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Sammendrag 

Arbeidet med oppgaven har gått ut ifra den senmiddelalderske dødstradisjonen ars moriendi, 

og sett i lys av denne er det gjort en tolkning av Martin Luthers preken hvor formålet var å 

finne ut hvor denne prekenen står i forhold til ars moriendi-tradisjonen; hvordan Luthers 

preken skiller seg fra denne tradisjonen; hvordan Luther Sermon skiller seg frå denne 

tradisjonen, og hvordan den er et uttrykk for det nye synet på døden og frelseslæren.  
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Forord 

For meg har kirkehistorie alltid stått blant mine favorittfag i teologi; dette fagområdet var 

også blant flere avgjørende faktorer til at jeg søkte meg inn på teologistudiet for seks år siden. 

Å lese kirkehistorie, og da særlig om reformasjonen, handler om så mye mer enn teologi; det 

handler om samfunnet vårt, og definisjonen på hva det er - og hvem vi er blitt.  

Martin Luther var den største av reformatorene, og han var mannen som sto bak mange av de 

revolusjonerende tankene som vi fortsatt den dag i dag har med oss, ikke bare når vi går inn i 

kirken, men også i samfunnet generelt; våre holdninger, tanker og tro er formet i mye større 

grad av Martin Luther enn man ofte vet. Det å arbeide med Luthers teologi, og da spesielt 

hans arbeid med døden ble et tema jeg valgte fordi det både er interessant og viktig. 

Da jeg begynte arbeidet med oppgaven så jeg på døden med både frykt og undring Jeg ønsket 

å utfordre meg selv både teologisk og personlig i mine tanker om døden, og da ble det naturlig 

å arbeide med Martin Luther og hans prekentekst «Eyn Sermon von der Bereytung zum 

Sterben» som ble starten på et nytt teologisk perspektiv på døden, og ”kunsten å dø” (ars 

moriendi).  

Jeg ønsker å rette en stor takk til veileder Professor Tarald Rasmussen, ved Det teologiske 

fakultet, for hans stadige engasjement og tiltro. 

Jeg vil også takke mine foreldre for all hjelp med barnepass og støtte gjennom hele 

teologistudiet; det har vært mange, lange år som endelig har nådd mål, og jeg hadde ikke klart 

det uten deres hjelp. En takk går også til min Magnus som har fått meg til å erfare samspillet 

mellom liv og lære; du har ikke alltid fått vært tilstede pga Forsvaret, men du har alltid vært 

med meg allikevel og gitt meg støtte.  En takk rettes også til Ola som har vært en utfordrer og 

støttespiller teologisk så vel som personlig; du hadde alltid noe å diskutere, samtidig som du 

alltid hadde gode ord og varme tanker. Du har vært med og formet den teologen jeg har blitt. 

En siste takk går til alle mine venner for støtte og motivasjon; takk for oppmøte til 

gudstjenester en tidlig søndag morgen da dere helst skulle sovet. Spesielt vil jeg takke Ida 

som alltid har stilt opp i medgang som motgang som venn, mentor, barnevakt og what not. Du 

er forbilledlig. Helga Therese: Fordi du alltid brydde deg og alltid var der med ditt fantastisk 

motiverende deg. Camilla Iren: Fordi du med ditt barmhjertige vesen får meg til å være den - 

og der jeg vil være. Ina Carine: Du er den du er, og alt blir bedre med deg i livet, til og med 



VI 

 

eksamen. Silje: Fordi du alltid er like positiv og reflektert; du gir alltid gode råd, og du er en 

sjef på korrekturlesing. Edwin Alexander og Oliver August – for alt dere er for meg. Takk! 

You all make my world.  
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1 Innledning 

Bakgrunn og avklaringer 

Martin Luther sa en gang: «Mange bøker har blitt skrevet.. om hvordan vi skal forberede oss 

for døden: Ingenting annet enn feil, og mennesker har bare blitt mer motløse»
1
. 

Her retter Luther kritikken mot senmiddelalderens lære om kunsten å dø rett: ars moriendi. 

Kritikken og budskapet til Luther var klart og tydelig; denne tradisjonen hadde mislykkes i 

sitt oppdrag om å trøste de døende. De døende ble mer motløse og frykten ble større. Som en 

motsats til en tradisjon som Luther mente fremmet mer motløshet enn mot, kom et reformert 

perspektiv på kunsten å dø (Reinis 2007:1).  

De senmiddelalderske ars moriendi-håndbøkene uttrykte et budskap overfor de døende om at 

de selv måtte bidra til oppnåelse av sin egen frelse; facere quod in se est. Man skal gjøre sitt 

beste, og frelsen er en prosess som finner sted inne i oss mens vi gjør vårt beste med å 

perfeksjonere oss selv; ved rettferdiggjorte og gode gjerninger blir den troende rettferdiggjort 

overfor Gud. Denne måten å bedrive en pastoral omsorg bidro til at de troende hele sitt liv 

levde i en spenning mellom håp og frykt; for når kunne de vite at de hadde gjort nok og at 

frelsen dermed var oppnåelig? Et virkemiddel for å skremme de troende var å referere til 

Forkynneren 9:1: «Ingen mennesker kan vite hva som ligger foran dem, om det er kjærlighet 

eller hat»
2
 (Lindberg 2010:61).  

Luther som en kyndig professor i bibelkunnskap ved Universitetet i Wittenberg hadde etter 

dyptpløyende forskning på Skriftene, og da særlig Salmenes bok og Paulus` tekster, kommet 

frem til en teologi som forandret synet på frelseslæren, og dermed hvordan ”kunsten å dø” 

korrekt skulle tolkes. For Luther ble Paulus` Sola fide det gjeldende budskapet: Ved troen 

alene. Man ble altså rettferdiggjort ved troen på Gud alene. Det var ingenting de troende 

kunne bidra med av egne gjerninger for å oppnå sin egen frelse. Frelsen kom fra utsiden, som 

en nådegave fra Gud som man kun ved troen alene kunne oppnå. Alle tanker om en 

frelsesoppnåelse som kom fra de troendes indre ved perfeksjonering av seg selv, gjennom 

rettferdiggjorte gjerninger med mål om rettferdiggjørelse overfor Gud, ble avvist. Med denne 

                                                
1
 Fritt oversatt etter Reinis engelske oversettelse av Luther: ”Many books have been written … on how we are 

to prepare for death: nothing but error, and people have only become more downcast; “Multi libri … scripti, 
2 Bibelen, Det norske bibelselskap, 2011 
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nytolkningen av skriftene og dens påfølgende avvisning av den rådende frelseslæren ble også 

den senmiddelalderske ars moriendi-tradisjonen avvist som feillære om hvordan de troende på 

dødsleie skulle møte døden på riktig måte.  

Det å se på hvordan kampen om ”kunsten å dø” utartet seg er av avgjørende betydning for å få 

et helhetlig bilde av teologiens utvikling og endring, og dermed de ulike konfesjonenes 

frembrudd. Det som startet med Luthers 95 teser ble starten på en pastoral debatt i lys av 

kirkens (Den romersk katolske), salg av avlatsbrev som et ledd i prosessen med å få de 

troende til å bidra til sin egen frelse ved egne gjerninger, og dermed underlegge seg kirkens 

makt. Klarte man ikke alltid å gjøre de gode gjerningene kunne man alltids kjøpe et avlatsbrev 

for å bli kvitt sine onde gjerninger og slik unngå den skremmende skjærsilden (Lindberg 

2010:69-72).  

Kampen om den nye teologien ble utført på en slagmark som hadde kunsten å dø rett som 

jordsmonn. Det å se på døden og ars moriendi-tradisjonen fra senmiddelalderen og frem til og 

med Luthers egen preken om det å forberede seg på å dø, «Eyn Sermon von der Bereytung 

zum Sterben», blir essensielt for å kunne klare å forstå reformasjonens frembrudd og 

grobunnen for den nye teologien, og da særlig frelseslæren, som så dagens lys med denne 

reformasjonen, og den største reformatoren av dem alle: Martin Luther.  

I denne oppgaven vil jeg se nærmere på hvordan Martin Luther forandret den rådende 

senmiddelalderske ars moriendi-tradisjonen med sin utgivelse av «Eyn Sermon von der 

Bereytung zum Sterben». Jeg vil derfor ta for meg Luthers preken, gjøre en strukturanalyse av 

den og se den i kontekst av den senmiddelalderske ars moriendi-tradisjonen. Min tilnærming 

til spørsmålet om hvordan Luther forandret ars moriendi-tradisjonen vil gå ut ifra 

strukturanalysen av hans egen preken på å forberede seg på å dø, og der se på hvilke 

virkemidler han selv tar i bruk for å underbygge sine teologiske standpunkt (bibel, bilder, 

fornuft og følelser), for deretter å se på hvordan disse standpunktene bidro til å forme en ny 

teologi, med hovedvekt på døden og de døde, og den nye frelseslæren, og dermed et endelig 

oppgjør med den regjerende ars moriendi-kulturen.  
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Presentasjon av problemstilling 

Jeg har valgt følgende problemstilling: Hvordan reformerte Martin Luther kunsten ars 

moriendi-sjangeren med utgivelsen av sin «Eyn Sermon von der Bereytung zum Sterben», og 

hvordan kommer Luthers reformatiske teologi til uttrykk i hans Sermon? 

Jeg vil ta fatt på denne problemstillingen ved først historisk å skissere omstendighetene som 

rådet rundt tiden Luther kom med sin Sermon. Her vil jeg gå nærmere inn på synet på døden 

og ars moriendi-tradisjonen som regjerte i senmiddelalderen, for deretter å ta for meg Luthers 

personlige forhold til denne tradisjonen og teologien. For å vise hvordan Luthers preken kom 

til å forandre kunsten å dø og den rådende teologien vil jeg gjøre en strukturanalyse av «Eyn 

Sermon von der Bereytung zum Sterben» og her gå i dybden av hvilke teologiske og 

emosjonelle ulikheter som kommer frem i Luthers Sermon i forhold til ars moriendi-

tradisjonen og dens synspunkter.  

Etter den sammenhengende analysen av teksten vil jeg gå nærmere inn på tre analytiske 

perspektiver som er relevante for en nærmereforståelse av Luthers tekst. Her har jeg valgt å se 

på bildebruk, bibelbruk og svingningen mellom fornuft og følelser. Til slutt vil jeg vise 

hvordan synet på døden og de døde forandret seg radikalt med Luthers preken, for deretter å 

ta for meg hvilket frelsessyn som er tydelig i Luthers Sermon.  
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2 Ars moriendi – Kunsten å dø  

Generelt om den senmiddelalderske ars moriendi-

tradisjonen 

Ars moriendi er kristne håndbøker som fungerte som en guide i møte med døden for de som 

lå på dødsleiet og deres nærmeste. Disse håndbøkene tok for seg hva den døende kunne 

forvente seg i møte med døden, og den forklarte de handlinger som den troende på dødsleiet 

kunne utføre for å få en best mulig opplevelse av døden. Bøkene besto av handlinger som 

kunne gjøre veien forbi skjærsilden enklere, og med det en mulighet for å komme rett til 

himmelen og der få frelse. Disse handlingene innebar alt fra Den siste salve til bekjennelse av 

sine synder, samt ulike bønner; alt utførlig forklart, og noen ganger illustrert. Denne type 

litteratur begynte å se dagens lys tidlig på 1400-tallet. I de neste hundre årene som kom gikk 

de igjennom en stor endring, og da spesielt etter reformasjonens frembrudd (Reinis 2007:2-3). 

Verken døden, eller råd om hvordan man skulle møte døden og forholde seg til den, var 

revolusjonerende tanker da ars moriendi håndbøkene så dagens lys tidlig i det 15.århundre: 

Det var bare holdningene til døden som hadde forandret seg. 

De tidlig kristne menneskene viser seg å ha tilnærmet seg døden i en mer positiv tro på hva 

som ventet dem; de møtte døden med glede, og med en tro på evige frelse. Dette synet på 

døden endret seg radikalt over tid, og mens gleden og tiltroen til evig frelse forsvant kom et 

syn på døden som innebar straff og frykt for den endelige dommen. I løpet av 

senmiddelalderen kunne ingen lenger være sikker på sin redning. Det ble trodd at hver 

enkeltes skjebne ble avgjort i det man dør, når den døde møter demoner på dødsleiet som de 

bekjemper og vinner over; hele livet ble tatt for å være en forberedelse for dette møtet med, 

og endelige kampen mot dødsdemonene (Reinis 2007:2) 

Håndbøkene som begynte å dukke opp på 1400-tallet kom som et resultat av kriger, 

epidemier, hungersnød og fattigdom. Europa og dets befolkning i det tidlige 15.århundre 

hadde vært igjennom to store katastrofer som tok mange liv; Hundreårskrigen og 

Svartedauden. Antallet døde i Europa grunnet disse katastrofene utgjorde en så stor andel av 

befolkningen at prestene, som frem til nå hadde vært de som tok seg av de døende på 

dødsleiet og gav dem de siste sakramentene ikke lenger hadde kapasitet til å ta seg av alle de 
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døende. Det ble nødvendig å få hjelp av legfolk for å pleie de som lå for døden. For å 

instruere legfolkene, til dels også prestene, i møte med døden og de døende ble det utformet 

liturgiske instruksjoner som tok for seg hvordan de skulle møte de døende, og hvordan de 

døende selv skulle bli forberedt på døden som ventet dem. Det var flere instruksjoner som 

måtte følges, hvorav bekjennelse av synd og syndstilgivelse var de aller viktigste (Reinis 

2007:3). 

Ars moriendi håndbøkene kom i flere utgaver, hvorav man antar at den eldste av dem er den 

anonyme Admonitio morienti et de peccatis suis nimum formidanti; «The Anselmian 

questions». En av de andre, og mest anerkjente tekstene i denne sjangeren er Opus tripartium, 

som ble skrevet av den franske universitetsrektoren Jean Gerson. Han bygger sin bok rundt 

spørsmålene som dukker opp i Admonitio morienti boken (Rittgers 2012:22). Både Jean 

Gersons ars moriendi og Admonitio morienti er bøker som ble forgjengere for de senere 

bøkene i denne sjangeren, og de er også tekstmessig utgangspunkt for bøkene som kom 

senere. En av de mest kjente bøkene som bygde på Gersons verk er den anonyme Speculum 

artis bene moriendi, som er den mest distribuerte ars moriendi utgivelsen. Denne boken virker 

til å være basert på Gerons egen tekst, men med en egen introduksjonsdel, og en del som tar 

for seg fristelsene som den døende møter, samt en rekke bønner. Det kom også ut en illustrert 

versjon som gikk under tittelen Ars moriendi. Dette var en utgave som var skjært ut i 

treblokker med bilder av den troende på dødsleiet omringet av det gode og det onde som 

prøvde å friste den døende over på sin side (Reinis 2007:3-4). 

2.1.1 Jean Gerson og hans innflytelse på ars moriendi sjangeren 

Ars moriendi håndbøkene ble til som et hjelpemiddel for prestene, legfolkene og de døende 

og deres nærmeste i møte med døden. Disse håndbøkene gav en utførlig veiledning for 

hvordan man best møter døden. I Gersons ars moriendi lærer man at ved oppriktig anger kan 

den troende ikke bare få redusert sin straff i skjærsilden, men også oppnå tilgivelse av sine 

synder, som igjen kan gi innpass i paradis. I følge Gerson uttrykker den illustrerte ars 

moriendi håndboken at den som virkelig viser anger, den kommer garantert til paradis (Reinis 

2007:18).  
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Austra Reinis tar for seg Sven Grosses avhandling i sitt andre kapittel av sin bok Reforming 

the Art of Dying
3
. Det er en avhandling som har analysert flere viktig arbeid tilhørende ars 

moriendi sjangeren: Sancti Anselmi Admonitio, Jean Gersons ars moriendi og den illustrerte 

Ars moriendi (som er basert på de to førstnevnte håndbøkene). Grosses forskningsarbeid har 

bevist at disse tre bøkene må leses i konteksten av de tre læresetningene; usikkerhet om frelse, 

læren om at mennesket kan gjøre seg fortjent til frelse ved sine egne handlinger (facere quod 

in se est), og læren om fri vilje (liberum arbitrium). Grosses forskning har også bevist at 

sorglindringen i disse bøkene bare samsvarer med steg to av tostegs-strukturen til Gerson: 

Etter at de troende oppgjennom hele livet har blitt opplært til at de må gjøre gode gjerninger 

for å fortjene sin frelse (steg en), blir den døende på sitt dødsleie oppfordret til å bekjenne alle 

sine synder, for så å legge sin skjebne i håpet om at Gud vil vise sin barmhjertighet (steg to), 

og nåde. Den døende skal ikke bli fortvilet på grunn av sine synder, selv om han ikke har 

noen sikkerhet for at han vil oppnå frelse. Det paradoksale, som Reinis skriver, er at denne 

sjelesorgen som tar plass på dødsleiet hvor den døende viser ydmykhet og håp, kan gi samme 

funksjon som gode gjerninger i løpet av et helt liv; målet er å gjenopprette nåden hos den 

døende i dens møte med døden slik at hans sjel kan hoppe over skjærsilden og fortsette rett til 

himmelen (Reinis 2007:18-20). 

I følge Sven Grosses forskning er det viktig å se de tre håndbøkene Sancti Anselmi Admonitio, 

Jean Gersons Opus tripartium og den illustrerte Ars moriendi og den sorglindringen disse 

håndbøkene tilbyr de døende i konteksten av visse læresetninger som den senmiddelalderske 

kirken (Den romersk katolske), sto for. Læren som dreide seg om det uvisse aspektet ved 

frelsen, læren om at de kristne måtte gjøre det de kunne for å fortjene og oppnå frelse (facere 

quod in se est), samt læren om at mennesket har fri vilje (liberum arbitrium).  

Grosse tar for seg senmiddelalderens håndtering av religiøs tvil og læren som omhandler 

frelsens uvisshet. Hos Gerson er det tre religiøse skrupler som Grosse tar for seg: I følge 

Grosse er en religiøs tvil, eller skruppel, hos Gerson uttrykt som: «En tvil, en vakling, en frykt 

som kommer som et resultat av svake og usikre spekulasjoner omkring sin egen oppførsel 

eller handling»
4
. Skruppelløshet er uttrykk for overdreven frykt, og av disse religiøse 

                                                
3 Sven Grosse, Heilsungewissheit und Scrupulositas im spaten Mittelalter: Studien zu Johannes Gerson und 
Gattungen der Frommigkeitstheologie seiner Zeit, Tubingen 1994, utdrag hentet fra Austra Reinis` Reforming 
the Art of Dying.  
4
 Fri oversettelse fra Reinis` engelske oversettelse: A religious scruple, in Gerson`s words, is ’a vacillation, a 

doubt, a fear which arises out of weak and unsure speculations’ concerning one`s own behaviour or actions. 
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skruplene så er de mest utbredte de som omhandler forberedelsen for en verdig mottakelse av 

sakramentene.  

Sakramentet om botsøvelse er av avgjørende betydning for Gerson, da dette er den eneste 

veien for det kristne mennesket å gå for å få gjenopprettet, og dermed kommet tilbake til en 

tilstand av nåde. Ethvert kristent menneske må gå ut fra at det ved å begå en menneskelig 

synd har mistet den tilstanden av nåde som ble tildelt det ved dåpen.  

Når det kommer til skruplene som omhandler botsøvelsen tar de form av bekymring over 

hvorvidt mennesket har vist og følt oppriktig anger, og hvorvidt det har bekjent alle sine 

synder. Av tre skrupler som Grosse nevner fra Gersons tekster, så er nattverden et viktig 

element. Gersons essensielle poeng å få frem her, er i hvilken tilstand det kristne menneske er 

i ved mottakelse av nattverden. Hvis man mottar nattverd mens man er i en tilstand av synd er 

man skyldig i å begå enda en synd. Den tredje skruppel tar for seg spørsmålet om 

predestinasjonen, og hvorvidt man er blant de som er utvalgt til frelse, eller fordømmelse 

(Reinis 2007:17-22). 

De religiøse skruplene ønskes fjernet hos den døende, mens læren som omhandler 

usikkerheten ved frelse må opprettholdes. Da det kom til denne usikkerheten omkring 

menneskets frelse var det tre punkter som var usikre:  

Den første tar for seg det å være tilstrekkelig forberedt til å motta den nåden som kom med 

sakramentene. Dette innebærer at vedkommende må bekjenne alle sine synder, selv om det 

ikke egentlig vet om det har erkjent og vedkjent seg alle sine begåtte synder, eller vet etter 

hvilken målestokk Gud vil dømme dem. Den andre tar for seg hvorvidt det kristne mennesket 

som har utført botsøvelsene har nådd den ønskede tilstand av nåde.                                                                                                                             

Og, til slutt, det tredje og siste usikre punktet som tar for seg predestinasjonen. Det er ikke 

mulig for noe menneske å vite om det har fått evnen til å forbli i troen frem til sin død (Reinis 

2007:20-21).  

Læren som tar for seg usikkerheten ved frelsen har en hensikt, og det er å hjelpe de kristne 

slik at de kan unngå fortvilelse og en overdreven trygghet. Håp er et middel for å hjelpe det 

troende mennesket vekk fra fortvilelsen, mens den frykten som usikkerheten gir, er til for å 

redde de troende fra en falsk sikkerhet (Rittgers 2010:23).  
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Grosse tar i sin avhandling også for seg Gersons bruk av reglene Gerson selv har skrevet i sin 

håndbok for de døende. Gersons mål er å holde det enkelte mennesket midt i mellom de to 

ytterpunktene av håp og frykt, og han forutsetter også at det enkelte mennesket har en fri vilje. 

En fri vilje er nærmere ønsket om å oppnå noe, enn muligheten til å gjøre noe med det. Et 

eksempel som nevnes er: Mennesket trenger viljen til å overvinne det onde, men bare Gud 

kan gjøre noe med det. Det forventes at mennesket, med dets frie vilje, skal gjøre det han kan 

for å oppnå belønningen ved frelse, samtidig som det må stole på Guds nåde og 

barmhjertighet alene, uten noen tanke på belønning (Reinis 2007:19-20). For et menneske 

som har blitt utsatt for religiøse skrupler og som kan føle at det forventes for mye av det, blir 

Gersons trøst å tydeliggjøre for den troende hva som kreves av ham, for deretter å forsikre 

den troende om at han faktisk kan klare å innfri disse forventningene og kravene.  

2.1.2  Den illustrerte Ars moriendi og dens fem Anfechtungen 

Det usikre ved frelsen er også hovedtema i den illustrerte Ars moriendi utgaven som er basert 

på Gersons utgivelse og Admonitio morienti (the Anselmian questions). I denne utgaven er 

det fem Anfechtungen (fristelser), som den troende møter på dødsleiet (Reinis 2007:20). 

Her i den illustrerte utgaven vises det utskjærte bilder i tre av den døende på dødsleiet som er 

omringet av djevelen og hans like på den ene siden, og av Det hellige samfunn med Kristus, 

Jomfru Maria og englene på den andre (Hamm 2004:326). Djevelen skaper fem fristelser hos 

den døende: Tvil på sin tro, fortvilelse, utålmodighet, åndelig hovmod og grådighet. Disse 

fem fristelsene kan bare overvinnes av de fem gode inspirasjonene: Tro, håp, tålmodighet, 

ydmykhet, og det å frivillig gi i fra seg alt jordisk gods.  

Djevelen prøver å gjøre den døende vantro ved å skape en mistillit til Gud. Den døende får 

tanker om at den har syndet så mye at det er umulig for Gud å tilgi ham. På den andre siden 

står englene og prøver å overbevise den døende om at Guds godhet er stor (Hamm 2004:326, 

336). I den illustrerte Ars moriendi kan ikke den døende vite om han oppnår frelse for sine 

gode gjerninger, eller om han blir fortapt på grunn av sine tidligere synder; det råder en total 

uvisshet omkring den døendes muligheter for frelse. Det er bare håpet han kan klandre seg til. 

I Admonitio morienti står det skrevet i konklusjonen: «Jeg plasserer døden til vår Herre Jesus 
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Kristus mellom deg og meg»
5
 (Reinis 2007:21). Denne setningen må forstås som et uttrykk 

for håp, mens bekjennelse av syndene - som er påkrevd av de døende - må forstås som et 

uttrykk for ydmykhet. De er begge gode gjerninger som den døende kan oppnå frelse 

igjennom. I møte med de fem fristelsene i den illustrerte Ars moriendi må den døende ta et 

valg om hvorvidt han vil la seg hengi til hver av de fem fristelsene eller unngå de totalt. Den 

døende kan ikke her bli sikker på sin frelse, men ved riktig bruk av den frie vilje som han er 

tildelt kan han håpe på at han vil bli frelst (Reinis 2007: 21).  

Reformeringen av kunsten å dø 

I de reformerte landene Tyskland, England og Frankrike kom det en ny teologi hvor troen 

alene (Sola fide), var grunnlag for rettferdiggjørelsen. Dette skapte store endringer da det kom 

til døden og møtet med døden (Lindberg 2010:67). Frem til nå hadde det vært en link mellom 

de levende og de døde. Det verserte i tidlig middelalder en overbevisning om at de levende og 

de døde sammen kunne hjelpe hverandre i møtet med døden, og blant teoriene var en at de 

helgener som hadde vært døde i lang tid kunne bli kalt til å hjelpe, mer spesifikt gå i forbønn, 

for de levende før deres møte med den hellige dom. De levende, derimot, kunne på sin side 

hjelpe sine avdøde som befant seg i skjærsilden ved å be for dem og å få messer holdt for 

deres sjelefred (Reinis 2007:4-5). 

Med reformasjonen kom det store endringer vedrørende denne linken mellom de levende og 

de døde, og det ble nå et totalt skille mellom de som var levende og de som var døde. 

Skjærsilden var også et konsept som forsvant med reformasjonen, og med avvisningen av 

den, så eksisterte det ikke lenger noe behov for at de levende skulle be for de døde; det 

essensielle nå ble å instruere de levende i evangeliet, og å fremme de dødes navn og ære slik 

at de kunne bli til forbilde og etterlevelse for de etterlatte og alle andre i samfunnet (Reinis 

2007: 4).  

Til tross for store endringer i synet på døden ble det ikke mindre viktig å forberede seg på det 

å skulle dø. De reformerte skapte nye håndbøker for prestene, legfolkene og de døende som 

ga en innføring i hvordan man skulle forberede seg på døden og det å møte døden på riktig 

måte. I disse bøkene dukket det opp et tankesett omkring frelsen som hadde vært borte siden 

                                                
5
 Fritt oversatt fra Reinis engelske oversettelse: ”I place the death of our Lord Jesus Christ between you and 

me!”; The Ars moriendi: ”Si dixerit quod tibi iratus est, dic: Domine, mortem Domini.” 
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de tidlige kristnes levetid, og den dreide seg om sikkerheten rundt sin egen frelse. Dette 

skapte igjen et mer positivt syn på døden, og dermed et mer selvsikkert og gledelig møte med 

det å skulle dø (Reinis 2007:4-5).  

2.1.3 Luthers monastiske bakgrunn 

«It is through living, indeed through dying and being damned that one becomes a theologian, 

not through understand, reading, or speculation»
6
. Dette sitatet tatt fra Luther selv er ytterst 

passende med historien om hvordan Luther selv ble munk, og senere teolog. I 1521, da Luther 

var på vei tilbake til Erfurt etter å ha besøkt sine foreldre, havnet han midt i et veldig uvær 

hvor han så vidt unnslapp et lynnedslag som slo ned i bakken rett ved siden av ham. I all frykt 

ba Luther til St. Anne om beskyttelse fra dette voldsomme uværet. Luther lovte så å dra i 

kloster og bli munk om han fikk hjelp til å overleve dette uværet (Lindberg 2010:61). 

I juli 1505 gikk Luther inn i «det svarte kloster» (oppkalt etter bekledningen til munkene, som 

alltid var svart), i Erfurt og ble augustinermunk. Denne munkeordenen var velkjent for sin 

strenge søken etter et hellig liv som kunne bidra til oppnåelse av frelse.  

Luther selv strevde med frykten for Guds dom, og som Augustinermunk brukte han mye av 

tiden på å finne fred med Gud og sin egen frelse. Som munk gikk Luther seriøst til verks da 

det kom til selvoppofrelsen som var påkrevd; han nesten sultet og frøs i hjel for å 

perfeksjonere seg selv og sine gjerninger overfor Gud. Denne type introspeksjon var utbredt i 

den monastiske tradisjonen, og var en del av prosessen med å gjøre sitt aller beste for Gud. 

For Luther ble denne prosessen et jag som stadig minte ham på at han ikke var bra nok, og at 

han måtte yte mer; det førte til en konstant følelse av frykt og angst (Lindberg 2010:62). 

Luthers valg om å bli munk for å overvinne sin usikkerhet om frelsen var det som heller 

skapte en større usikkerhet omkring hans egen frelse; denne usikkerheten omkring sin egen 

frelse forfulgte Luther og skapte en altoppslukende frykt.  

Frykten og usikkerheten omkring sin egen frelse slet så mye på Luther at han etter hvert fikk 

et vanskelig forhold til Gud, hvor han fikk for seg at Gud var sint på ham, men som hans 

sjelesørger og mentor Johann von Staupitz svarte ham: «Du er tåpelig… Gud er ikke sint på 

                                                
6 Sitat av Martin Luther, sitert fra Lindberg, kapittel 3, s 54 
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deg, det er du som er sint på Gud»7 (Lindberg 2010:62). For å prøve å finne svar på sin indre 

kamp med Gud, studerte Luther bibelen i håp om å finne noe som kunne redde ham vekk fra 

denne frykten og dette fryktelige sinne overfor Gud. En dag mens han satt i tårnrommet sitt 

og studerte skriftene kom det en åpenbaring – som senere fikk tilnavnet tårnopplevelsen - 

over Luther da han leste Romerbrevet: «For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, 

slik det står skrevet: »Den rettferdige skal leve ved tro»8. Plutselig forandret Luthers 

forståelse av skriftene seg, og han fulgte Staupitz` oppfordring om å fortsette med sine 

dedikerte bibelstudier ved å ta en doktorgrad. 

I 1512 tok Luther doktorgrad, og i 1513 begynte han å undervise på Universitetet i 

Wittenberg; her hadde han god tilgang til et bibliotek som inneholdt mange ulike 

bibelkommentarer, bibeloversettelser og Erasmus` nye, greske bibeloversettelse. Den store 

interessen for å tolke Bibelen, god tilgang til nyttig litteratur og en sterk søken etter å finne 

svar på sine egne spørsmål om sikker frelse resulterte i nye, teologiske oppdagelser (Lindberg 

2010:63).  

2.1.4 De protestantiske Sterbebücher 

Disse håndbøkene fra reformasjonstiden tar opp problemer som spesielt retter seg mot 

legpersoner. Denne sjangeren litteratur har blant annet blitt kalt for «Frömmigkeitstheologie», 

fromhetsteologi. Fromhetsteologien er en teologi som reflekterer over, samt instruerer, de 

kristne i hvordan de kan leve ”det riktige liv”. Dette var en teologi som hadde som formål å 

henvende seg til ”simple” prester, ”simple” legpersoner og munker. Det var også en teologi 

som fokuserte på den moralske oppbyggingen av sjelen, samtidig som at den fokuserte på 

botsøvelser som innebar ulike måter menneskene kan dra nytte av Kristi lidelse, hvilken 

hjelpe de kan få av Jomfru Maria og andre helgener (Det helliges samfunn), kunsten å dø, dåp 

og nattverd, dyd og de ulike typene synd og onde fristelser (Reinis 2007:7-8).  

Menneskenes liv på jorden ble i stor grad påvirket av deres tanker om døden, og det ble derfor 

viktig for reformatorene å spre budskapet om den rette tro slik at de troende kunne leve et liv 

basert på den rette lære, og dermed møte døden med en innstilling som var mindre preget av 

frykt, og mer preget av glede (Hamm 2004:347).  

                                                
7
 Fritt oversatt fra engelsk oversettelse hos Lindberg: ”You are a fool … God is not angry with you, you are angry 

with God.” 
8 Bibelen, Det norske bibelselskap, 2011 
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Martin Luther, den største av reformatorene, var mannen bak over 20 % av pamflettene som 

ble utgitt de tre første tiårene av det 16.århundre. Dette var skrifter som var rettet mot 

legfolket og ”simple” prester, og de omhandlet hver og en et tema som hadde relevans for alle 

mennesker, om de så var legfolk eller del av presteskapet; nemlig forberedelsen til døden. I 

fokus sto det viktigste budskapet til reformasjonen: Rettferdiggjørelse ved troen alene og 

visshet om frelse. De reformertes nye budskap hva angår fristelser på dødsleiet, 

sakramentene, og meditasjon over Kristi lidelse ble tydelig understreket i disse håndbøkene.  

De skrive- og lesekyndige ble oppfordret til å hjelpe de som ikke kunne lese og skrive med å 

forstå innholdet i disse håndbøkene: Budskapet skulle nås ut til alle (Reinis 2007:8).  
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3 Martin Luthers «Eyn Sermon von 

der bereytung zum Sterben» 

En preken om det å forberede seg på å dø blir til 

Våren 1519 ble Martin Luther kontaktet av Martin Schart, som jobbet som rådgiver og tjener 

for Frederik den vise, med en forespørsel om Luther kunne skrive en tekst om det å 

foreberede seg på å dø. På grunn av mye arbeid og dermed lite tid henviste Luther til et skrift 

av Johannes Staupitz, Buchlein von der Nachfolge des willigen Sterbens Christi, som var 

forfattet et par år tidligere (år 1515). Da høsten kom satte Luther seg ned for å skrive teksten 

som Schart hadde bestilt seks måneder tidligere. 1.november forelå traktaten til Luther ferdig 

trykt, og den ble utgitt i en rekke utgaver, og på en rekke språk: 22 tyske, en dansk, to 

latinske, og en nederlandsk (Lønning og Rasmussen 1979:296-297).  

3.1.1 Struktur og innhold 

Luthers Preken om det å forberede seg på å dø er opprinnelig inndelt i 20 ulike paragrafer. 

Denne strukturen er delt opp i færre paragrafer av to årsaker; for å binde de punktene som har 

en naturlig tilhørighet sammen, og for å gjøre den påfølgende tekstanalysen enklere å følge
9
. 

 

I. Paragrafene 1-3: Døden er en avskjed fra denne verden, samtidig som den er en ny fødsel.  

- Man skal møte døden med stor fryd vell vitende om all glede som venter. 

 

II. Paragrafene 4-5: Man skal forberede seg til døden ved å motta, forstå og tro på 

sakramentene. 

- Oppfordring til mottakelse av sakramentene, og en innføring i hvordan de mottas korrekt. 

Luthers tre hovedpoeng rundt sakramentene utdypes: 

                                                
9 Struktur og tekstanalyse er skrevet ved hjelp av Austra Reinis bok ”Reforming the art of dying” (kapittel 3,ss 
47-82, ”Martin Luther`s Eyn Sermon von der bereytung zum sterben (1519) ”, 2007:Ashgate), og Berndt Hamms 
artikkel ”Luthers Anleitung zum seligen Sterben vor dem Hintergrund der spätmittelalterlichen Ars moriendi”( 
står skrevet i Jahrbuch für Biblische Theologie, Leben trotz Tod, JBTh 19, 2004: Neukirchener, ss 311-362. 
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1. sakramentene som tegn 

2. sakramentene må mottas i tro 

3. i sakramentene taler Gud til den troende gjennom presten 

 

III. Paragrafene 6-14: For å forstå sakramentenes virkning, så må man forstå de onde kreftene 

som de kjemper imot og årsaken til at sakramentene er gitt oss: 

A. Kristus har overvunnet djevelen og det onde, og sikret frelse til den døende.  

Den døende må ved hjelp av de tre bildene av Kristus overvinne de tre onde bildene som 

den hjemsøkes av: 

1. De tre onde bildene som hjemsøker den døende: død, synd og helvete (paragrafene 6-8). 

2. De tre bildene av Kristus som overvinner de onde bildene: liv, nåde og himmel 

(paragrafene 9-12). 

B. Luther konkluderer med å oppsummere at Kristus er det levende og udødelige bildet i 

kampen mot det onde; bildet på Guds nåde som står i motsetning til synden. 

1. Kristus selv led, og overvant synd, død og helvete; og hans seier over det onde er ofret for 

vår tro. Kristi tause møte med det onde er til etterfølgelse for de troende (paragraf 13 og 14).  

 

IV. Paragrafene 15-17: Det riktige formål og den riktige bruk av sakramentene må læres 

-  Sakramentenes betydning som ble forklart i paragrafene 4-5 gjentas og utdypes: 

1. sakramentene er tegn som viser at Kristus har overvunnet synden, døden og helvete for min 

skyld (paragraf 15). 

2. sakramentene må mottas i tro (paragraf 16). 

3. I sakramentene er det Kristus som taler gjennom presten (paragrafene 16-17). 

- Sakramentene blir tydelig definert; hva de betyr, hvilken hensikt de tjener, og hvordan de 

skal brukes rett (paragrafene 17).  
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1. Sakramentene er tegn på at de kristne nå er tatt inn som en del av «communio sanctorum» 

(De helliges samfunn) (paragraf 18). 

2. De troende oppfordres om å be til Gud om at han skal skape og opprettholde en sterk tro på 

sakramentene, samt utvise hjelp til forståelsen av disse sakramentene (paragraf 19). 

 

V. Paragraf 20: De viktigste poengene ved prekenen oppsummeres, og det oppfordres om å be 

til Gud om takk for hans barmhjertighet. 

3.1.2 En teologisk analyse av Martin Luthers preken 

I analysen av Martin Luthers preken vil jeg prøve å finne frem til de teologiske og 

emosjonelle aspektene ved prekenen, samt hvilke ulikheter som skiller Luthers tekst fra den 

senmiddelalderske ars moriendi-tradisjonen. Etter analysen vil jeg gå nærmere inn på et par 

av disse ulikhetene. 

I:  Paragrafene 1-3: Døden er en avskjed fra denne verden, samtidig som den er en ny 

fødsel. 

Prekenens første del tar for seg døden som en avskjed fra denne verden, samt døden som en 

ny begynnelse, en ny fødsel. Luther gjør rede for dødens natur helt i begynnelsen av sin 

preken, og skriver at den er en «avskjed fra denne verden og alle dens gjøremål»
10

 (Reinis 

2007:50).  

Det å ta avskjed med denne verden innebærer både å ta avskjed på et åndelig og et fysisk 

plan. Instruksjoner for hvordan denne avskjeden skal håndteres forklarer Luther nøye i de tre 

første paragrafene: Det er viktig å ta avskjed på en verdig måte hvor man har gjort opp for seg 

både med sine medmennesker og med sine eiendeler. Mennesket må sørge for at sine 

eiendeler her på jorden blir godt ivaretatt, og da må et testamente skrives; dette for å hindre at 

man etter sin død skal være årsak til strid og krangel blant sine etterlatte og venner. Denne 

ytre avskjeden er med på å gjøre avskjeden fra denne verden lettere, og den er med på å gi en 

                                                
10

 Ved direktesitering til originalteksten til Luther ”Eyn sermon von der bereytung zum sterben”, henvises det til 
den tyske originalteksten i Martin Luthers Werke. 
LW 42:99, ”eyn abschid..von disser welt und allen yhrer (sic!) hendellen.” 
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frihet fra alt jordisk gods (Lønning & Rasmussen 1979:297). Når sitt forhold til alle 

mennesker er gjort opp er det kun Gud man skal vende seg til (Reinis 2007:49).  

I følge Berndt Hamms artikkel (Hamm 2004:338), står Luther i en tradisjon hvor menneskets 

dødelighet forstås som en ny fødsel, og hvor de helliges død feires som en fødselsdag 

(Lønning & Rasmussen 1979:298). I sin første del av prekenen bruker Luther et bilde på 

døden som kan være noe uvant; han sammenligner den med en ny fødsel, og han siterer Matt 

7,14: «Her begynner den trange port og den smale vei til livet», og «den må enhver glad gi 

seg inn på»
11

 (Lønning & Rasmussen 1979:297). Ved å bruke dette bildet på døden som en ny 

fødsel, skaper Luther en spenning i sin balansegang i beskrivelsen av døden som både frykt 

og glede; akkurat slik en fødsel skaper både frykt og glede hos den fødende kvinnen, slik 

skaper døden både frykt og glede hos den døende. Svært tradisjonelt beskriver Luther døden 

som forverret av frykt, risiko og utfordringer. Han bruker morslivet som metafor for veien 

mellom dette livet og livet som kommer etter: Til tross for at himmelen og verden vi lever i nå 

kan virke både store og vide, blir det allikevel for lite og trangt å regne sett i forhold til den 

kommende himmel; den verden og himmel vi lever i nå blir mindre enn morslivet er når man 

sammenligner det med den kommende himmel. Derfor kalles de kjære helliges død en ny 

fødsel (Lønning & Rasmussen 1979:297). Farene som følger med en fødsel sammenligner 

Luther med farene som kommer med døden: «Når en kvinne føder, er hun redd. Men når det 

hele er over, tenker hun aldri mer på angsten»
12

.  

Slik som den fødende må også den døende verge seg mot angsten med en visshet om at det 

etterpå vil være større plass og glede. Dødens trange gang gjør at dette livet virker stort og 

bredt, og det andre trangt; men selv om veien er smal, så er den ikke lang (Lønning & 

Rasmussen 1979:297-298). Døden blir som en ny fødsel som avløser kroppens belastning og 

gir en inngang til evig velsignelse. Menneskets død blir som en ny start, en ny fødsel til livet 

hvor den nye åpningen blir en ny måte å forstå livet på (Hamm 2004:338).  

 

+  For leserne av ars moriendi-tradisjonen var verken det å frykte døden, eller det å se på 

døden som et farvel til denne, eller det å dø som begynnelsen på veien til Gud av ukjent 

karakter (Reinis 2007:51). Det som derimot mangler i Luthers tekst, og som var svært vanlig i 

                                                
11

 LW 42:99. ”de smuss sich eyn yglicher frolich erwegen.” 
12

 LW 42:100. ”Eyn weyb, wan es gepirt, so leydet es angst, wan sie aber genessen ist, so gedenckt sie der angst 
nymmer..”  
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de tidligere ars moriendi-tekstene, var det store fokuset på anger. Istedenfor fokus på anger 

ble det heller fokusert på aksept av frykten som den døende følte på dødsleiet, samt at det ble 

gitt en oppmuntring til den døende om å begi seg ut på reisen mot Gud med stor velvilje og 

glede, for i enden ventet stor glede (Reinis 2007:51). Den store forskjellen mellom Luther og 

ars moriendi var at der hvor anger og frykt var gjeldende hos sistnevnte, så var trøst og 

oppmuntring det som sto i fokus hos Luther (Karant-Nunn 2010:251).  

II. Paragrafene 4-5: Man skal forberede seg til døden ved å motta, forstå og tro på 

sakramentene. 

Det er viktig å bekjenne sine synder før man starter denne reisen mot Gud; man skal ikke sette 

seg ned og grave etter alle sine synder og frykte om man ikke klarer å erindre dem alle, for det 

som er viktig er det å bekjenne de synder man kommer i hu ved iherdig ettertanke, og da 

særlig de største av dem. Ved siden av syndsbekjennelsen er det to hellige sakrament man 

skal ta imot: Den hellige nattverd, og den siste salve (Lønning & Rasmussen 1979:298).  

Hos Luther fikk sakramentene en ny funksjon, og en ny betydning. I den tidligere ars 

moriendi-tradisjonen var vektleggingen av syndsbekjennelsen mye større enn hva Luther anså 

den for å være. Mens det i ars moriendi-tekstene settes av mye plass til å understrekes hvor 

viktig det er å bekjenne alle sine synder er det hos Luther bare nevnt i en setning sammen med 

de andre sakramentene (Lønning & Rasmussen 1979:298) (Reinis 2007:52). Ved å vektlegge 

at det er de største syndene, og de man kommer på ved nøye ettertanke, som er de syndene 

som skal bekjennes går Luther bort fra den tradisjonelle ars moriendi som sier at man skal 

legge mye tid og krefter ned i å huske alle sine synder, for slik å unngå at en eller flere glemte 

synder kan føre til et opphold i skjærsilden, eller det som verre er; helvete (Reinis 2007:21, 

52). Luthers fokus lå ikke på å skremme de døende til å bekjenne sine synder for å unnslippe 

skjærsild og helvete, men derimot på å overbevise de døende om at de måtte bli bevisst sine 

synder og bekjenne dem, ta ansvar for dem og angre dem; for det var for en barmhjertig Gud 

Fader man bekjente dem (Karant-Nunn 2010:196).  

Hos Luther får sakramentene en helt ny funksjon hvor det kristologiske perspektivet er 

avgjørende (Hamm 2004:350). 

Luther skriver at den døende skal motta sakramentene om mulig, men ikke frykte om det 

skulle oppstå noe som gjør de umulig å få; for ønsket etter å motta sakramentene er viktigere 

enn faktisk å motta dem, noe Luther understreker ved å sitere fra evangeliet etter Markus: 
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«Alt er mulig for den som tror »(9:23)
13

. For Luther er sakramentene tegn som gir tro, og uten 

denne troen er de av ingen nytte. Like viktig for Luther er det å fremme at det i sakramentene 

er Gud som taler og handler gjennom presten: Det er nemlig Gud som i sakramentene taler og 

viser seg gjennom presten: «Og man kan ikke gjøre Gud større vanære i hans ord og 

gjerninger enn å tvile på om de er sanne – og ingen større ære enn å tro at de er sanne, og i 

frihet sette sin lit til dette»
14

 (Lønning & Rasmussen 1979:298). 

Oppsettet Luther bruker i prekenen sin, hvor han deler de tre viktige aspektene ved 

sakramentene opp i tre punkter, er med på å fremme det klare budskapet om sakramentenes 

enestående posisjon i hans tekst: De er ikke bare de viktigste forberedelsene å ta for seg før 

døden, men de er også hovedtemaet i prekenen (Reinis 2007:52).  

Luthers syn på sakramentene og deres betydning for den døende er av de mest avgjørende 

forskjellene til den tidligere ars moriendi-tradisjonen: For Luther ble det av større betydning å 

bruke tiden sin på sakramentene og de kreftene som er i dem, enn å fokusere på menneskets 

synder. Når det kommer til Luthers fokus på Kristus skiller han seg også markant fra ars 

moriendi. All frykt og tvil er hos Luther kristologisk overvunnet. Med det kristologiske 

perspektivet kommer Luthers konsekvente avvisning - som er et brudd med ars moriendi - om 

at mennesket selv kan bidra til sin frelse; det er det kun Kristus som kan, og det eneste 

mennesket kan bidra med er troen på Kristi offer.  Luther baserer sin kristologiske 

overbevisning om at han vil bli frelst ved troen alene, på sin tolkning av Romerbrevet: «For vi 

hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger» (Rom 3,28)
15

, og Paulus` sola 

fide (troen alene) (Karant-Nunn 2010:251). 

Denne holdningen er med på å underbygge sakramentenes sentrale rolle hos Luther, og 

dermed den viktige rollen de får hos den døende i hans preken (Hamm 2004:350).  

III.  Paragrafene 6-14: For å forstå sakramentenes virkning, så må man forstå de onde 

kreftene som de kjemper imot og årsaken til at sakramentene er gitt oss: 

A.  Kristus har overvunnet djevelen og det onde, og sikret frelse til den døende. Den 

døende må ved hjelp av de tre bildene av Kristus overvinne de tre onde bildene som den 

hjemsøkes av: 

                                                
13 LW 42:100. ”alle dingk sein muglich dem der do glaubt.” 
14

 LW 42:101. ”mocht man gott kein grosser uneehr yn synem wort und wreck thun, dan zweyfelen, ob es war 
sey, und kein grosser eehre thun, den glauben es war seyn und sich frey drauff vorlassen.” 
15 Bibelen, Det norske bibelselskap, 2011 
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Det at Kristus har overvunnet djevelen, og slik sikret frelse til det døende mennesket, er i stort 

fokus hos Luther i hans tekst. Her skiller han seg markant fra ars moriendi som legger vekt på 

de gode gjerningene som mennesket selv kan gjøre for å bidra til sin frelse; mennesket har i 

følge Luther ikke fri vilje til selv å kunne bidra til sin frelse. Det er kun gjennom troen alene 

på Kristus og hans lidelse at mennesket selv kan oppnå frelse (Lønning & Rasmussen 

1979:303) (Reinis 2007:57).  

Det døende mennesket må allikevel slite med de onde kreftene, men det er ikke den døende 

selv som avgjør sin skjebne; det er ikke noe den døende selv kan gjøre for å bidra til sin egen 

frelse, for det er allerede avgjort gjennom Kristi seier. Selv om den døende forventes å tenke 

på og fundere over Kristi lidelse, så regnes det ikke lenger for å være en god dyd fra den 

døendes side (Reinis 2007:54).  

Luther setter seks bilder opp mot hverandre: Tre onde bilder av død, synd og helvete, og tre 

gode bilder av liv, nåde og himmel (paragrafene 6-8). Måten Luther setter disse seks bildene 

opp mot hverandre skaper en pendling mellom frykt og glede, som igjen skaper sterke følelser 

hos den døende. Følelsen av håp skapes i gapet mellom frykt og glede hvor den døende 

opplæres til at de onde bildene kan overvinnes om man bare ser de i lys av de gode bildene 

(Reinis 2007:54).  

De gode bildene blir stående som bilder på trøst, og de onde bildene som bilder på frykt 

(Hamm 2004:350). Mens den tradisjonelle ars moriendi hadde fem utfordringer og fristelser 

som den døende møtte på sin vei mot døden (fristelsen til ikke å tro, mangel på tålmodighet 

med lidelsen, frykt for å forlate dette livet, hovmod over egne gjerninger og grådighet), hadde 

Luther derimot bare tre; død, synd og helvete (Reinis 2007:54). Disse bildene av det onde får 

den troende på dødsleiet til å frykte døden med sine bilder av en voldsom og foreferdelig død 

med en sint Gud som dømmer sine mennesker. Dette skaper en frustrasjon og følelse av å 

være fortapt hos den troende, som igjen skaper et opprør mot Gud. Ved at den døende 

fokuserer for mye på døden, blir den døende svak og fortvilet (Reinis 2007:55).  

Følelsesmessig og teologisk skaper dette et dobbelt svik mot Gud; tiltroen til Kristus som den 

som har overvunnet det onde, og dermed gitt mennesket håp og glede i møte med døden er 

borte, og den ekstreme lysten til å unngå døden og dens dom skaper en ulydighet overfor Gud 

(Reinis 2007:55). Det viktige for Luther er å poengtere for den døende at han på dødsleiet 

ikke er tjent med å tenke på døden, for da er den så altoppslukende allikevel, og frykten blir 
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fristende og forverret. Døden skal man tenke over gjennom hele livet, og ikke la den blir 

fremmed for seg: «For jo dypere døden blir betraktet, beskuet og erkjent, desto vanskeligere 

og farligere er det å dø. Gjennom livet skal man øve seg i tanken på døden, og tvinge den 

fram så lenge den er fjern og ikke selv presser seg på»
16

 (Lønning & Rasmussen 1979: 299). 

Det som utmerker seg, bortsett fra at Luther har kuttet ned til tre istedenfor fem fristelser som 

den døende møter på vei mot døden, er det at Luther bruker mye bilder som symboler i sine 

beskrivelser. For Luther er det en bevisst mekanisme å sette de gode bildene opp mot de onde, 

og han understreker gjentatte ganger overfor den døende at det er ytterst viktig å fokusere på 

de riktige bildene: Å velge det riktige bildet av døden er å se veien til livet. Dette bildet 

fjerner det onde bildet av døden; det gir en fred istedenfor en frykt i møte med døden 

(Lønning & Rasmussen 1979: 301). Samtidig som man skal fokusere på de gode bildene skal 

man i følge Luther ikke bruke noe tid eller krefter på de onde bildene: «Kunsten er snarere 

fullstendig å overse dem, og ikke befatte seg med dem» (Lønning & Rasmussen 1979:301)
17

.  

Et annet punkt som Luther bringer frem som vesentlig, er hvordan mennesket betrakter 

døden: «Du må ikke se på eller betrakte døden selv, verken slik den fremstår i deg eller din 

natur..» (Lønning & Rasmussen 1979:301)
18

. Døden skal kun betraktes gjennom livet, og slik 

innser man at også ens egen død er overvunnet og med dette kan frykten slippe taket; dette er 

med på å skape en følelsesmessig ro hos de døende som står i sterk opposisjon til det motsatte 

bildet hvor frykt og usikkerhet regjerer. Teologisk så uttrykker den døde tillit, tro og lydighet 

til Gud ved å fokusere på de gode bildene av Kristus og slik se døden gjennom livet. Ved å 

fokusere på bildet av Kristus, kan den døende være sikker på sin frelse (Lønning & 

Rasmussen 1979:301) (Reinis 2007:58-59).  

Luther refererer også her til Skriftene: «Salige er de døde som fra nå av dør i Herren»
19

 

(Lønning & Rasmussen 1979:301).  

Når det kommer til synden understreker Luther at konseptet med hvordan man skal forholde 

seg til synden fungerer på samme vis som med døden: Man skal ikke betrakte synden 

                                                
16 LW 42:101-102. ”Im leben solt man sich mit des todts gedancken uben zu unss fodder, wan er noch ferne ist 
und nicht treybt. Aber ym sterben, wan er von yhm selbs schon alzu starck da ist, ist es ferlich und nichts nutz, 
Da muss man seyn bild ausschlahen und nit sehen wollen…” 
17

 LW 42:103. ”sie fallen lassen unnd nichts mit yhn handeln.” 
18

 LW 42:104. ”Du must den todt nit yn yhm selbs, noch in dir odder deyner natur…” 
19  Bibelen, Johannes Åpenbaring, 14:13 
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gjennom syndere: «Du må altså ikke betrakte synden slik den fremtrer i synderne»
20

 (Lønning 

& Rasmussen 1979:301). Synden skal heller ikke betraktes gjennom sin egen samvittighet; 

synden skal kun betraktes i nådens bilde, et bilde av Kristus på korset med alle sine hellige 

rundt seg. Luther uttrykker nådens bilde slik: «Nåde og barmhjertighet er at Kristus på korset 

tar dine synder fra deg, bærer dem for deg og dreper dem»
21

 (Lønning & Rasmussen 1979: 

301-302).  

Den følelsesmessige effekten som den døende får ut av det å fokusere på nådebildet er motsatt 

av de som lar seg styre av de onde bildene og slik blir usikre og skamfulle. Det teologiske 

aspektet som er viktig å fokusere på her, er at bildet av den barmhjertige, lidende og døende 

Kristus skaper hos den døende som betrakter det en redning fra frykten for Guds dom; den 

døende blir sikker på sin frelse og kan dermed dø villig slik Guds vilje tilsier (Reinis 

2007:60).  

Når det kommer til det tredje, og siste bildet, av himmel og helvete, så skal den døende være 

bevisst hvordan helvete betraktes: «Du må ikke betrakte helvetet og den evige pine samt 

predestinasjonen gjennom deg selv»
22

 (Lønning & Rasmussen 1979:302). Helvete skal 

betraktes i lys av himmelen, og den døende skal her se på Kristi himmelske bilde hvor Kristus 

for menneskets skyld for ned til helvetet og ble forlatt av Gud slik som en fordømt (Lønning 

& Rasmussen 1979:302).  

Her tar Luther igjen i bruk referanser til Bibelen når han beskriver dette Kristi himmelske 

bildet: «Elí, Elí, lemá sabaktáni? Det betyr: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg»
23

 

(Lønning & Rasmussen 1979:302). I dette bildet er menneskets helvete overvunnet, og dets 

usikre forutbestemmelse har blitt sikker; hvis mennesket bare tror på at Kristus gjorde dette 

for seg, og for resten av menneskehetens skyld, og leter etter seg selv bare i Kristus og ikke i 

seg selv, så kan det bli trygg på at det er utvalgt (Lønning & Rasmussen 1979:302-303).  

Når den døende tar imot bildet av Kristus som forlatt av Gud vil ikke frykt og usikkerhet 

rundt sin egen skjebne være i fokus, men følelsen av trygghet i viten om at sin frelse er sikret. 

De teologiske konsekvensene vil bli at den døende ikke vil hate Gud på grunn av sin frykt og 

usikkerhet, men heller være glad og fryktløs (Reinis 2007:61).  

                                                
20 LW 42:104. ”Alsso mustu die sund nit ansehen yn den sunder…” 
21 LW 42:105. ”gnade und barmhertzickeit, das Christus am Creutz deyne sund von dir nymmet, tregt sie fur 
dich und erwurget sie.” 
22

 LW 42:105. ”Mustu die helle und ewigkeit der peyn mit der vorsehung nit ynd dir ansehen...” 
23 Bibelen, Matteus 27:46; LW 42:105. ”O meyn gott, o meyn gott, warumb hastu mich vorlassen?” 
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A.  Luther konkluderer med å oppsummere at Kristus er det levende og udødelige bildet i 

kampen mot det onde; bildet på Guds nåde som står i motsetning til det onde.  

De tre onde bildene som mennesket strever med, og som bare kan overvinnes av de tre gode 

bildene av Kristus, blir i paragraf 13 beskrevet ved hjelp av ulike bibelvers (Dommerne 7 og 

Jesaja 9:4): Særlig Dommerne 7 fra Det gamle testamentet (GT), om Gideons seier over 

midjanittene tar Luther i bruk som bilde på hvilken kraft troen kan ha overfor de onde makter. 

Jesaja 9:4 bruker Luther derimot som en annen illustrasjon mot de tre onde bilde: «Dets 

tyngende åk, og kjeppen til dets skulder, dets drivers stav, har du overvunnet, liksom på 

midianittenes tid, de som Gideon overvant»
24

 (Lønning & Rasmussen 1979:303). 

Luther avslutter paragraf 13 med å oppsummere at Kristus er det levende og udødelige bildet 

mot døden og det onde; bildet på Guds nåde mot synden, samt bildet på det himmelske 

(Reinis 2007:61).  

I paragraf 14 går Luther over til å forklare at Kristus selv led og overvant døden og tre de 

onde bildene: «Til alt overmål har han ikke bare i seg selv overvunnet synden og døden og 

helvetet og stilt seg fram for oss til tro; for å gjøre trøsten større har han også selv vært 

igjennom og overvunnet den anfektelsen vi har på grunn av disse bildene»
25

 (Lønning & 

Rasmussen 1979:303). 

For å illustrere at Kristus også ble plaget av døden, synden og helvete henviser Luther til 

Bibelen og tar i bruk ulike bibelvers; Matt 27,40-42 brukes som en illustrasjon på døden og 

det onde bildet av det hvor man er maktesløs mot døden; jødene ber Kristus stige ned fra 

korset og slik impliserer at Kristus selv er maktesløs i møte med døden (Reinis 2007:62).  

Ved at jødene ba Kristus stige ned fra korset så impliserte de ikke bare at han var maktesløs i 

møte med døden, men også at han var en synder; utfordringen Kristus møtte da jødene sa at 

om han virkelig var Guds sønn, så måtte han stige ned fra korset, insinuerte at Kristus var en 

synder og ikke Guds sønn. Da jødene utfordret Kristus på om hans tillit til Gud ville redde 

ham ble det en illustrasjon på helvete fordi det ble insinuert at om Gud lot Kristus lide, så var 

han ikke utvalgt, men heller fordømt (Matt 27:43) (Reinis 2007:62).  

                                                
24 Bibelen, Jesaja 9:4; LW 42:106. ”Die last seyner burden, die ruthe seynes rucken, das scepter seynes treybers 
hastu ubirwunden gleych wie zu den zyten der Madianiten, die Gedeon ubirwand.” 
25

 LW 42:107. ”Zu ubirfluss hatt er nit allein yn ihm selbs die sund, todt hell ubirwunden und unss furgehalten 
zu glauben, Sondern zu mehrem trost auch selbst die anfechtung erlitten und ubirwunden, die wir yn dissen 
bilden haben.” 
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Det forbilledlige for den troende er å følge Kristi eksempel i sitt møte med de tre onde bildene 

død, synd og helvete: Kristus forholdt seg taus til død, synd og helvete: «Slik skal også vi la 

de samme bildene falle ned og vekk…»
26

 (Lønning & Rasmussen 1979:304).  

Luther drar likhet til den senmiddelalderske ars moriendi-tradisjonen når han vektlegger at 

den døende både skal se på Kristi lidelse som et middel til å overvinne disse onde 

utfordringene som den døende møter på sin vei mot døden, samt Kristi siste timer før døden 

(Reinis 2007:62). Luther skiller seg fra Sancti Anselmi Admonitio og den illustrerte Ars 

moriendi der hvor disse to bøkene sier at det er opp til den døende selv å bidra til sin frelse 

ved utholdende å stå i lidelsen helt inntil dødsøyeblikket kommer. Det ble i Ars moriendi 

utgitt en lovnad om at meditasjon over Kristi lidelse ville hjelpe den døende, men det ble 

samtidig aldri gitt noen forsikring om at den døende ville lykkes i sine forsøk på å nå frelse 

(Reinis 2007:62).  

I Sancti Anselmi Admonitio blir den døende instruert til ydmykt å bekjenne sine synder og 

deretter plassere Kristi lidelse mellom seg selv og Guds dom. Hos Luther er ikke meditasjon 

over Kristi lidelse en meritt som den døende kan gjøre for selv å bidra til sin egen frelse; det 

er noe mennesket skal meditere over i møtet med døden for å slippe frykten og usikkerheten 

det sliter med (Reinis 2007:62).  

Når det kommer til imiteringen av Kristi død blir det i Speculum artis bene moriendi gitt en 

oppfordring til de døende om å etterligne Kristus på korset; å be, rope ut om tilgivelse for sin 

synder, å gråte, å gi sin sjel til Gud og å dø villig. Denne etterligningen av Kristi lidelse på 

korset ble fremmet som en meritt som kunne gi avkastning i form av frelse (Reinis 2007:63). 

Luthers preken avviser denne delen av ars moriendi-tradisjonen og understreker at en 

etterligning av Kristi død på korset innebærer å holde seg i absolutt taushet i møte med de tre 

utfordringene død, synd og helvete. Den døende skal ikke kjempe mot disse utfordringene, 

men heller se vekk fra dem og meditere over Kristi lidelse og finne trygghet i frelsen den 

bringer dem (Reinis 2007:63).  

IV.  Paragrafene 15-17: Det riktige formål og den riktige bruk av sakramentene må læres. 

Sakramentenes betydning som ble utdypet i paragrafene 4-5 gjentas og utdypes: 

Her vender Luther igjen tilbake til sakramentene og sakramentsforståelsen som introduseres i 

paragrafene 4-5. Hensikten blir å understreke for den døende hvor viktig sakramentene og den 

                                                
26 LW 42:108. ”Alsso solnn wyr die selben bild auch lassen her fallen und abfallen…” 



24 

 

rette bruken av dem er for deres frelse: Hvis den dødende viser tillit og tiltro til sakramentene 

som de mottar kan de i kjærlighet, tilbedelse og takknemlighet til Gud se mot døden i glede 

for hva som venter dem; det å elske, lovprise og takke Gud for sakramentene blir sentralt 

(Lønning & Rasmussen 1979:304-405).  

Kjernen i Luthers preken kommer tydelig frem i dette avsnittet; sakramentene og deres 

avgjørende betydning for den døende. Sakramentene og hva de innebærer er hovedpoenget 

som hele prekenen dreier seg rundt; det er kjerneelementet. Luther understreker dette ved at 

han her i slutten av prekenen igjen reiser temaet om sakramentsforståelsen for den døende; 

har det ikke blitt oppfattet, eller glemt tidlig i prekenen, gjentas det for den døendes bevissthet 

mot slutten av prekenen; det er altså av avgjørende betydning for den troende på dødsleiet at 

sakramentene forstås rett.  

Luther spiller på det emosjonelle for å nå ut til de døende slik at de skal forstå hvilken 

avgjørende rolle sakramentene spiller for deres egen frelse: Ordene som brukes blir til sterke, 

følelsesmessige beskrivelser; elske, takke, lovprise, glede (Lønning & Rasmussen 1979:305). 

For å fremme sakramentene og deres betydning henviser Luther til flere bibelvers, hvorav 

blant annet Salmenes bok; «Ditt ord, Herre, er en lykt for min fot»
27

 (Lønning & Rasmussen 

1979:305).  

Ved at Luther her spiller både på emosjonelt ladede ord i sine beskrivelser, samt henviser til 

bibeltekster, blir begge deler med på å fremheve sakramentenes ytterst viktige rolle hos den 

døende. 

Sakramentene er både tegn og en hellig lovnad fra Gud. De er en trygg lovnad fra Gud, for 

Gud kan ikke lyve. Derfor må man tro på sakramentene, for Gud er ingen løgner, og tror man 

ikke vil sakramentene heller ikke være til noen nytte; troen er det som gjør verdig, mens 

tvilen er det som gjør uverdig; mistroen blir den største synd.  Det essensielle å vite er at Gud 

ikke gir den troende noe på grunnlag av sin verdighet (Lønning & Rasmussen 1979:306).  

Den døende er sikret frelse om den tror på sakramentene, og den døende vil bli sikker på sin 

predestinasjon selv om den verken har bekymret seg eller selv bidratt ved egne gjerninger 

(Reinis 2007:65).  

Luther tar igjen i bruk sterke, emosjonelle beskrivelser når han understreker hvor viktig det er 

at sakramentene mottas i tro: «I høy grad maktpåliggende er det nå at man holder de hellige 

                                                
27 Bibelen, Salmenes bok 119:105; LW 42:109. ”Deyn wort, herr, ist eyn licht meyner fuss.” 
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sakramentene – hvor Guds ord, tilsagn og tegn i klar og ekte form er å finne – høyt i ære, 

akter dem og setter sin lit til dem»
28

 (Lønning & Rasmussen 1979:305).   

Tro og ikke tvil er viktige elementer, og sakramentene er sikre tegn og tilsagn fra Gud som 

den døende skal øve og styrke sin tro på at han er kalt til Kristus. Den døendes verdighet er 

likegyldig da den gjennom ordet og tegnet i sakramentet er en del av det kristne fellesskap 

(Lønning & Rasmussen 1979:307). Her skiller Luther seg igjen radikalt fra senmiddelalderens 

ars moriendi da han avviser at effekten ved sakramentene avhenger av mottakerens verdighet; 

istedenfor understreker Luther at virkningen av sakramentene bunner i sannheten i Guds 

lovnad, og dermed blir alle skrupler vedrørende ens egen verdighet i møte med sakramentene 

totalt avvist av Luther (Reinis 2007:66).  

Sakramentene blir tydelig definert; hva de betyr, hvilken hensikt de tjener, og hvordan de skal 

brukes rett (paragraf 17):  

Her oppsummerer Luther definisjonen av sakramentene: De er Guds ord, de lover oss Kristus 

og alle Kristi fordeler, og å motta sakramentene på rett måte, det er å tro på hva de står for: « 

En rett bruk består ikke i annet enn i å tro at det er slik som sakramentene gjennom Guds ord 

tilsier og garanterer»
29

 (Lønning & Rasmussen 1979:69). Luther understreker at det ikke er 

noe som er mer tilfredsstillende og attråverdig enn det å få vite at død, synd og helvete blir 

visket vekk fra oss; og det er nettopp dette som skjer ved en rett bruk av sakramentene. De tre 

onde bildene må viskes vekk av de tre gode, og her blir sakramentene et sikkert tegn på at de 

onde bildene faktisk kan bli bekjempet og er overvunnet; tror vi dette, så er vår frelse sikret 

(Reinis 2007:70).  

Sakramentene er tegn på at de kristne nå er tatt inn som en del av ”communio sanctorum” 

(De helliges samfunn) (paragraf 18): 

De helliges samfunn nevnes først i paragraf 15, og gjentas kort i paragraf 17, før det her i 

paragraf 18 utdypes nærmere. Sakramentet som tegn på at den døende opptas i de helliges 

fellesskap har allerede blitt nevnt, men med tanke på at det å bli tatt opp i dette hellige 

fellesskapet også innebærer å dø, avventer Luther sin nærmere utdyping av temaet til slutten 

av sin preken (Reinis 2007:70). Denne læren om De helliges samfunn var også en del av den 

                                                
28

 LW 42:109. ”Hie ligt nu die aller grossistin macht an, das man die heyligen sacrament, yn wilchen eytel gottis 
wort, zusagen, zeichen, geschehen, hoch achte, yn ehren halt, sich drauf vorlasse.” 
29 LW 42:111. ”Nu ist nit liebliecher, begirlicher dingk zu horen, dan den tod, sund, hell zu vortilgen.” 
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senmiddelalderske tradisjonen som Luther tok opp som en del av sin lære; Når døden 

inntreffer er ikke den troende alene; sammen med den korsfestede Kristus tar De helliges 

samfunn vekk død, synd og helvete fra den døende; den døende er omringet av Guds og Kristi 

øyne og dernest alle de kjære englene, de hellige og alle de kristne. De er alle der for å hjelpe 

den døende med å overvinne døden, synden og helvete og sammen bære den tunge byrden 

(Hamm 2004:356).  Dette skaper et mot hos den døende i sitt møte med døden. Luther siterer 

her salme 31 i Salmenes bok: «Firmabo etc.», «Jeg vil alltid holde mine øyne på deg, så du 

ikke går til grunne»
30

 (Lønning & Rasmussen 1979:307-308).  

I denne beskrivelsen av de døendes møte med De helliges samfunn trekker Austra Reinis 

likhetstrekk til den illustrerte Ars moriendi
31

 (Reinis 2007:70). Mens den opprinnelige 

illustrerte Ars moriendi teksten viser bilder av englene som gir oppmuntrende ord, foreslår 

Luther derimot at alle medlemmene av De helliges samfunn er involvert, og ikke bare ved å gi 

råd og veiledning til den døende, men også ved aktivt å hjelpe den døende. Ved at 

medlemmene av De helliges samfunn bekjemper de onde maktene og viser utholdenhet 

sammen med den døende, så avvises all mulighet for at den døende selv ved sine gjerninger 

bidrar til sin egen frelse (Reinis 2007:70). 

 

                                                
30 Bibelen, Salmenes bok 32:8; LW 42:112. ”Firmabo etc. Ich will meyn augen stet auff dich haben, das du nit 
untergehest.” 
31

 Austra Reinis, Reforming the Art of Dying s 70: “These statements evoke the illustrations of the Ars moriendi 
which show saints and angels crowding around the bedside of the dying person.” 
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Figur 1 Bilde fra den illustrerte Ars moriendi, fra 1400-tallet. Bildet viser den døende på dødsleiet hvor de onde og de 
gode står på hver sin side av den døende og prøver å friste ham over på sin side.  

              

Som tidligere nevnt må den døende ta imot sakramentene og tro på dem, og slik kan den 

døende ved nattverden bli gitt Kristi kropp, og ved troen på dette tegnet som 

nattverdssakramentet er, kan den troende bli tatt opp i De helliges samfunn og sikret hjelp og 

frelse (Hamm 2004:356). Tilstedeværelsen til Gud og De helliges samfunn ved dødsleiet er en 

garanti på en sikker frelse (Reinis 2007:71).  

Luther avviste altså at de troende selv kunne oppnå frelse ved egne gjerninger, og dermed 

botsgjerningene som et virkemiddel for å unngå Skjærsilden; selve Skjærsilden som konsept 

ble også avvist av Luther (Hamm 2004:358).  

De troende oppfordres til å be til Gud om at han skal skape og opprettholde en sterk tro på 

sakramentene, samt utvise hjelp til forståelsen av disse sakramentene (paragraf 19): 

Luther har til felles med den senmiddelalderske ars moriendi-tradisjonen at den troende også 

må be til de hellige englene, og da spesielt til sin skyttsengel, Guds mor, alle apostlene og de 

kjære englene (Hamm 2004:357).  

Der hvor Luthers lære skiller seg fra ars moriendi, er der hvor innholdet i bønnen 

tydeliggjøres: I den tradisjonelle ars moriendi blir den døende oppfordret om å be til Jomfrua 
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Maria slik at hun på vegne av den døende kan gå i forbønn til Gud og slik få hjelp til å be om 

tilgivelse for sine synder; hos Luther derimot er innholdet i bønnen rettet mot det å spørre om 

hjelp til å tro og til å få den rette forståelsen av sakramentene (Reinis 2007:72). Det som 

heller ikke er å finne i ars moriendi, er den oppfordringen som Luther gir den døende om at 

han må be på en slik måte at det ikke hersker noen tvil om at hans bønn blir hørt. Luther 

nevner to grunner til at den døende kan stole på at sine bønner blir hørt: «Gud har befalt 

englene til å elske og å hjelpe de som tror, og Kristi befaling om at vi virkelig må tro på at det 

skjer med oss slik vi ber: Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere 

har fått det, og dere skal få det»
32

 (Reinis 2007:72).  

De troende blir oppfordret til å trekke frem dette budet til Gud og si: «Min Gud, du har befalt 

oss å be, og å tro at bønnen blir hørt. Ut fra dette ber jeg deg, og stoler på at du ikke vil forlate 

meg, men gi meg en rett tro»
33

 (Lønning & Rasmussen 1979:309). Når tiden er kommet for å 

dø, skal man minne Gud om denne bønnen, samt hans bud og løfter. Løftet om at man uten 

tvil må bli hørt fordi man har gjort slik Gud befalte; bedt, satt sin lit til bønnen og bedt om 

Guds nåde. Luther avslutter med å stille et retorisk spørsmål, hvor svaret er at Gud har gitt oss 

disse befalingene om bønnen fordi han akter å respondere på den troendes bønn og oppfylle 

det han har lovt (Lønning & Rasmussen 1979:309).  

V.  Paragraf 20: De viktigste poengene ved prekenen oppsummeres, og det oppfordres om 

å be til Gud om takk for hans bamhjertighet: 

Luther henviser til den døendes følelser når han stiller et nytt retorisk spørsmål: «Hva skal nå 

din Gud gjøre mer for deg for at du villig skal kunne ta imot døden, ikke frykte, og overvinne 

den?»
34

 (Lønning & Rasmussen 1979:309). Luther leder her frem til det åpenbare svaret, og 

konklusjonen, som er at Gud har gjort alt for at den troende skal kunne akseptere døden og 

overvinne den. Her ramser Luther opp seks setninger om hva Gud har gjort for at den troende 

skal kunne overvinne døden: Ved Kristus blir livets, nådens og salighetens bilde vist slik at 

den døende ikke skal frykte dødens, syndens og helvetes bilde. Døden, synden og helvete til 

den døende blir lagt på Guds sønn som overvinner dem og gjør dem uskadelige for den 

døende. Anfektelsen rundt døden, synden og helvete blir uskadelig og tålelig ved at de alle 

                                                
32 Bibelen, Markus 11:24. 
33 LW 42:114. ”Meyn gott, du hast gepoten zu bitten unnd zu glauben, die bit werd erhort, drauff bitt ich und 
vorlas mich, du werdest mich nit lassen und eynen rechten glauben geben.” 
34

 LW 2:114. ”Nu sich, was soll dyr deyn got mehr thun, das du den todt willig an nemst, nicht furchtest und 
ubirwindest?” 
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blir lagt på Guds sønn og den døende lærer å holde seg til dette. Sakramentene blir det sikre 

tegnet for alt dette, og det skal den døende aldri tvile på, for alle Guds engler, alle de hellige 

og alle skapninger befales til å se på den døende, ta imot ham og hans sjel. Den døende blir 

befalt om å be Gud om alle disse tingene og være sikker på at han blir hørt (Lønning & 

Rasmussen 1979:309-310).  

Luther konkluderer med at når Gud tilbyr en slik hjelp og styrke, så har han all rett til å teste 

den troende på den store prøvelsen som døden er; Gud har gjort alt i sin makt for å hjelpe den 

døende med å møte døden i glede og i sikkerhet om frelse. Salmenes bok blir igjen tatt i bruk 

av Luther for å underbygge sitt poeng: «Guds gjerninger er store, og utvalgt fra hans store 

velvilje»
35

 (Lønning & Rasmussen 1979:310).  

Prekenen avsluttes med en oppfordring til den døende om å takke Gud for hans store 

barmhjertighet og nåde mot døden, synden og helvetet. Den døende skal ikke frykte så mye 

for døden, men heller lovprise og elske Guds nåde; for døden blir langt lettere ved kjærlighet 

og lovprisning, akkurat slik som det står hos Jesaja: «Jeg vil legge bånd på din munn med 

lovprisning av meg, slik at du ikke går under»
36

 (Lønning & Rasmussen 1979:310). Her 

spiller Luther på den troendes følelser ved ordbruken som pendler mellom sterke beskrivelser 

av det gode i Gud som overvinner det onde.  

 

                                                
35

 Bibelen, Salmenes bok 111:2; LW 42:115. ”Die werck gottis seyn gross und ausserwelet nach allem seynenn 
wolgefallenn.” 
36 Bibelen, Jesaja 48:9; LW 42:115. ”Ich wil zeumen deynen mund mit meynem lob, das du nit untergehest.” 
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4 Forandringene som kom med Luther  

Memento mori – Husk at du skal dø 

Kristi lidelse skulle virke som en veiledning gjennom livet for de troende, og da spesielt i 

møte med døden skulle man meditere over Kristi lidelse. 

Måten de ulike konfesjonene, katolisismen, lutheranismen og calvinismen, i den tidlige 

moderne kristendom forholdt seg til synd og forsoning viser en dyp teologisk ulikhet; en 

ulikhet som kommer tydelig frem i holdninger overfor menneskeheten og deres relasjon til 

Gud. Ingen steder kommer denne ulikheten tydeligere frem enn når det kommer til døden og 

det å dø. På dødsleiet er det avgjørende at den døende møter døden på rett måte, og at 

presteskapet veileder den troende på rett vei (Karant-Nunn 2010:210).  

Den katolske kirke la i stor grad vekt på den troende og dens egeninnsats da det kom til frelse. 

Den troende ble i sin søken etter evig lykke og frelse forventet å legge inn en svært stor 

innsats på veien for å nå dette målet. De skulle utvise selvdisiplin, være behjelpelige med de 

kirkelige pliktene (særlig sakramentene) og be.  

Memento mori (husk at du skal dø), beskrivelser antyder at det å være oppmerksom på sin 

egen dødelighet kan bidra til at den troende kan unngå uendelig smerte og frykt som kan bli 

resultatet ved manglende evne til å vise anger for sine feilsteg i livet. Det å minne den troende 

på at den skulle dø og de farene som kunne komme med døden, var et utbredt virkemiddel: 

Frykten var ikke bare en naturlig frykt hos befolkningen, men den ble lagt på den troende, og 

den døende med vilje. Helvete ble beskrevet og omtalt som et endeløst mareritt som man 

måtte frykte, og legge inn all innsats for å unngå (Karant-Nunn 2010:210). 

Samtidig som man skulle kjenne på frykten der man lå for døden, så ble de troende tilbudt 

palliativhjelp i form av absolusjon, nattverd, den siste salve, englenes og Jomfru Marias 

inngripen og soning for sine synder. Denne soningen ga den døende flere muligheter til å 

bidra til å øke omfanget av sine egne, gode gjerninger gjennom alt fra ytre gjerninger som å 

testamentere donasjoner, til indre gjerninger hvor man viste tillit til Gud og hans vilje. 

I den katolske kirken kunne også de avdødes familie og venner hjelpe til ved at de kunne be 

om at Jomfrua Maria og englene kunne gå i forbønn for den avdøde slik at tiden i skjærsilden 

enten kunne bli redusert, eller unngått totalt. 
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Tapet av den avdøde, og døden i seg selv, ble værende lenge i livet til de etterlatte ved at de 

forpliktet seg til å handle på vegne av deres avdøde. De etterlatte ble derfor et medium for 

memento mori-budskapet. Det følelsesmessige aspektet ved døden ble ved denne kontakten 

mellom de levende og de døde forsterket i den katolske kirken. Døden ble ikke et punktum for 

de dødes kontakt med denne verden, eller denne verdens kontakt med de døde (Karant-Nunn 

2010:210-211).  

Da det kom til hvordan Luther oppfattet døden, og også behandlingen av de døende på 

dødsleiet, ble det vektlagt at den troende skulle bekjenne sine synder og fullt og helt erkjenne 

en viss fordømmelse i bytte mot den ubetingede nåden til den himmelske Far. Det var viktig 

at den døende vedkjente seg sin oppførsel som syndig, samt aksepterte og følte et ansvar og 

en anger overfor sin livsførsel. Den døende skulle gå fra den intellektuelle forståelsen og 

erkjennelsen av sine synder til en ledsagende bevegelse av det metaforiske hjertet; de døende 

skulle i ånd av dette bekjenne sine synder og søke absolusjon. Da dette var gjort kunne de 

døende motta sakramentene og en forsikring om guddommelig tilgivelse, samt en endelig 

forløsning. 

Hos Luther fant den døende trøst og støtte i troen på nattverden. Døden og ritualene som 

foregikk i sammenheng med døden, var ikke ukjent for de troende da det på denne tiden var 

mange som døde grunnet krig, hungersnød og epidemier; døden i seg selv fikk en større 

innflytelse på de kristnes perspektiv enn hva prekenene klarte. Etter hvert ble allikevel 

prekenen et supplement til lærdommen man fikk av å bevitne noen som lå på dødsleiet.  

Med Luthers preken, og reformasjonens inntog ble det slutt på den senmiddelalderske ars 

moriendi-tradisjonen.  

4.1.1 Bildebruk 

Når det kommer til Luthers bruk av bilder, symbol og tegn så skiller han seg tydelig fra den 

tradisjonelle ars moriendi, men til sammenligning med den illustrerte Ars moriendi har Luther 

en del likhetstrekk når det kommer til bildebruken og dens kontrast og pendling mellom de 

onde kreftene og de guddommelige motkreftene. I den illustrerte Ars moriendi er det fem 

fysiske bilder (anfechtungs), som underbygger de mentale bildene (som skulle være festet i de 

troendes hjerter til etterligning for de troende), på fristelser den djevelske ånd prøver å friste 

det dødssyke mennesket til å bli distrahert av, slik at det viker vekk fra det dydige; vantro, 
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fortvilelse, utålmodighet, hovmod og grådighet. De gode bildene som englene prøver å skape 

i mennesket viser de gode trekkene den troende burde tilegne seg; tro, håp, tålmodighet, 

ydmykhet, sammen med meritter og det å oppgi alt man eier på jorden før ”avreise” til 

himmelen. Hos Gerson kan vi finne dette ”forberedelsesprogrammet” hvor den døende blir 

målt i dyd, meritter og verdighet, trinn for trinn, for å gjøre mennesket dannet og 

perfeksjonert, slik at det kan være en kjærlig pasient som går forventningsfull i møte med 

døden i Kristi etterfølgelse. (Hamm 2004:341).  

Luther beskriver også i sin preken tre mentale bilder som plager og skaper frykt hos den 

døende og som kun kan overvinnes av de tre gode nådebildene i Kristus. Luther tar ikke i 

bruk synlige bilder, men bruker flittig illustrerte ideer som preger tanker og holdninger hos 

den døende (Hamm 2004:340). Mens det i ars moriendi er et fokus på de dydsorienterte 

bildene, er det hos Luther viktig å ha de mentale bildene i hjertet for å forstå Kristi lidelse. I 

sin bruk av bilder var Luther inspirert av sin monastiske bakgrunn  med en spirituell tradisjon 

hvor bilder, mentale så vel som fysiske, spilte en viktig rolle i det religiøse livet. I sin «Eyn 

Sermon von der Bereytung zum Sterben» er det bildebruken og språkbruken som former 

prekenen, og her kommer Luthers spirituelle tradisjon tydelig til uttrykk i måten han håndterer 

mentale bilder som sentrale uttrykk for sin spiritualitet; de tre bildene av det onde som vokser 

større og verre dess nærmere dødens time kommer, og som kun kan overvinnes av de bildene 

som er sterkere: Nådebildene (Rasmussen 2013:171).  

Luther brukte bibelske bilder istedenfor dydsorienterte bilder slik det var vanlig i ars 

moriendi; han bruker bibelske symboler som fødsel, vegen, porten etc i sin beskrivelse av de 

mentale bildene.  

Et annet særtrekk ved Luthers bildebruk er hans dualisme og pendling mellom det onde og det 

gode, mellom frykt og trøst, vid og trang, åpen og lukket etc. Det blir viktig hos Luther at den 

døende fokuserer på de rette bildene, hvilket bilde de lar seg bli styrt av og lever etter; det 

gode eller det onde. De døende står midt i mellom disse bildene, og må være omgitt av og 

møtt av de riktige bildene (Hamm 2004:338-340). Når de tre riktige Kristusbildene er i det 

indre hos de troende kan de få tillit, sikkerhet, fred og ro, og glede (Hamm 2004:345). 
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4.1.2 Sola scriptura 

Luther oppdagelse i tårnet står som et prakteksempel på hvilken sentral rolle Skriftene har i 

hans teologi; det var med skriften at Luther selv fant sjelefred med Gud og sin egen frelse, og 

det var med skriften at Luther startet sitt opprør mot den rådende kirken og dens feillære. I 

følge Luther var Guds Ord primært Kristus. Sekundært, så var Guds ord det forkynte Ordet. 

For Luther var det viktig å fremme at troen kommer ved å høre Guds løfter. Med Luther kom 

den revolusjonerende insisteringen på at all tradisjon måtte testes opp mot skriften (Lindberg 

2010:68). I følge Luther forkaster evangeliet pavens lære om at den troende må leve i 

usikkerhet om hvorvidt det er verdig Guds frelse, for hvis dette er sant, så er Kristus totalt 

ubrukelig. Det blir essensielt for Luther å gjenta at det ikke er opp til mennesket selv å bevise 

seg rettferdiggjort for Guds frelse, for det er kun Gud selv som kan gjøre denne handlingen 

overfor den troende, og det står i skriften at det skjer gjennom rettferdiggjørelsen ved tro 

alene
37

 (Lindberg 2010:64).  

Det som radikalt endret Luthers perspektiv på frelsen var en studie av Bibelen og dens språk, 

sammen med språklige verktøy lånt fra renessanse humanistene: Guds rettferdiggjørelse er 

ikke basert på de troendes prestasjoner og egne gjerninger, men en gave fra Gud som må tas 

imot ved tro. Plutselig ble middelalderens pietisme og fryktbaserte frelseslære snudd på hodet. 

Nå var budskapet glede og sikkerhet; det usikre og fryktede hadde blitt erstattet med det sikre 

og gledelige. Frelsen var ikke målet med livet, men livets grunnmur (Lindberg 2010:63). Med 

denne oppdagelsen ble Bibelen den øverste autoritet: «Nesten hele Skriften og kunnskapen 

om all teologi avhenger av den rette forståelsen av lov og evangelium»
38

 (Lindberg 2010:69). 

Den rette forståelsen av skriften, hvor et skille mellom lov og evangelium vektlegges er 

nøkkelen til en rett teologi; klarer man ikke å skille mellom lov og evangelium, vil resultatet 

bli at Guds Ord blir forkludret med menneskelig bedømmelse (Lindberg 2010:69). Luther har 

ulik definisjon på hva lov og evangelium er; loven uttrykker krav og betingelser, og det har et 

formelt og kontraktspreget språk med en «hvis … da» holdning til livet. All kommunikasjon 

med loven baserer seg på en fremtidig avhengig av menneskelig innsats. Evangeliet har 

derimot enn form for kommunikasjon som preges av lovnader, og strukturen her preges av 

«fordi … derfor» (Lindberg 2010:69). I følge Luther er evangeliet Guds ubetingede lovnad, 

og det er ubetinget fordi Gud allerede har tilfredsstilt alle kriterier, inkludert døden: På denne 

                                                
37

 Rom 1:17, Bibelen, Det norske bibelselskap, 2011 
38

 Fritt oversatt etter Lindbergs engelske oversettelse: ”Nearly the entire Scripture and the knowledge of all 
theology depends upon the correct understanding of law and gospel.” 
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måten blir rettferdiggjørelse mer enn bare en av mange læresetninger. Rettferdiggjørelsen blir 

isteden den ubetingede lovnaden (Lindberg 2010:69).  

4.1.3 Sola fide – troen alene 

I senmiddelalderen var et virkemiddel for å skremme de troende å referere til Forkynneren 

9:1: «Ingen mennesker kan vite hva som ligger foran dem, om det er kjærlighet eller hat»
39

 

Forfattern Dietrich Kold tydeliggjorde denne spenningen mellom håp og frykt i sin bok 

«Mirror of a Christian Man»: «Der er tre ting jeg vet er sant, og som jevnlig tynger mitt 

hjerte. Det første plager min ånd, fordi jeg må dø. Det andre plager mitt hjerte mer, fordi jeg 

ikke vet når. Det tredje plager meg mest av alt. Jeg vet ikke hvor jeg ender» 
40

 (Lindberg 

2010:61). Det Luther som foreleser på Universitetet i Wittenberg oppdaget, var en forståelse 

av Gud og hans frelse som overgikk den fryktbaserte kateketiske læren til prester som blant 

annet Kolde (Lindberg 2010:64).  

Den personlige erfaringen Luther hadde med senmiddelalderens fryktbaserte teologi som 

bidro til en sterk usikkerhet rundt hans egen frelse, var med og bidro til frembruddet av hans 

nye teologi og frelseslære.  

Luthers studier av Bibelen overbeviste ham om at menneskets frykt og angst ikke blir 

overvunnet ved stadig streben etter å begå gode gjerninger for å oppnå sikkerhet; for Gud 

aksepterer mennesket til tross for dets gjerninger. Mennesket må fokusere på det som er 

utenfor seg selv, og ikke inne i seg selv. Ingen form for gjerninger, erfaringer eller personlig 

karakter spiller noen avgjørende rolle. Dette sto i sterk motsetning til ars moriendi-tradisjonen 

hvor Gud og mennesket ble gjort til to partnere som var sammen i skapelse og frelse; hvor 

gjerninger ga fortjeneste, og mennesket selv kunne bidra til oppnåelse av sin egen frelse 

(Lindberg 2010: ). 

Det teologiske og pastorale omsorgsperspektivet i ars moriendi-tradisjonen ble å sørge for at 

den troende deltok i prosessen for å oppnå frelse. Dette var et omsorgsperspektiv som 

resulterte i at den troende ble utrygg og usikker og dermed måtte lene seg mer på egne 

meritter, og ble enda mer usikker på når det hadde gjort godt nok. For Luther var det viktig å 

                                                
39 Bibelen, Det norske bibelselskap, 2011 
40

 Fritt oversatt etter Lindbergs engelske oversettelse: ”There are three things I know to be true that frequently 
make my heart heavy. The first troubles my spirit, because I will have to die. The second troubles my heart 
more, because I do not know when. The third troubles me above all. I do not know where I will go”. 
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kvitte seg med denne fryktbaserte teologien som heller skremte de troende enn å gi de håp. Da 

han selv så tilbake på sine yngre dager som munk, en tilværelse som i stor grav var preget av 

frykten for ikke å strekke til overfor Gud, og dermed medførte et intenst arbeid med å utføre 

nok gode gjerninger for å kunne sikre seg rettferdiggjørelse og dermed frelse hos Gud: «Hvis 

bare tro og syndstilgivelse hadde vært det viktigste fokuset, da ville det ikke ha vært en slik 

fortvilelse under papismen»
41

 (Karant-Nunn 2010:245).  

Med Luthers nye tolkning av Skriftene kom det en ny teologi mindre preget av frykt og 

usikkerhet: Troen alene ville gi rettferdiggjørelse overfor Gud. Luthers studier av skriften 

fremmet en overbevisning om at menneskets kriser i møte med liv og død, ikke ble 

overvunnet ved at man strebet etter sikkerhet gjennom sin egeninnsats, men de ble overvunnet 

ved sikkerheten om at Gud aksepterer mennesket til tross for dets gjerninger.  

 

                                                
41

 Fritt oversatt etter Karant-Nunns engelske oversettelse. ”If only faith and the remission of sins had been the 
centerpiece, “there would not have been such wretchedness under popery.” 
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5 Avslutning 

Ved å gå nærmere inn på ars moriendi-tradisjonen, og dens mest anerkjente håndbøker, så har 

vi i denne oppgaven sett hvordan senmiddelalderens ars moriendi-tradisjon, og dens 

forfattere, bidro til et skremselspreget bilde av døden, og dermed en teologi som i stor grad 

var preget av frykt, usikkerhet og formaninger. Det var en teologi hvor Gud og mennesket ble 

samarbeidspartnere i prosessen frem til frelsen; hvor det ble forventet at den troende i løpet av 

livet skulle gjøre sitt beste (facere quod in se est) gjennom gode gjerninger for å oppnå Guds 

tilgivelse og frelse. Kirken var fullt klar over menneskets feilbarlighet og dragning mot det 

syndige, de tilbød derfor muligheten for kjøp av avlatsbrev og en lære om at de levende kunne 

intervenere i tilværelsen til de døde (og motsatt), slik at oppholdet i skjærsilden kunne unngås, 

eller forkortes, og i siste instans, slippe å ende med helvete. Ars moriendi-tradisjonen ble en 

del av en teologi hvor kirken satt med all makt og skremte de troende til å underlegge seg en 

lære bestående av frykt istedenfor håp i møte med døden.   

Reformasjonen og den fremste reformator Martin Luther, har vist oss at det kom store 

endringer som snudde hele ars moriendi-tradisjonen på hodet; en endring som skapte en ny og 

reformert teologi. Det ble nå et markant skille mellom de levende og de døde, og dermed 

ingen mulighet for interaksjon mellom disse to partene da døden ble et endelig punktum. 

Skjærsilden som skremsel forsvant også med det nye synet på døden.  

Luthers tårnopplevelse og hans personlige erfaring med frykten for den endelige dommen 

viser oss hvordan han slet seg ut på å utøve gode gjerninger for å oppnå rettferdiggjørelse 

overfor Gud, for slik å kunne sikre seg frelse. Denne frykten bidro til et sinne mot Gud, som 

igjen bidro til konsentrerte studier av skriftene som resulterte i en åpenbaring som skulle 

komme til å forandre frelseslæren og hele teologien. Med en ny teologi kom også behovet for 

å spre budskapet ut til de troende, og da sto den pastorale omsorgen overfor de døende i 

sentrum; med dette kom det nye håndbøker som tok for seg den rette måten å møte døden på.  

Da Luther både var hovedmannen bak reformasjonen samt mannen bak over 20 % av 

pamflettene som utkom om døden på denne tiden, er det naturlig å ta for seg Luthers preken 

om det å forberede seg på å dø, for slik å se hva som er nytt i forhold til den 

senmiddelalderske ars moriendi-tradisjonen og dens teologi.  
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Etter å ha blitt introdusert for bakgrunnen til Luthers preken «Eyn Sermon von der Bereytung 

zum Sterben» blir den så analysert på denne bakgrunnen, og deretter sammenlignet med ars 

moriendi håndbøkene for å finne likheter og ulikheter teologisk og emosjonelt. Etter analysen 

utdypes det nærmere hvilke forandringer som kom med Luther, og som tydelig kommer til 

syne i denne prekenen om det å forberede seg på å dø. Her blir temaene om hvordan døden 

fikk en annen plass i de troendes liv, Luthers bruk av mentale bilder, Luthers bibelbruk (sola 

scriptura) og Luthers nye frelseslære (sola fide) satt i fokus og utdypet nærmere.  
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