin galla.
Á dögum Jesú voru þeir sem fóru mjög nákvæmlega eftir lögum og reglum Gamla testamentisins
kallaðir farísear. Þeim fannst þeir betri en aðrir menn. Tollheimtumenn voru hins vegar þeir sem
unnu við að láta fólk borga skatta og gjald fyrir að komast inn um borgarhliðin en á þessum tíma
voru flestar borgir afgirtar og aðeins hægt að komast inn í þær um sérstök hlið. Tollheimtumenn
voru frekar óvinsælir vegna þessara starfa sinna en þó aðallega vegna þess að sumir þeirra svindluðu á fólki og létu það borga meira en átti að gera og stungu svo peningunum í eigin vasa.

Faríseinn og tollheimtumaðurinn
Einu sinni var farísei. Honum fannst hann vera mjög góður og frábær af því að hann var svo
duglegur að fara nákvæmlega eftir lögunum og biðja til Guðs. Í rauninni fannst honum að
hann væri miklu betri en allir aðrir og var viss um að Guð væri miklu ánægðari með hann
en aðra menn. En honum þótti líka mjög mikilvægt að aðrir sæju hversu góður hann væri.
Þess vegna stoppaði hann stundum á götuhornum, spennti greipar og leit upp í himininn og
bað til Guðs svo aðrir gætu séð hvað hann var trúaður. Stundum gaf hann fátækum peninga
eða gerði annars konar góðverk en þá passaði hann vel upp á að aðrir gætu séð til hans.
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Dag einn fór faríseinn í musterið til að biðjast fyrir. Á sama tíma var þar staddur tollheimtumaður sem leið ekki vel því hann hafði slæma samvisku. Hann hafði oft svindlað á fólki sem
var að koma inn um borgarhliðin en hann langaði til verða betri maður.
Bæði faríseinn og tollheimtumaðurinn báðu til Guðs á sama tíma. Faríseinn leit í kringum
sig og sá tollheimtumanninn. Hann hló innra með sér af gleði yfir því að vera ekki svona
óheiðarlegur eins og tollheimtumaðurinn, sem hann þekkti þó ekkert. Faríseinn spennti
greipar og bað upphátt til að aðrir myndu heyra hvað hann var frábær: „Þakka þér fyrir
það góði Guð að ég skuli ekki vera eins og aðrir menn sem eru óheiðarlegir og stela, eins og
til dæmis tollheimtumaðurinn þarna. Ég fer alltaf eftir öllum reglum og geri góðverk og er
þess vegna betri en aðrir menn.“
Á sama tíma var tollheimtumaðurinn að biðja til Guðs en það var allt annars konar bæn.
Hann var skömmustulegur og bað í hljóði. Bænin snerist um það að hann vildi bæta sig:
„Góði Guð,“ bað tollheimtumaðurinn, „vertu mér syndugum líknsamur. Hjálpaðu mér að
verða betri maður og fyrirgefðu mér allar syndir mínar og allt það sem ég hef gert rangt.“
(Lúk. 18:9–14)

Þegar Jesús hafði sagt þessa dæmisögu spurði hann: Við hvora
bænina ætli Guði hafi líkað betur? Bæn faríseans eða tollheimtumannsins?
Með dæmisögunni var Jesús að kenna fólki að það er mikilvægara að vera einlægur þó maður geri stundum eitthvað rangt en að þykjast vera alltaf góður.
Hvað er
að vera
einlægur?

Hver er þessi náungi minn?
Eitt sinn hitti Jesús mann sem efaðist um að það sem Jesús sagði væri rétt
og satt. Maðurinn hafði spurt Jesú hvað hann þyrfti að gera til að eignast
eilíft líf. Jesús svaraði honum að hann ætti umfram allt að fylgja tvöfalda
kærleiksboðorðinu:
Elska skaltu Drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og
af öllum mætti þínum, og náunga þinn eins og sjálfan þig.

(Matt. 22:37–39)

Maðurinn þóttist ekki skilja hvað Jesús ætti við og spurði hann þess vegna hver
þessi náungi hans væri? Þá svaraði Jesús með því að segja honum dæmisöguna
af miskunnsama Samverjanum.
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Miskunnsami Samverjinn
Einu sinni var maður að ferðast fótgangandi milli Jerúsalem
og Jeríkó. Hann varð á vegi ræningjahóps sem tók fötin hans
og allt sem hann var með, barði hann og skildi hann svo eftir
nær dauða en lífi í vegkantinum.
Fyrir tilviljun átti prestur nokkur leið um veginn þar sem
hinn óheppni ferðamaður lá. Presturinn rétt leit í áttina til
mannsins en hélt bara ferð sinni áfram eins og ekkert hefði
í skorist. Nokkru síðar átti annar maður leið framhjá hinum
særða ferðamanni. Sá maður var levíti en það voru aðstoðarmenn presta kallaðir á þessum tíma. Levítinn gekk líka fram
hjá manninum sem lá illa farinn í vegkantinum, og þóttist
ekki sjá hann.
Sem betur fer voru fleiri á ferð og sá þriðji sem kom að sárþjáðum manninum kenndi í brjósti um hann og ákvað að
hjálpa honum. Sá maður var Samverji. Samverjar voru á
þessum tíma þjóðflokkur sem var lágt settur á þessu svæði
og gyðingar litu niður á þá.

Hvað er
að vera miskunnsamur?
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Þegar Jesús hafði lokið sögunni spurði hann manninn sem hafði
viljað fá svar við því hver náungi hans væri: Hver af þessum
þremur mönnum, presturinn, levítinn eða Samverjinn, heldur þú
að hafi reynst slasaða manninum best, sýnt náungakærleika?

En þessi Samverji hugsaði ekki um það hvort vesalings
maðurinn væri Samverji eins og hann sjálfur eða gyðingur
eða jafnvel einhverrar annarrar þjóðar. Hann sá bara mann
sem þurfti sárlega á hjálp að halda. Og Samverjinn hjálpaði ferðamanninum. Hann hreinsaði sár hans með olíu og
víni og batt um þau. Síðan fór hann með manninn á næsta
gistihús og hélt áfram að hugsa vel um hann þar.
En svo þurfti Samverjinn að halda ferð sinni áfram. Hann
talaði því við gistihúseigandann, rétti honum peninga og
sagði: Hugsaðu vel um særða manninn og ef það kostar
meira en ég hef látið þig fá þá skal ég borga þér það sem upp
á vantar þegar ég kem til baka.
(Lúk. 10:25–37)

Maðurinn þurfti ekki einu sinni að hugsa sig um áður en hann svaraði:
Sá sem var góður við hann, miskunnaði sig yfir hann og hjálpaði honum.
Þá sagði Jesús við manninn: Þetta er það sem átt er við í tvöfalda
kærleiksboðorðinu. Farðu nú og gerðu eins og þar er talað um.

Þekkir þú
eitthvert svipað
dæmi?
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Kraftaverk Jesú
Hvað finnst
þér vera
kraftaverk?

Er hægt að
útskýra allt
sem gerist?

Stundum segjum við að eitthvað sem gerst hefur sé kraftaverki líkast, eða
jafnvel að um algjört kraftaverk hafi verið að ræða. Þá er átt við að í rauninni
sé óútskýranlegt það sem gerðist, svo sem þegar einhver lendir í mjög alvarlegu slysi en kemst nánast ómeiddur frá því. Dæmi um slíka frétt er af hinni
fimm ára gömlu Önnu Sigrúnu sem lifði af tólf metra hátt fall þegar hún
var að príla á svölunum á fjórðu hæð í fjölbýlishúsi. Litla stúlkan slasaðist
mikið við fallið; mörg bein í líkama hennar brotnuðu og lungun löskuðust
verulega. Tekið var viðtal við móður stúlkunnar þar sem hún sagði: „Það var
kraftaverk að Anna Sigrún skyldi lifa þetta háa fall af og einnig kraftaverki
líkast hvað hún hefur náð sér vel.“ Þarna er orðið kraftaverk notað til að lýsa
því hversu ótrúlega vel Anna Sigrún komst frá slysinu. Þeir sem eru trúaðir
skýra svona atburði oft með því að um raunverulegt kraftaverk hafi verið að
ræða og þakka Guði fyrir að hafa gripið inn í aðstæðurnar.
Í Nýja testamentinu er að finna frásagnir af því hvernig Jesús læknaði sjúka,
breytti vatni í vín, lægði storm og gekk á vatni, ásamt fleiri atburðum sem
erfitt er að útskýra. Kristið fólk talar um þessa atburði sem kraftaverk vegna
þess að til þess að framkvæma svona lagað þarf einhvern kraft sem venjulegt
fólk býr ekki yfir; Jesús var sonur Guðs og gat því gert kraftaverk. Stundum bað hann þá sem séð höfðu til hans, eða hann hafði læknað, að segja
ekki öðrum frá, því hann var ekki að þessu til að fá athygli. Margir virtu
þessa bón hans en sumir gátu ekki stillt sig um að segja frá. Hér eru sögur af
nokkrum af kraftaverkum Jesú sem finna má í Biblíunni.

Hvar eru hinir níu?
Á ferð Jesú til Jerúsalem mættu honum tíu menn. Þeir voru líkþráir en sá
sjúkdómur var nánast ólæknandi og vegna smithættu voru líkþráir dæmdir
til að lifa fjarri fjölskyldu og vinum. Mennirnir stóðu álengdar, hófu upp
raust sína og kölluðu: „Jesús, meistari, miskunna þú oss!“ Jesús sagði við þá:
„Farið og sýnið yður prestunum.“ Þeir héldu af stað og nú brá svo við að
þeir urðu hreinir. En einn þeirra, sem var Samverji, sneri aftur er hann sá að
hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri raustu. Hann féll fram að fótum
Jesú og þakkaði honum. Jesús sagði: „Urðu ekki allir tíu hreinir? Hvar eru
hinir níu? Urðu engir til þess að snúa aftur að gefa Guði dýrðina nema þessi
útlendingur?“ Síðan mælti Jesús við hann: „Statt upp og far leiðar þinnar.
Trú þín hefur bjargað þér.“ (Lúk. 17:11–19)
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Jesús reisir stúlku upp frá dauðum
Hvar sem Jesús fór flykktist að honum mikill mannfjöldi. Margir
vildu að hann læknaði þá. Á einni slíkri samkomu kom til hans
maður að nafni Jaríus. Hann sagði við Jesú: „Dóttir mín sem
er tólf ára er deyjandi. Komdu með mér og leggðu hendur yfir
hana svo hún læknist og haldi lífi.“ Jesús fór með manninum
en þegar þeir voru á leiðinni komu sendiboðar á móti þeim frá
heimili Jaríusar og sögðu að dóttir hans væri látin; það væri því
óþarfi að Jesús kæmi alla leið heim með honum. En Jesús sagði
við Jaríus: „Ekki vera hræddur, trúðu aðeins.“ Svo héldu þeir
áfram för sinni. Þegar þeir komu að húsi Jaríusar ríkti mikil sorg
þar. Jesús segir þá við fólkið: „Hvers vegna grátið þið? Stúlkan
er ekki dáin, hún sefur bara.“ Svo sagði hann öllum að fara út
úr húsinu nema foreldrum stúlkunnar og lærisveinunum sem
höfðu fylgt honum. Hann gekk síðan að stúlkunni og tók í hönd
hennar og sagði: „Stúlka litla, ég segi þér, rístu upp!“ Og við
þetta reis stúlkan upp alheilbrigð. Foreldrar hennar sáu þetta og
urðu mjög glaðir og þakklátir að fá barnið sitt til baka. En Jesús
bað alla sem urðu vitni að þessu að tala ekki um það við neinn.
(Lúk. 8:40–56)

Hefur þú heyrt
einhverjar sögur
af kraftaverkum?

Jesús mettar fimm þúsund
Margir höfðu orðið vitni að kraftaverkum Jesú eða heyrt aðra
segja frá þeim. Fólk safnaðist því að honum þúsundum saman
til að heyra boðskap hans og sjá hann. Eitt slíkt skipti höfðu
lærisveinar Jesú áhyggjur af því þegar kvölda tók að fólkið væri
orðið svangt. Langt var til byggða og ekkert að borða nema
fimm brauð og tveir smáfiskar. Jesús sagði við lærisveinana:
„Færið mér það hingað.“ Því næst bauð hann fólkinu að
setjast í grasið. Svo tók Jesús brauðin og fiskana og þakkaði Guði
fyrir matinn. Síðan tók hann, ásamt lærisveinunum, að deila
matnum út á meðal fólksins. Þegar því var lokið og allir voru
orðnir saddir tóku þeir saman afganginn og fylltu tólf körfur
með afgangsmolum frá brauðunum fimm. (Matt. 14:13–21)

Hvers vegna
heldur þú að þessar
sögur hafi verið
sagðar?
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Síðustu dagar Jesú á jörðinni
Pálmasunnudagur
HÓSANNA

Páskahátíðin er mikilvægasta hátíð
kristinna manna. Vikan sem leiðir að
sjálfri upprisunni er kölluð dymbilvika. Hér má sjá þá atburðarás sem
hófst á fyrsta degi dymbilvikunnar,
pálmasunnudegi og lauk með því að
Jesús reis upp frá dauðum á páskadagsmorgun. Frásögnina um síðustu
daga Jesú má finna í öllum guðspjöllum Biblíunnar.

Pálmasunnudagur er upphaf dymbilviku.
Hann er viku fyrir páskadag.
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Hús mitt á að
vera bænahús!

Eyrir ekkjunnar.
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Júdas sveik Jesú fyrir þrjátíu
silfurpeninga.

Skírdagur

Síðasta kvöldmáltíðin.

Jesús þvoði fætur lærisveinanna.

Jesús baðst fyrir.

Lærisveinarnir sofnuðu.

Koss svikarans.

Rómverskir hermenn tóku Jesú höndum.

35

Föstudagurinn langi

Jesús var húðstrýktur og dæmdur til
krossfestingar af Pontíusi Pílatusi.

Jesús krossfestur.

Faðir fyrirgef
þeim því þeir
vita ekki hvað
þeir gjöra

Jesús dó á krossinum.
Páskadagur
Hann er upprisinn

Vinir Jesú lögðu hann í gröf.
Gröfin var tóm
r

Laugardagu

Jesús er upprisinn

María Magdalena og María hin komu
að tómri gröf að morgni páskadags.
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Uppstigningardagur
Vertu trúaður!

Uppstigningardagur er 40 dögum eftir
páskadag. Hann merkir að þá steig Jesús
upp til himna.

Eftir upprisuna birtist Jesú lærisveinum
sínum við mörg tækifæri …

Hvítasunna

Heilagur andi kom yfir lærisveinana og
þeir töluðu tungum. Á hvítasunnu, sem
er tíu dögum eftir uppstigningardag, er
þessa minnst og stofnuð var kristin kirkja.

Jesús sagði: Farið því og gerið allar
þjóðir að lærisveinum.
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Kirkjur og trúarathafnir
Kirkjan í Ólafsvík
Hvað er
að predika?

Kærleiksþjónusta er þjónusta
sem starfsfólk kirkjunnar eða
sjálfboðaliðar veita þeim sem
á þurfa að halda, eins og t.d.
samtal við þá sem eru einmana eða fjárhagsaðstoð til
þeirra sem eiga ekki mat.

Á Íslandi eru mörg hundruð kirkjur og langflestar þeirra tilheyra
þjóðkirkjunni. Kirkjan er guðshús kristinna manna. Margvísleg
starfsemi fer þar fram fyrir utan guðsþjónustur s.s. félagsstarf
fyrir aldraða, barna– og unglingastarf, foreldramorgnar, æfingar
kirkjukóra og margs konar námskeið um Biblíuna eða önnur
mál. Kirkjur eru einnig oft vettvangur fyrir tónleikahald og
myndlistarsýningar.
Starf presta er líka mjög fjölbreytt. Þeir flytja predikanir, sinna
sálgæslu, sjá um fermingarfræðslu, gifta fólk, skíra og annast
útfarir. Prestar og djáknar sjá um svokallaða kærleiksþjónustu og
sálgæslu við fólkið í söfnuðinum og einnig utan hans. Í kirkjum
starfa líka organistar sem sjá um tónlistina og kirkjuverðir sem
sjá um húsvörslu og hafa umsjón með kirkjunni. Fyrir hverja
kirkju starfar sóknarnefnd sem er hópur fólks úr söfnuðinum
sem stjórnar rekstri hans ásamt prestinum.

Kirkjuturn: Í honum eru kirkjuklukkurnar og
táknar hann boðskap trúarinnar.
Forkirkjan: Er anddyri kirkjunnar. Á Norðurlöndum er forkirkjan kölluð vopnahús. Þar
lögðu menn frá sér vopnin í gamla daga áður
en þeir gengu inn í kirkjuna sjálfa.
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Kirkjuskipið: Þar eru kirkjubekkirnir. Kirkjunni
er líkt við Örkina hans Nóa sem bjargaði fólki
og dýrum.
Skrúðhús: Þar getur presturinn skipt um föt
(skrúða). Misjafnt er hvar skrúðhúsið er staðsett í kirkjum.

Kirkjubyggingar
Eldri kirkjubyggingar eru yfirleitt frekar litlar og hefðbundnar í útliti en útlit
margra yngri kirkna er fjölbreyttara og fylgir nútímalegri byggingarlist, auk
þess sem þær eru stærri. Þar sem kirkjan er guðshús eru ákveðnar óskrifaðar reglur sem gilda varðandi umgengni fólks í þeim svo sem að fara ekki
inn fyrir altarið og forðast að vera með hávaða og ólæti í kirkjunni. Þetta er
gert af tillitssemi við þá sem vilja njóta friðar til að biðja eða hugleiða og af
virðingu gagnvart húsi Guðs. Oft er hljómburður í kirkjum afar góður og
þess vegna eru þær gjarnan notaðar til þess að halda tónleika.
Ákveðnar hefðir eru í kringum það hvernig kirkjur eru hannaðar. Hver hluti
kirkjubyggingarinnar hefur sitt heiti og staðir inni í kirkjunni hafa ákveðið
hlutverk í trúarathöfnum og einnig sérstök heiti. Kirkjur eiga að snúa þannig
að altarið snúi í austur og kirkjudyrnar í vestur. Ástæðan fyrir þessu er sú að
sólin rís í austri og minnir á upprisu Jesú á páskadag.
Nýlegar kirkjur eru oft með safnaðarheimili samtengt kirkjubyggingunni.
Þar er meðal annars skrifstofa prestsins og þar fer barna– eða unglingastarf
kirkjunnar fram. Oft eru haldin ýmis konar námskeið í safnaðarheimilinu og
einnig foreldramorgnar þar sem foreldrar með ung börn sín hittast. Einnig
er hægt að halda veislur í safnaðarheimilinu, svo sem brúðkaupsveislur eða
erfidrykkjur eftir jarðarfarir. Stundum hittast kirkjugestir þar ásamt prestinum og fá sér kaffisopa eða djúsglas eftir guðsþjónustur á sunnudögum.

Altarið er helgasti staður kirkjunnar
og tákn Jesú. Á altarinu er oftast
kross, blóm og Biblían. Altaristaflan
er listaverk fyrir ofan altarið og
minnir á Guð.

Torfkirkjan á Víðimýri

Útskálakirkja

Húsavíkurkirkja
Hvað merkir
orðið safnaðarheimili?

Gráturnar eru fyrir framan altarið
og eru oft byggðar í hálfhring. Þar
má fólk krjúpa til þess að biðja og
þegar það gengur til altaris og þiggur brauð og vín.

Kórinn er svæðið umhverfis altarið.

Skírnarfonturinn er sérstök skál
með vígðu vatni sem er notuð
við skírnir.

Predikunarstóllinn er yfirleitt
hægra megin í kirkjunni séð frá
kirkjugestum en þar stendur sá sem
segir frá orði Guðs í guðsþjónustum,
sá sem predikar.
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Litir kirkjunnar
Hvítur er litur gleði og hreinleika og þess vegna litur
stórhátíðanna, jóla og páska.
Rauður er litur blóðs og elds. Því er hann litur hátíðar
heilags anda, hvítasunnunnar.
Fjólublár er litur iðrunar og yfirbótar og því notaður á
föstunni, bæði fyrir páska og á aðventunni fyrir jól.
Grænn er litur sem táknar von og vöxt og er algengasti litur
kirkjuársins.
Svartur er litur föstudagsins langa og táknar sorg eða dauða.

Kirkjuathafnir
Guðsþjónusta

Hefur
þú haldið
ræðu?
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Í öllum stærri kirkjum er guðsþjónusta á hverjum sunnudegi. Þær fylgja
ákveðnu skipulagi; organistinn spilar á orgelið og sungnir eru sálmar,
lesið úr Biblíunni, beðnar bænir og presturinn flytur predikun. Predikun
er annað orð yfir ræðu og þýðir að með ræðunni er verið að kenna eitthvað
ákveðið. Öll guðsþjónustan snýst samt um það að Guð og trúin á hann er
aðalatriðið. Í mörgum kirkjum er líka sunnudagaskóli fyrir börn þar sem
fram fer fræðsla, söngur og leikir á meðan fullorðna fólkið er í guðsþjónustu.

Kirkjuskrúði

alba

hempa

kragi

stóla

rykkilín

hökull

stóla djákna

Skírn
Hér á landi er barnaskírn algengust en að sjálfsögðu er líka hægt að skíra
unglinga eða fullorðið fólk. Í sumum kirkjudeildum fer fram svokölluð
niðurdýfingarskírn en í íslensku þjóðkirkjunni eys presturinn vígðu vatni á
höfuð þess sem er skírður. Skírnin er athöfn þar sem hinn skírði er tekinn
inn í kirkju Krists á táknrænan hátt. Sumir foreldrar velja að skíra ekki börn
sín, heldur leyfa þeim að ákveða sjálf hvort þau láti skírast.
Skírnina framkvæma kristnir menn samkvæmt boðun Jesú en hann
sagði: „Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skírið þá í
nafni föður, sonar og heilags anda.“ (Matt. 28:19)

Skírnardagur
Í gær var skemmtilegur dagur. Ég vaknaði aðeins fyrr en ég geri venjulega á sunnudögum af því að öll fjölskyldan ætlaði í kirkju til að

skíra litla bróður. Þegar við komum í kirkjuna voru afi og amma þar
og ég átti að sitja hjá þeim þegar skírnin færi fram. Ég hvíslaði að
ömmu að það væri eins gott að litli bróðir væri loksins skírður, annars
yrði hann bara að halda áfram að heita ekki neitt nema litli bróðir! En
þá hvíslaði amma til baka að skírnin snerist ekki um að gefa börnum nafn,
það væri bara oft gert í leiðinni. Hægt væri að gefa börnum nafn alveg um leið
og þau fæddust, það þyrfti ekkert að skíra þau til þess. – Hvers vegna er þá
verið að skíra hann, spurði ég. Afi hnippti í mig og sussaði hljóðlega á mig af
því að guðsþjónustan var að hefjast. En amma hallaði sér að mér og hvíslaði
ofurlágt: – Þegar einhver er skírður þá er presturinn að helga hann Guði með
því að fara með ákveðin orð og biðja Guð um að blessa hann. Hlustaðu nú vel á
það sem presturinn segir og fylgstu með því sem hann gerir, bætti hún við. Svo
sátum við þarna og ég reyndi að fylgjast vel með öllu. Pabbi hafði klætt litla bróður í síðan kjól áður en við fórum að heiman. – Þetta er sérstakur skírnarkjóll,

Hvað er vígt
vatn?
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útskýrði hann. Bæði ég og Inga systir vorum skírð í þessum skírnarkjól.
Svo kitlaði hann mig undir hökunni og sagði, – og þú líka! Heldurðu að
þú passir enn í hann? Voða fyndinn. Eins og ég gæti passað í einhver
smábarnaföt, þó þau væru síð!

Altarisganga/heilög kvöldmáltíð er athöfn þar sem
kristið fólk minnist Jesú
Krists, síðustu kvöldmáltíðar hans og upprisu.
Söfnuðurinn krýpur upp
við gráturnar fyrir framan
altarið og presturinn útdeilir messuvíni úr kaleik
(bikar) og oblátu (flatt
brauð) til hvers og eins.
Messuvínið táknar blóð
Krists en oblátan táknar
líkama hans.

Hvers vegna ætli
fermingarbörn klæðist
hvítum kyrtlum?

Þegar búið var að syngja marga sálma og presturinn hafði sagt allt
mögulegt og kveikt á kertum og farið með bænir og kirkjukórinn hafði
líka sungið eitthvað kom loksins að því að litli bróðir væri skírður. Pabbi
hélt á honum og þau mamma fóru með prestinum að sérstakri skál sem
heitir skírnarfontur. Þá sneri litli bróðir höfðinu og opnaði munninn og
gaf frá sér smá hljóð, eins og hann ætlaði að fara að segja eitthvað. Svo
hélt hann bara áfram að sofa. Síðan spurði presturinn hvað litli bróðir
ætti að heita og þá sögðu mamma og pabbi bæði í einu: Höskuldur Logi.
Svo litu þau í áttina til mín og brostu en presturinn dýfði lófanum ofan í
vatnið í skírnarfontinum og bar hann síðan upp að höfðinu á litla bróður
og signdi hann. Ég var rosalega ánægður því ég heiti líka Logi, Hákon
Logi. Nú eigum við litli bróðir saman nafn. Svo sagði presturinn eitthvað
meira sem ég man ekki alveg hvað var því ég var alltaf að hugsa um að
við ættum sama nafn. Ég hafði bara vitað að litli bróðir ætti að heita
Höskuldur í höfuðið á afa en þau höfðu ekki sagt mér frá að hann ætti
líka að heita Logi, eins og ég.
Seinna um daginn héldum við skírnarveislu fyrir litla bróður í safnaðarheimili kirkjunnar. Þegar við komum heim hjálpaði ég mömmu að
baða litla bróður. Svo fórum við Logabræður báðir að sofa. Mig dreymdi
kökur sem voru í laginu eins og krossar. Hvað ætli litla Logann hafi
dreymt?

Ferming
Margir unglingar sem hafa verið skírðir velja að láta ferma
sig en algengasti fermingaraldurinn er þegar krakkar eru 13 eða 14 ára gamlir. Orðið ferming þýðir í
rauninni staðfesting. Sá sem fermist er að staðfesta
skírn sína og trú á Guð. Þeir sem vilja fermast fara
í fermingarfræðslu, oftast í þeirri kirkju sem fermingin mun fara fram í. Þar er sagt frá Biblíunni og
trúnni á Guð og Jesú og tilgangi bænarinnar fyrir
kristinn einstakling. Einnig er fjallað um margt annað, svo sem eins og hvernig á að koma fram við annað fólk, umhverfisvernd og önnur mál sem kristið fólk telur
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mikilvægt að vera meðvitaður um. Fermingarbörn á Íslandi klæðast sérstökum fermingarkyrtlum. Þetta er gert til að minna fólk á að það skiptir
ekki máli í hvernig fötum við erum, allir eru jafnir í augum Guðs.

Brúðkaup
Ástfangið fólk vill gjarnan gifta sig og eiga eftirminnilegan brúðkaupsdag
því í augum margra er brúðkaupsdagurinn einn merkilegasti dagur ævinnar.
Kristnir einstaklingar velja oft að gifta sig í kirkju þar sem prestur sér um
vígsluna. Þá standa tveir einstaklingar við altarið sem er helgasti staðurinn í
kirkjunni og lofa frammi fyrir Guði og mönnum að verja lífinu saman í gleði
og sorg. Sumir velja að gifta sig heima eða á einhverjum stað sem er þeim
kær. Þeir sem vilja ganga í hjónaband þurfa þó ekki að gera það í kirkju.

Jarðarför
Dauðinn er eðlilegur þáttur lífsins því enginn lifir endalaust hér á jörðinni.
Í öllum samfélögum og öllum trúarbrögðum finnast sérstakir siðir sem
tengjast andláti fólks. Á Íslandi eru útfarir og greftrun oftast tengdar kristnum trúarhefðum. En það ríkir trúfrelsi á Íslandi og fólki af öðrum trúarbrögðum en kristni og þeim sem eru trúlausir er frjálst að kveðja ástvini sína
á þann hátt sem þeir kjósa. Ekki er hægt að segja að eitthvað sé rétt eða rangt
þegar talað er um það hvernig fólk kveður þá sem þeim eru kærir.
Eftir andlát er oft haldin kistulagning. Nánustu aðstandendur hins látna
koma þá saman við kistuna ásamt presti, til þess að kveðja ástvin sinn
í síðasta skiptið áður en kistunni er lokað. Stundum er kistulagningin höfð sama dag og jarðarförin fer fram en oft er
hún haldin nokkrum dögum fyrir jarðarförina.
Algengt er að jarðarfarir séu auglýstar í blöðum og í
útvarpi. Þar koma fram nöfn þeirra sem hafa látist
undanfarna daga og hvar og hvenær jarðarförin
fer fram. Þetta er gert meðal annars til þess að
þeir sem þekktu viðkomandi manneskju hafi
tækifæri til að koma og kveðja hinn látna og
geti vottað aðstandendum samúð sína. Stundum
fer jarðarför fram í kyrrþey. Það þýðir að aðeins
nánustu aðstandendur eru viðstaddir en ekki er
gert ráð fyrir öðrum í jarðarförina.
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Í kristinni jarðarför sér prestur eða djákni um að leiða athöfnina. Oftast
er spiluð tónlist og sungnir sálmar og presturinn heldur dálitla ræðu
um líf þess sem verið er að kveðja. Hann minnir á það sem kristin
trú kennir um vonina um eilíft líf á himnum með Guði. Stundum er
íslenski fáninn settur yfir kistuna eða hún er skreytt með blómum.
Fyrir utan kirkjuna er íslenski fáninn dreginn í hálfa stöng áður en
jarðarförin hefst. Að greftrun lokinni er hann dreginn alveg að húni.

Þó talað sé um að fáninn
sé dreginn í hálfa stöng þá
er það strangt til tekið ekki
alveg rétt. Fáninn er nefnilega aðeins dreginn niður
um 1/3 af fánastönginni
en ekki alveg niður í helming. Líklega er sú hefð að
flagga í hálfa stöng komin frá sjómennsku. Segl
voru felld í hálft mastur á
skipum til að gefa til kynna
að sorg ríkti um borð til
dæmis eftir sjóorrustu þar
sem einhverjir úr áhöfninni
höfðu látist.

Þeir sem deyja eru jarðsettir í kirkjugörðum. Það á bæði við um þá sem
eru kristinnar trúar og þá sem tilheyra öðrum trúarbrögðum eða eru
trúlausir. Sérstakur reitur er tekinn frá í kirkjugörðum, fyrir þá sem óskað hafa eftir því að vera ekki jarðsettir í kristnum grafreitum vegna lífsskoðana sinna. Sumt fólk vill frekar að fram fari bálför en greftrun. Þá er
líkaminn brenndur í sérstökum brennsluofni og askan sett í duftker. Svo
er oft haldin athöfn þar sem farið er með duftker í kirkjugarðinn og það
jarðsett þar í sérstökum reit en einnig eru duftkerin stundum jarðsett í
leiði hjá ættingjum. Settur er kross við leiðið þar sem nafn þess sem þar
hvílir kemur fram en síðar getur fólk látið setja sérstaka legsteina við
leiði ástvina sinna ef það vill.
Þeir sem hafa verið viðstaddir jarðarfarir vita að það getur verið mjög
erfitt. Margir gráta því það er sárt að kveðja einhvern sem manni þótti
vænt um. Stundum þegar maður heyrir aðra gráta getur líka verið erfitt
að verjast tárum. En það er engin regla að það eigi að gráta í jarðarförum. Dauðinn getur verið lausn frá miklum veikindum og þannig
verður jarðarförin meira eins og ljúfsár kveðjustund frekar en sorgarstund. Stundum halda ættingjar hins látna svokallaða erfidrykkju eftir
jarðarförina. Þá er þeim sem komu í útförina boðið upp á
veitingar til þess að hafa tækifæri til að hittast og
geta spjallað saman og vottað nánustu ættingjum samúð sína.
Hver er
munurinn á
greftrun og
bálför?
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Sú reynsla að missa einhvern nákominn eða þekkja einhvern sem hefur
misst ástvin hendir alla einhvern tíma á lífsleiðinni. Þegar slíkt gerist finnst
okkur oft erfitt að vita hvað á að gera og segja þegar við hittum þann sem
orðið hefur fyrir ástvinamissi. En það er engin ein regla til um það hvernig
á að hegða sér í slíkum aðstæðum. Hægt er að segja ég samhryggist þér en
stundum segir faðmlag eða handaband meira en mörg orð. Að sýna skilning
og samúð í verki er líka dýrmætt, til dæmis bara með því að vera til staðar
fyrir þann sem syrgir, þegar hann þarf á því að halda.

Hvernig er
hægt að sýna
samkennd?

Erfiðir dagar
Síðustu dagar hafa verið mjög erfiðir og skrýtnir. Pabbi lenti í umferðarslysi
og dó. Eitt kvöldið kom löggan og prestur heim til okkar og sagði okkur þessar
sorglegu og óraunverulegu fréttir. Ég trúði þessu ekki fyrst og eiginlega skildi
þetta ekki. Fullt af fólki kom í heimsókn næstu daga og ég og litla systir mín
vorum bara mikið inni í stofu hjá mömmu og ömmu og þeim sem komu til þess
að vera hjá okkur.
Kistulagningin var mjög erfið en ég fékk að setja bréf sem ég hafði skrifað til
pabba í kistuna og litla systir mín setti myndir sem hún teiknaði. Þetta var allt
saman svo skrýtið og erfitt en samt gott að hafa fengið þessa kveðjustund.
Síðan liðu nokkrir dagar fram að jarðarförinni og það voru dagar sem mér leið
eiginlega eins og í rússíbana. Stundum gat ég alveg leikið mér eins og ekkert
hefði gerst en svo varð ég allt í einu mjög sorgmæddur. Þá láku bara tárin
niður kinnarnar og ég gat ekkert stjórnað þeim. Einar, besti vinur minn, kom
í heimsókn með mömmu sinni með blóm handa okkur. Hann sagði ekki neitt
sérstakt um þetta allt, bara faðmaði mig. Hann þurfti ekki að segja neitt ég
fann alveg hvað honum þótti þetta sorglegt.
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Jarðarförin var sorgleg en allir sögðu að athöfnin hefði verið falleg. Presturinn
sagði svo margt gott um pabba og hann fór með eina bæn sem pabbi hafði kennt
mér og litlu systur minni. Núna þykir mér enn vænna um þessa bæn því hún minnir
mig á pabba. Eftir jarðarförina var svona erfidrykkja en þá kom fólkið sem var í
jarðarförinni og vottaði okkur samúð, eins og fullorðna fólkið segir.
Presturinn sagði að það væri misjafnt hversu langur tími það væri sem manni
fyndist eins og maður væri í svona rússíbana með tilfinningarnar. Þegar maður
hefur misst einhvern sem manni þykir vænt um er það víst alveg eðlilegt. Hann
sagði að best væri að hafa einhvern fullorðinn til að tala við, því þetta eru svo nýjar
og skrítnar og stórar tilfinningar að maður kann ekki alveg á þær. Hann sagði líka
að það væri gott að geta líka leikið við vini sína og gleymt sér og verið glaður inn á
milli. Þannig var það líka næstu daga.
Ég fór í skólann í fyrsta skiptið eftir jarðarförina í dag. Mamma og Hulda, kennarinn minn, eru búnar að tala saman og Hulda veit hvernig mér líður. Hún segir að ef
mér líði illa eigi ég bara að segja henni það og þá getum við hringt í mömmu ef ég
vil. Það var samt ótrúlega erfitt í morgun að undirbúa sig undir að fara í skólann og
mér fannst gott að mamma ætlaði að fylgja mér.
Afi kom til að passa litlu systur mína á meðan mamma fylgdi mér í skólann. Áður
en við fórum faðmaði hann mig að sér og sagði að þetta væri mikið áfall fyrir okkur
öll, að missa pabba svona, en að saman kæmumst við í gegnum þetta. Hann sagði
að við skyldum tala um það hvernig okkur líður bæði við hvert annað og líka við
Guð, í bænum okkar. Svo sagði hann að pabbi elskaði mig og að það væri tilfinning
sem ég myndi eiga í hjarta mínu alla ævi. Mér leið svolítið betur eftir þetta þó ég
vildi auðvitað óska þess að þetta hefði aldrei gerst.
Mamma fór með mér alla leið inn í skólann og kvaddi mig hjá fatahenginu. Inni í
stofunni okkar kveikti Hulda kennari á kerti og sagði að það væri til að minna alla
á að jafnvel þegar eitthvað sorglegt gerist, eins og þegar einhver deyr, þá heldur lífið
samt áfram. Svo gáfu bekkjarsystkini mín mér kort sem þau höfðu búið til handa
mér um það að þeim þætti leiðinlegt að pabbi minn væri dáinn. Einar skrifaði í
kortið sitt að hann væri viss um að við pabbi myndum hittast á himnum hjá Guði
seinna. Mér leið vel í hjartanu þegar ég las það.
Þó það hafi verið mjög erfitt að fara aftur í skólann þá var samt gott að hitta alla
aftur og fara að gera það sem ég er vanur að gera í skólanum.
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Kristnar hátíðir á Íslandi
Jól og páskar eru stærstu kristnu hátíðirnar í íslensku samfélagi. Jafnvel margir
sem ekki eru kristnir eða trúaðir halda jól. Á jólunum er fæðingar Jesú minnst.
Flestir hér á landi kannast við frásögnina af Maríu og Jósef og fæðingu Jesú í
fjárhúsinu í Betlehem. Fjárhirðar úti í haga fengu fyrstir fregnir af fæðingunni
þegar þeir sáu Betlehemsstjörnuna og heyrðu englakór syngja. Stjarna vísaði líka
vitringunum þremur veginn að fæðingarstað Jesú, þar sem þeir færðu barninu
gjafir sínar: gull, reykelsi og myrru. Á páskunum er þess minnst að Jesús sigraði
dauðann og steig upp til himna. Hér ætlum við aðeins að skoða þessar hátíðir og
þær hefðir sem tengjast þeim hér á landi. Við byrjum á jólahátíðinni.

Hvað ætli
gjafir vitringanna
hafi átt að
tákna?

Jól
Undirbúningur jólahátíðar á Íslandi hefst fjórum sunnudögum fyrir jól, í byrjun
aðventu. Orðið aðventa er komið úr latínu og þýðir koma. Þá er beðið eftir komu
Jesú, fæðingarhátíð hans.
Á Íslandi eru margar hefðir sem tengjast aðventu og jólum. Margir hafa aðventukrans heima hjá sér með fjórum kertum og kveikja á nýju kerti á hverjum sunnudegi í aðventu. Síðasta sunnudag í aðventu er kveikt á öllum kertunum.
Á Íslandi er hefð fyrir því að jólasveinarnir byrji að koma til byggða
þrettán dögum fyrir jól, einn og einn í senn, og gefi gjarnan krökkum
„í skóinn“. Þessir gömlu íslensku jólasveinar eiga sér ekki beinlínis
hefð í kristninni að öðru leyti en því að á fjórðu öld tók kaþólska
kirkjan gríska biskupinn Nikulás í heilagra manna tölu.
Á útlensku var þessi heilagi Nikulás kallaður Saint Nicholas,
sem er þekktur úr ensku sem Santa Claus. Íslensku
jólasveinarnir eiga fátt sameiginlegt með heilögum
Nikulási annað en að gefa börnum gjafir.

Hvað dettur
þér í hug þegar þú
heyrir orðið jól?
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Þekkir þú
jólasiði í einhverjum
öðrum löndum?

Margir skrifa jólakort til vina og ættingja, baka smákökur af ýmsum
tegundum og piparkökulyktin verður allsráðandi á mörgum heimilum.
Hangikjötsilmur er líka nátengdur jólunum í hugum margra og hér
áður fyrr var hangikjöt algengasti hátíðarmaturinn um jólin. Á aðventunni vilja margir styðja þá sem þurfa á aðstoð að halda.
Á Þorláksmessu, daginn fyrir aðfangadag, leggur fólk gjarnan lokahönd
á jólaundirbúninginn og það er gamall íslenskur siður að borða kæsta
skötu þann dag þó ekki allir geri það. Á Þorláksmessu er Þorláks helga
Þórhallssonar biskups í Skálholti minnst en hann lést 23. desember 1193.
Jólin sjálf hefjast svo á aðfangadag, 24. desember klukkan 18. Sú tímasetning á rætur sínar að rekja til þess að samkvæmt gömlum hefðum gyðinga (Jesús var fæddur gyðingur) hefst nýr dagur við sólsetur,
eða klukkan 18. Á Norðurlöndunum hefur þessi háttur verið hafður
á jólahaldinu en í mörgum öðrum löndum hefjast jólin ekki fyrr en
25. desember.
Á aðfangadagskvöld safnast fjölskyldur gjarnan saman í sparifötunum,
borða góðan mat og eiga notalega stund saman. Margir fara líka í kirkju,
annaðhvort klukkan 18 eða í miðnæturmessu. Hefð er fyrir því að fólk
hafi fallega skreytt jólatré í stofunni hjá sér og hafi keypt gjafir handa
öllum í fjölskyldunni og lagt pakkana undir tréð. Svo eru pakkarnir
opnaðir þegar allir eru orðnir saddir og sælir eftir góðan mat og samveru.
Næstu tveir dagar á eftir aðfangadegi kallast jóladagur og annar í jólum. Þá daga notar fólk oft til að fara í jólaboð og hitta vini og ættingja.
Jólahátíðinni lýkur á þrettánda degi jóla, eða 6. janúar. Sá dagur er
kallaður þrettándinn.

Páskar
Páskarnir eru stærsta hátíð kristninnar. Þá halda kristnir menn um
allan heim hátíð og fagna sigri Jesú yfir dauðanum og minnast atburða
dymbilviku en það er vikan sem hefst með pálmasunnudegi og endar
laugardag fyrir páska.
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Á pálmasunnudegi kom Jesús ríðandi á asna
inn í Jerúsalem og mannfjöldinn fagnaði honum eins og hann væri konungur
með því að leggja pálmagreinar á veginn sem hann reið eftir. Á þennan hátt
var siður að taka á móti konungum
á þessum tíma. En valdamenn á svæðinu óttuðust áhrif Jesú og vinsældir
hans meðal almúgans og á fáum dögum
tókst þeim að snúa fólkinu gegn honum.
Atburðarásin út dymbilvikuna varð því
þannig að á skírdag borðaði Jesús síðustu
kvöldmáltíðina með lærisveinum sínum,
vitandi það að einn þeirra hafði svikið
hann. Máltíðarinnar minnast kristnir menn
enn í dag þegar þeir ganga til altaris. Jesús var
síðan handtekinn að kvöldi skírdags og daginn
eftir var hann húðstrýktur og dæmdur til dauða
á krossi. Sá dagur er kallaður föstudagurinn langi.
Á sunnudagsmorgni eftir þetta reis Jesús upp frá dauðum
og er sá dagur kallaður páskadagur. Í kaflanum Síðustu dagar Jesú
getið þið fræðst nánar um þennan tíma í lífi Jesú.
Margar hefðir hafa skapast í kringum páskahaldið hér á landi, líkt og með
jólin. Flestar þeirra eru komnar frá öðrum löndum. Þessar hefðir eru til
dæmis að borða aðeins fisk, ekki kjöt, á föstudaginn langa og að borða
súkkulaðipáskaegg á páskadag. Eggin tákna líf, en þau eru einnig tákn
fyrir tóma gröf Jesú á páskadagsmorgun. Í gamla daga borðaði fólk ekki
egg á föstunni og því þótti börnum það mikil hátíð að fá loksins egg á
páskunum og þaðan er þessi siður kominn. Víða í Evrópu er viðhafður
sá gamli siður að mála eggin í fallegum litum eða með fallegu mynstri en
árið 1922 tók bakari einn í Reykjavík upp á því að búa til súkkulaðipáskaegg. Súkkulaðieggin náðu strax miklum vinsældum og síðar var tekið að
setja inn í þau bæði sælgæti og málshætti sem flestir hafa gaman af.
Á páskum safnast fjölskyldur gjarnan saman og borða góðan mat. Margir
fara til kirkju á páskadagsmorgun til að minnast upprisu Jesú. Oft notar
fólk líka páskahátíðina til að ferðast og hitta ættingja og vini, fara á skíði
eða gera eitthvað annað skemmtilegt saman.
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Hringur kirkjuársins
Á skífuritinu hér fyrir neðan sést hvernig kirkjuárið skiptist niður í tímabil.
Tímabilin eru misjafnlega löng, allt frá einum degi og upp í margar vikur.
Hvert tímabil á sér sinn sérstaka lit. Merking litanna var útskýrð í kaflanum um kirkjur á Íslandi.
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Aðventan/jólafastan er tímabilið frá
fjórða sunnudegi fyrir jól til jóladags.

Aðfangadagur er
24. desember og þá
hefjast jólin hér á landi.

Að

Fyrsta sunnudag í aðventu hefst
nýtt kirkjuár. Það er svona einskonar
nýársdagur í kristinni kirkju.

i
nd

ttá

JÓL

Þre

Sun
Sunnudagar eftir
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Uppstigningardagur
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Þrenningarhátíð er síðasti hátíðardagur
kirkjuársins. Hún er haldin sunnudaginn eftir
hvítasunnu til heiðurs heilagri þrenningu.
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Langafasta byrjar
sjö vikum fyrir páska
og hefst á öskudegi.
Fastan er eins konar
undirbúningstími fyrir
páskana og í gamla
daga borðaði fólk ekki
kjöt og egg á meðan á
föstunni stóð.
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Á siðbótardaginn
er rifjað upp þegar
Marteinn Lúther
hengdi mótmælalista
á dyr dómkirkjunnar
í Wittenberg.
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Bolludagur, sprengidagur og öskudagur
eru síðustu dagarnir
áður en langafasta
byrjar. Þeir rekja
sögu sína þannig til
kristinnar trúar þó
þeir séu ekki tengdir
trúarhátíðum í dag.

Á hvítasunnudag er þess minnst að heilagur
andi kom yfir lærisveinana og kristin kirkja
var stofnuð. Hvítasunnudagur er alltaf
tíu dögum eftir uppstigningardag.

FA

ud

PÁSKAR

ST

ag

ur

A

Á uppstigningardag er þess
minnst að Jesús steig upp til
himna. Þessi dagur er alltaf
40 dögum eftir páskadag.

Páskarnir eru á
mismunandi tíma
vorsins því þeir eru
ávallt haldnir fyrsta
sunnudag eftir
fyrsta fulla tungl
eftir jafndægri á
vori. Á norðurhveli
jarðar er vorjafndægur í kringum
21. mars.

Kristniboð
Eitt af grundvallaratriðum margra trúarbragða, þar á meðal í kristinni
trú, er að segja öðrum frá trú sinni. Það kallast trúboð og þeir sem
boða trú sína með þessum hætti eru kallaðir trúboðar. Ef þeir eru
að boða kristna trú kallast þeir kristniboðar. Íslendingar urðu kristin
þjóð fyrir rúmum þúsund árum, meðal annars vegna þess að það
voru kristniboðar sem komu til landsins og sögðu fólkinu frá trú
sinni á Jesú. Í Nýja testamentinu er hægt að lesa um það sem kristnir
menn kalla kristniboðsskipunina. Þar sagði Jesús við lærisveina sína:
Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skírið þá í nafni
föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég
hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar.
(Matt. 28:9–20)

Þekkir þú
einhver hjálparsamtök?

Hvernig er
hægt að sýna
kærleika í verki?

Vegna þessara orða Jesú stundar kristið fólk kristniboð víða um
heim. Íslendingar hafa staðið fyrir kristniboði í meira en hundrað ár,
bæði í Kína og í Afríku. Kristniboð gengur samt ekki eingöngu út á
það að segja fólki frá Jesú og boðskap hans og skíra fólk til kristinnar trúar. Það snýst líka um að hjálpa fólki á því sviði sem það hefur
þörf fyrir, eins og Jesús gerði. Kennsla og læknisþjónusta er því stór
þáttur í starfi kristniboðsins. Sums staðar þarf fólk hjálp við að byggja
skólahúsnæði eða sjúkrahús eða að kynnast betri tækni við að stunda
fiskveiðar. Mörg hjálparsamtök eru til í heiminum sem veita slíka
aðstoð, sum þeirra byggja á kristinni trú en önnur ekki.
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Faðir vor
Faðir vor, þú sem ert á himnum.
Helgist þitt nafn,
til komi þitt ríki,
verði þinn vilji, svo á jörðu
sem á himni.
Gef oss í dag vort daglegt brauð.
Fyrirgef oss vorar skuldir,
svo sem vér og fyrirgefum
vorum skuldunautum.
Eigi leið þú oss í freistni,
heldur frelsa oss frá illu.
Því að þitt er ríkið, mátturinn og
dýrðin að eilífu. Amen.
(Matt. 6:8–14)

Hvað er
bæn?
Góði Guð, viltu láta
pabba batna fljótt og
líða vel á spítalanum …

Vertu nú yfir og allt um kring,
með eilífri blessun þinni.
Sitji Guðs englar saman í hring,
sænginni yfir minni.

52

Bænin
Áður en Jesús fæddist og kristin kirkja varð til báðu gyðingar
til guðs, færðu fórnir og höfðu ýmsa trúarsiði til að komast nær
Guði. Það sama gerir fólk í flestum trúarbrögðum, það tilbiður
sína guði í gegnum bæn, hugleiðslu eða með öðrum hætti.
Jesús sagði við lærisveina sína að ef þeir bæðu til Guðs í hans
nafni þá myndi Guð heyra bænir þeirra. Hann kenndi þeim bæn
sem þeir gætu farið með og enn í dag fara kristnir menn um allan
heim með þessa bæn þegar þeir biðja til Guðs. Þessi bæn er kölluð
Faðirvorið. Í Faðirvorinu er Guð vegsamaður og beðinn að sjá
til þess að okkur skorti ekki neitt í daglegu lífi. Auk þess er Guð
beðinn að fyrirgefa mönnunum allt það ranga sem þeir gera, stórt
eða smátt, og hjálpa þeim líka að fyrirgefa þegar einhver hefur
gert eitthvað á hlut þeirra.
Samkvæmt kristinni trú má biðja til Guðs í öllum aðstæðum;
hvort sem er í gleði sinni til að þakka fyrir það góða í lífinu, þegar
maður hefur áhyggjur af einhverju eða í dýpstu sorg til að leita
svara við því sem hefur komið fyrir. Foreldrar biðja til dæmis oft
fyrir börnum sínum. Þá þakka þeir Guði fyrir börnin sín og biðja
um að þeim líði vel, gangi vel í skólanum og þau eignist góða vini.
Börn biðja líka oft með eigin orðum og ekki skiptir máli hvort
beðið er upphátt eða í hljóði því samkvæmt trúnni heyrir Guð
allar bænir.
Með því að biðja til Guðs er fólk að leita eftir sambandi við hann,
svona eins og í gegnum samtal. Margir spenna greipar og loka
augunum þegar þeir biðja. Ekki skiptir máli hvar fólk er þegar það
biður né í hvernig stellingum það er.
Margir krakkar alast upp við það að foreldrar þeirra biðji Faðirvorið eða aðrar kvöldbænir með þeim á kvöldin áður en þeir fara
að sofa. Mikið er til af bænum og ein er sú bæn sem margir krakkar á Íslandi kunna eða kannast við. Hún er úr Passíusálmunum
eftir Hallgrím Pétursson en fjallað er um hann annars staðar í
þessari bók. Það er bænin Vertu Guð faðir, faðir minn.

Sumt kristið fólk biður borðbænir áður en byrjað er að borða. Þá er Guði
þakkað fyrir að nægur matur er til og hann beðinn að blessa matinn og þá sem
eru að fara að borða. Þetta gerir fólk oft líka til að minna sig á að ekki búa allir
í heiminum við jafn góðar aðstæður og við á Íslandi og það er ekki sjálfgefið
að hafa alltaf nóg að borða.

Góði Guð.
Þakka þér fyrir hvað ég á góða
fjölskyldu og hvað Dísa er góð vinkona.
Viltu passa upp á mömmu og pabba í
ferðalaginu þeirra til Noregs og láta þau
muna að kaupa kannski handa okkur
eitthvað dót, en ekki bara föt.
Og góði Guð, viltu láta afa batna. Hann
er búinn að vera svo lengi kvefaður og
ég er hrædd um að hann deyi.
Í Jesú nafni, amen.

Í kirkjulegu starfi eru beðnar bænir eins og Faðirvorið og aðrar bænir sem
eru í bænabókum en einnig bænir út frá eigin brjósti.

Vertu, Guð faðir, faðir minn,
í frelsarans Jesú nafni,
hönd þín leiði mig út og inn,
svo allri synd ég hafni.
Hallgrímur Pétursson

Hvað þýðir
orðið amen?

Góði Guð, takk fyrir
að við höfum nóg að
borða og …

Takk

Í kristni er talið mikilvægt að gott jafnvægi sé á milli þess sem beðið er til
Guðs um og þess sem Guði er þakkað fyrir. Þannig er það líka í daglega
lífinu; gott er að muna að þakka fyrir það sem við fáum, ekki bara biðja
alltaf um eitthvað.
Kristið fólk trúir því að Guð heyri allar bænir. Ekki er þó þar með sagt að
allir fái allt sem þeir biðja um. Sumt af því sem fólk biður Guð um er kannski
ekki endilega það sem gott væri að gerðist í raun og veru. Til dæmis gæti
einhver beðið um að deyjandi langamma myndi lifa alltaf en langamma er
kannski orðin mjög gömul og lasin og henni væri þá enginn greiði gerður
með því að lifa lengur, auk þess sem við vitum að engin manneskja getur lifað eilíflega. En stundum skilur fólk ekki hvers vegna það er ekki bænheyrt
þegar það biður um eitthvað sem væri örugglega öllum fyrir bestu, eins og
til dæmis að í heiminum ríkti alls staðar friður og gleði. Við því er ekki neitt
eitt svar eða skýring. Þetta eru heimspekilegar og trúarlegar vangaveltur
sem hvorki kristið fólk né fólk af öðrum trúarbrögðum á svör við.

Takk

Hvað er
þakklæti?
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Hvítt táknar gleði,
hreinleika, sakleysi
og heilagleika.
Rautt táknar eld, blóð
og kærleika.
Fjólublátt táknar iðrun
og yfirbót.
Grænt táknar vöxt,
von og þroska.
Blátt táknar himin og haf.
Gyllt táknar himininn
og eilífðina.
Svart táknar sorg
og dauða.

Englar
Englar í kristinni trú merkja sendiboða Guðs. Það voru meðal annars
englar sem hirðarnir sáu nóttina
sem Jesús fæddist. Það var líka
engill sem sagði konunum sem komu
að gröf Jesú að hann væri upprisinn.

Táknmál kristninnar
Alveg frá því að mennirnir fóru fyrst að teikna myndir og tákn á
hellaveggi og steina þar sem þeir bjuggu til forna hafa flest trúarbrögð átt sitt eigið táknmál.
Í kristinni trú er að finna mikið af táknum og mörg þeirra rekumst
við á í daglegu lífi, til dæmis í myndum, skartgripum eða tónlist án
þess að hugsa neitt sérstaklega um hvað þau þýða.
Hér eru nokkur algeng tákn sem frá upphafi kristni hafa haft
ákveðna merkingu. Þú þekkir sennilega allar þessar myndir. En
veistu hvað þær tákna, annað en bókstaflega það sem þær sýna?
Hér geturðu fræðst um það.

Trú, von og kærleikur
Í Biblíunni er talað um að þetta þrennt
verði alltaf til meðal manna en að
kærleikurinn sé mikilvægastur. Hér
táknar krossinn trúna á Guð, akkerið
táknar vonina og hjartað kærleikann.
Þú hefur líklega séð einhvern með
hálsmen sem líkist þessu, eða hvað?

Fiskur
Fiskurinn var leynitákn kristinna manna á upphafsdögum kristninnar því þá áttu þeir á hættu
að verða líflátnir fyrir trú sína. Til þess að athuga
hvort sá sem þeir hittu, til dæmis úti á götu, væri
kristinn líka teiknuðu þeir helminginn af tákninu í sandinn, sem bogna línu. Ef hinn aðilinn
var kristinn teiknaði hann hinn helminginn af
tákninu í sandinn. Þannig vissu báðir hvort
óhætt væri að tala um trúna. Ef annar aðilinn
byrjaði að teikna en hinn lauk ekki myndinni
þá leit þetta bara ósköp sakleysislega út eins og
krass í sandinum!
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Gimsteinakross

Grísk–rússneskur kross

Felukross

Latneskur kross

Róðukross

Eþíópískur

kross

Kross
Krossinn er helgasta tákn kristinna
manna. Hann
er tákn um að Jesús dó á krossi til
þess að frelsa
mannkynið frá syndinni. Prestur geri
r krossmark á
enni og brjóst ungabarns sem skírt er
til kristinnar
trúar. Það kallast að signa. Einnig var
algengt á
Íslandi, sérstaklega áður fyrr, að fore
ldrar signdu
börnin sín áður en þau voru klædd
í hreinan bol.
Stundum sjáum við íþróttafólk signa
sig t.d. þegar
það fer inn á íþróttavöllinn.
Þegar kristið fólk signir sig er farið með
orðin:
„Í nafni Guðs, föður og sonar og heil
ags anda.
Amen.“ Margir eiga líka hálsmen
með krossi.
Til eru margar útgáfur af krossum
og bera þeir
mismunandi heiti.

Möltukross

Bátur
Bátur er stundum notaður sem tákn
fyrir kirkju. Það er meira að segja talað
um kirkjuskip! Þá er átt við þann hluta
kirkjubyggingarinnar sem söfnuðurinn
situr í við messur og aðrar kirkjulegar
athafnir.

Lamb, rós, ljós
Þessar myndir er
u oft notaðar
til að tákna Jesú
en einnig getur
lambið táknað men
nina sem Jesús
vakir yfir og vernda
r, líkt og góður
hirðir vakir yfir sauð
um sínum.
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Dúfa
Dúfa er alge
ngasta tákn
ið fyrir heila
anda. Hún tá
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knar líka hre
inleika og fr
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Munkurinn sem mótmælti
Hefur þú
einhvern tímann
mótmælt
einhverju?

Kristni í heiminum má skipta í nokkra flokka eða kirkjudeildir. Þessar kirkjudeildir eiga það sameiginlegt að trúa á Guð, föður og skaparann, Jesú Krist, Guðs
son og frelsarann og heilagan anda, líkt og þjóðkirkjan á Íslandi gerir. En það eru
nokkur atriði sem kirkjudeildirnar eru ekki sammála um. Þess vegna hafa orðið
til ólíkar kirkjudeildir í heiminum með mismunandi áherslur.
Fyrsta fólkið sem tók kristna trú á Íslandi árið 1000 tilheyrði kaþólsku kirkjunni.
En frá árinu 1550 hefur lútherska kirkjan verið í meirihluta á Íslandi og reyndar
var hún eina leyfilega kirkjan hér á landi alveg til 1874. Lútherska kirkjan hefur ekki einn yfirmann eins og sú kaþólska þar sem páfinn í Róm er yfirmaður,
heldur eru biskupar yfirmenn yfir ákveðnum svæðum þar sem lútherskar kirkjur
eru. Biskupinn á Íslandi er yfirmaður íslensku þjóðkirkjunnar.

Kaþólska kirkjan er stærsta
kristna kirkjudeildin í heiminum í dag.
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Síðasti kaþólski biskupinn á Íslandi fyrir siðaskipti var á Hólum í Hjaltadal og
hét Jón Arason. Eftir að hann og tveir synir hans höfðu verið hálshöggnir árið
1550 hættu Íslendingar að vera kaþólskir og urðu það sem kallað er lútherstrúar.
Lútherstrúin fær nafn sitt frá Marteini Lúther en hún er líka oft kölluð mótmælendatrú út af mótmælunum sem hann negldi á kirkjudyrnar um árið.
Sagan af því hvernig lútherska kirkjudeildin varð til er svolítið merkileg. Árið
1483, eða fyrir rúmun 500 árum, fæddist strákur í Þýskalandi sem nefndur var
Marteinn Lúther. Marteinn sótti kaþólska kirkju á hverjum sunnudegi með
foreldrum sínum og hafði trúin mikil áhrif á hann. Hann ákvað síðan þegar hann
var orðinn ungur maður að ganga í klaustur og gerast munkur. Á þessum tíma
var það trú fólks í kaþólsku kirkjunni að Guð fyrirgæfi bara fólki syndir þess
ef það borgaði fyrir með ákveðnum fjölda bæna eða jafnvel með fjármunum
sem runnu síðan til kirkjunnar. Einungis prestarnir gátu ákveðið hvað hver synd

kostaði mikið í bænum eða peningum. Fólk fékk svo stundum afhent sérstök bréf
þar sem stóð að syndir þess væru fyrirgefnar. Bréfin voru kölluð aflátsbréf.
Marteinn, eða Lúther eins og hann er oftast kallaður í dag, var ósáttur við þessi
vinnubrögð og fannst þetta ekki geta verið rétt. Hann var auk þess stöðugt með
samviskubit því að hann var aldrei viss um að hann væri búinn að biðja nógu
margar bænir til þess að bæta fyrir syndir sínar.
Lúther las meira og meira í Biblíunni og varð síðar prófessor í guðfræði við
háskólann í Wittenberg í Þýskalandi. Hann komst að þeirri niðurstöðu eftir að
hafa lesið Biblíuna margoft að það væri ekki rétt að prestar kirkjunnar gætu tekið
sér það vald að fyrirgefa syndir fólks, það væri Guðs að fyrirgefa. Vegna kærleika
Guðs til mannanna nægði að biðja í einlægni um fyrirgefningu á því sem maður
hefði gert rangt. Auðvitað ætti fólk samt að reyna að gera það sem rétt væri en ef
það gerði mistök ætti að biðja Guð um fyrirgefningu en ekki prestana.
Lúther var sem sagt ósáttur við þá starfshætti kirkjunnar að selja fólki aflátsbréf.
Þess vegna ákvað hann, árið 1517, að gera eitthvað í því. Ef gefin hefðu verið út
dagblöð á þessum tíma, hefði frásögnin af þessum atburðum getað verið eitthvað
á þessa leið:

Aflátsbréf voru bréf þar
sem hægt var að kaupa
fyrirgefningu syndanna
fyrir peninga. Þetta er
ekki hægt í dag, kaþólska
kirkjan selur ekki lengur
aflátsbréf til fólks eins og
hún gerði á sextándu öld.

Hvernig
mótmælir fólk á
Íslandi í dag?

Fréttablaðið í Wittenberg 1517
Mótmæli
Í gær, 31. október, átti sá atburður
sér stað hér í bæ að munkurinn og
prófessorinn Marteinn Lúther negldi
mótmæli í 95 liðum á kirkjuhurðina
hérna í Wittenberg. Með þessu er
Lúther kominn í hóp fólks sem mótmælir ákveðnum grundvallaratriðum
í hefðum og siðum kirkjunnar. Blaðið
veit ekki til þess að nokkur hafi gerst
svo djarfur áður, að gagnrýna hina
virðulegu kirkju og starfshætti hennar
án þess að það hafi haft alvarlegar afleiðingar fyrir hann. Blaðið treystir sér
ekki til þess að birta neitt af gagnrýni

Lúthers þar sem blaðamennirnir gætu
lent í vandræðum fyrir það. Heimildir
blaðsins segja að Lúther sé farinn í felur
og að kirkjan geri allt sem hún getur til
þess að hafa upp á honum svo hægt sé
að sækja hann til saka fyrir athæfið.
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Yfirmenn kirkjunnar voru mjög ósáttir við þessi mótmæli Lúthers en hann lét það ekki stoppa sig. Á þessum tíma voru prestar og lærðir menn þeir einu sem
gátu lesið Biblíuna því hún var eingöngu til á latínu,
sem almenningur kunni ekki. Lúther fannst að allir
ættu að geta fræðst um hvernig þeir ættu að lifa lífi
sínu í samræmi við það sem stæði í Biblíunni. Hann
lét ekki sitja við orðin tóm heldur tók til við að þýða
Nýja testamentið yfir á þýsku svo venjulegt þýskt
fólk gæti lesið það sem þar stæði. Eftir þetta fóru fleiri
Evrópuþjóðir að þýða Biblíuna yfir á sín tungumál
til þess að almenningur þar gæti haft aðgang að henni
en þyrfti ekki að fá alla sína vitneskju frá prestunum.
Skoðanir Lúthers breiddust fljótt út um Þýskaland og Norðurlöndin og þannig varð lútherska kirkjan til.

Þegar talað er um
siðbót eða siðaskipti er átt við að
lútherstrú tók við
af kaþólskri trú.

Lúther kvæntist Katarínu frá Bora, sem áður hafði verið nunna og þau
eignuðust sex börn. Katarína var ákveðin og framsýn kona og hún átti
stóran þátt í að móta hefðir og siði innan lúthersku kirkjunnar. Hún tók
virkan þátt í umræðum og vangaveltum upphafsmanna mótmælendatrúarinnar og lagði sitthvað til málanna en slíkt var ekki algengt að konur
gerðu á þessum tíma. Það er því óhætt að segja að Katarína hafi haft mikil
áhrif á mótun þessarar nýju kirkjudeildar sem átti eftir að ná mikilli útbreiðslu í heiminum.
Biblían var fyrst prentuð á íslensku árið 1584. Hún var kölluð Guðbrandsbiblía því Guðbrandur Þorláksson, sem þá var lútherskur biskup á
Hólum, lét prenta hana. Guðbrandsbiblía var prentuð í 500 eintökum svo
nú var hún til hjá fleirum en bara örfáum prestum og í kirkjum. Það að
almenningur öðlaðist með tímanum aukin tækifæri til að lesa Biblíuna
á íslensku breytti mjög miklu og varð til þess að styrkja lúthersku
kirkjuna hér á landi, líkt og á hinum Norðurlöndunum.

Á Þjóðminjasafninu
er hægt að skoða
upprunalegt eintak
af Guðbrandsbiblíu.
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Upphaf lúthersku
kirkjunnar má rekja til
ársins 1517. Hvað er
hún gömul í dag?

Hallgrímur Pétursson
Passíusálmarnir

Íslendingar segjast stundum vera mikil bókaþjóð. Enda eigum við marga rithöfunda og ljóðskáld, bæði konur og karla. Hallgrímur Pétursson er það íslenska
skáld sem hefur haft einna mest áhrif á trúarlíf kristinna Íslendinga í gegnum
aldirnar. Hann samdi meðal annars Passíusálmana um 1659 en þeir eru lesnir
á föstudaginn langa í kirkjum víða um land og í útvarpi. Passíusálmarnir eru
fimmtíu talsins og fjalla um síðustu dagana áður en Jesús var krossfestur. Í gamla
daga þegar fáar bækur voru til á íslensku, kunni almenningur jafnvel stóran hluta
af Passíusálmunum utanbókar. Hallgrímur samdi líka mörg önnur ljóð og vísur
sem margir kannast við, þar á meðal vísur sem fjölmörg íslensk börn hafa alist
upp við að fara með sem kvöldbænir. Ein slík bæn er þekkt undir heitinu Legg
ég nú bæði líf og önd. Margir þekkja líka Heilræðavísur Hallgríms, sem eru ráðleggingar til barna um það hvernig æskilegt sé að haga lífi sínu.

Hvað er
heilræði?

Aðeins um líf Hallgríms
Hallgrímur fæddist árið 1614, fyrir um 400 árum síðan. Í þá daga var
ekkert sjálfsagt að venjulegir drengir, hvað þá fátækir drengir, gætu
menntað sig og stelpur á þessum tíma fengu næstum engin tækifæri
til menntunar. Það eina sem sum börn fengu að læra var að lesa og
skrifa. Annars snerist líf barna, eins og fullorðinna, að mestu um
að vinna að bústörfum og hjálpa til á heimilinu; enginn hafði
heyrt um sumarfrí og annað slíkt sem okkur þykir sjálfsagt í dag.

Skólagangan
Hallgrímur var heppinn því hann fékk að fara í skóla þrátt fyrir
að vera fátækur því pabbi hans vann sem hringjari í kirkjunni á
Hólum í Hjaltadal þar sem annar af tveimur biskupum Íslands
starfaði. Hinn biskupinn sat í Skálholti. Hallgrími gekk vel að læra
en hann var mjög stríðinn og samdi oft grínvísur um kennarana
sem ekki þóttu viðeigandi. Hann kláraði víst aldrei skólann á Hólum
og er jafnvel talið að hann hafi verið rekinn úr skólanum fyrir óþekkt.
Þó eru ekki til neinar beinar heimildir fyrir því. En lánið lék við Hallgrím
og sem unglingur fékk hann tækifæri til þess að fara til Þýskalands og seinna
fór hann í guðfræðinám í Háskólanum í Kaupmannahöfn. Dvölin þar átti eftir að
hafa mikil áhrif á framtíð þessa sveitadrengs frá Íslandi.
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Konan sem slapp úr þrældómi
Á meðan á námstíma Hallgríms stóð í Kaupmannahöfn kynntist hann
konunni sinni. Hún hét Guðríður Símonardóttir og var kölluð TyrkjaGudda. Hún fékk þetta viðurnefni þar sem hún var ein af þeim sem rænt
var úr Vestmannaeyjum í Tyrkjaráninu svokallaða árið 1627. Þá höfðu sjóræningjar rænt alls um 400 manns á Íslandi og tekið með sér til Algeirsborgar í Alsír og selt sem þræla.
Eftir næstum tíu ára þrælavist í Alsír tókst Guðríði að losna úr þrældómnum. Danakonungur hafði sent menn til þess að reyna að bjarga eins mörgum Íslendingum og hægt væri og koma með þá til Kaupmannahafnar.
Þangað komin kynntist Guðríður Hallgrími og þau urðu ástfangin. Svo
sigldu þau saman heim til Íslands þar sem þau giftu sig.

Steinunn litla

Hvalneskirkja á Reykjanesi

Hallgrímskirkja í Hvalfirði

Á Íslandi fékk Hallgrímur prestembætti í lítilli kirkju á Hvalsnesi á
Reykjanesi. Þau Guðríður eignuðust nokkur börn sem dóu mjög ung en
ungbarnadauði var mjög algengur hér á landi í þá daga. Ein stúlka sem þau
eignuðust var mikið augnayndi föður síns og samdi hann margar vísur
um hana. Hún hét Steinunn. En þegar Steinunn litla var bara þriggja ára
dó hún og það reyndist Hallgrími mjög erfitt. Aðeins eitt af börnum Hallgríms og Guðríðar lifði til fullorðinsára. Það var elsta barn þeirra, Eyjólfur.
Hann eignaðist síðar fjölskyldu og þess vegna eru til afkomendur þeirra
hjóna enn í dag.
Alveg frá því að Hallgrímur var barn hafði hann samið mikið af vísum og
ljóðum. Eftir að Steinunn litla dó fór hann að semja meira af trúarlegum
kvæðum. Hallgrímur dó úr holdsveiki árið 1674 á Saurbæ í Hvalfirði.

Trúarskáldið Hallgrímur
Oft er Hallgrímur Pétursson nefndur sem eitt mesta trúarskáld Íslendinga
enda samdi hann fjölmörg trúarleg ljóð sem lifað hafa með þjóðinni um
aldaraðir.
Hallgrímur hjó sjálfur
legstein Steinunnar dóttur
sinnar. Steinninn fannst
í jörðu við Hvalneskirkju
árið 1964 og er nú varðveittur í kór kirkjunnar.
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Þeir sem hafa upplifað það að fara í jarðarför hér á landi hafa líklega flestir
heyrt sálminn Um dauðans óvissan tíma, eða Allt eins og blómstrið eina
eins og hann er oft kallaður. Hallgrímur samdi þann sálm og hefur hann
verið sunginn í jarðarförum á Íslandi í rúmlega þrjár og hálfa öld. Sagan
segir að Hallgrímur hafi gefið Ragnheiði biskupsdóttur í Skálholti eitt af
örfáum eintökum sem hann hafði skrifað af verkum sínum. Þetta gerði
hann til að koma ljóðum sínum á framfæri við framámenn í samfélaginu.

Ragnheiður var svo hrifin af sálminum, að hún bað um að hann yrði
sunginn yfir moldum sínum, þegar hún lá fyrir dauðanum, einungis
tuttugu og eins árs. Saga Ragnheiðar Brynjólfsdóttur er bæði sorgleg og
átakanleg og er, líkt og saga Guðríðar Símonardóttur, ein af þekktustu
sögum sem til eru um konur á Íslandi fyrr á öldum. Báðar þessar konur
tengjast því Hallgrími Péturssyni, hvor á sinn hátt.
Margir aðrir, konur og karlar, hafa samið trúarleg ljóð og sálma, bæði
fyrr á öldum og í nútímanum. Til dæmis má nefna skáldkonurnar Siggu
skáldu sem uppi var á 17. öld og Lilju Sólveigu Kristjánsdóttur sem fædd
er árið 1923. Auk þess samdi Sigurbjörn Einarsson biskup (1911–2008)
marga sálma sem sungnir eru við ýmsar athafnir í kirkjum landsins.
Séra Valdimar Briem var einnig afkastamikið sálmaskáld eins og sjá má
í íslensku sálmabókinni.
Hallgrímskirkja í Reykjavík
Legg ég nú bæði líf og önd
Geðfró
Faðir, sonur og friðarins andi,
fyrst ég beiði þig.
Náð þín yfir mér stöðugt standi,
styrk þú, drottinn, mig.
Náðugi guð, í nafni þínu,
neyð so verði kvitt,
nú skal varpa út neti mínu
í náðardjúpið þitt.
Fyrst þú hefur einn fyrir alla
angurs þolað pín,
aum manneskja, eg því kalla
upp í dýrð til þín.
Sigga skálda

Legg ég nú bæði líf og önd,
ljúfi Jesús, í þína hönd,
síðast þegar ég sofna fer
sitji Guðs englar yfir mér.
Hallgrímur Pétursson

Þú mikli Guð
Þú mikli Guð, ert með oss á jörðu,
miskunn þín nær en geisli á kinn.
Eins og vér finnum andvara morguns,
eins skynjar hjartað kærleik þinn.
Sigurbjörn Einarsson

Um dauðans óvissan tíma
Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund,
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
af skorið verður fljótt,
lit og blöð niður lagði,
líf mannlegt endar skjótt.
Hallgrímur Pétursson

Þú, Guð, sem stýrir stjarna her
Úr heilræðavísum
Hugsa um það helst og fremst,
sem heiðurinn má næra.
Aldrei sá til æru kemst,
sem ekkert gott vill læra.
Hallgrímur Pétursson

Stjörnur og sól
Stjörnur og sól, blómstur og börn,
já, vindinn og vötn, allt gerði Guð.
Himinn og jörð hans eru verk.
Drottinn, við þér viljum þakka.
Drottinn, við þökkum þér.
Þig einan tignum við.
Herra, við lofum þitt heilaga nafn.
Lilja S. Kristjánsdóttir

Þú, Guð, sem stýrir stjarna her
og stjórnar veröldinni,
í straumi lífsins stýr þú mér
með sterkri hendi þinni.
Valdimar Briem

Hvað er
sálmur?
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Hvað veistu um
kristna trú? Búðu til hugarkort,
teiknaðu mynd eða sýndu
það með öðrum hætti.
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KRISTIN TRÚ

Bókin Kristin trú er ætluð til trúarbragðafræðslu á miðstigi grunnskóla.
Kristni er líkt og önnur trúarbrögð margbreytileg en hér verður gerð
grein fyrir lútherskri mótmælendatrú eins og við þekkjum hana hér á
landi. Fjallað er um hver helsti boðskapur kristninnar er og hvernig
hún hefur áhrif á daglegt líf fólks, hvort sem er í hversdagsleikanum,
á hátíðum eða á sérstökum gleði– eða sorgarstundum.
Höfundar bókarinnar eru Magnea Sverrisdóttir kennari og djákni
og Sigrún Björk Cortes kennari.
Á vef Menntamálastofnunar er bókin sett upp sem rafbók og þar má
einnig finna kennsluleiðbeiningar.
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