
 

Hugvísindasvið 

 

 

Erfðaskrá Drottins 

Hvert er sambandið milli helgisiðatillagna Lúthers og messunnar í 

Kirkjuskipan Kristjáns III og hvernig koma þessar áherslur fram í  

Graduale Guðbrands Þorlákssonar? 
 

 

 

 

 

 

                                                            Ritgerð til M.A. prófs í guðfræði 

 

      Sveinn Alfreðsson  

                 1003602259 

 

                                                                                 Maí 2012 



 

 

Hugvísindasvið 

 

 

 

 

Erfðaskrá Drottins 

Hvert er sambandið milli helgisiðatillagna Lúthers og messunnar í 

Kirkjuskipan Kristjáns III og hvernig koma þessar áherslur fram í  

Graduale Guðbrands Þorlákssonar? 

 

 

 

Ritgerð til M.A. prófs í guðfræði 

 

     Sveinn Alfreðsson 

100360-2259 

 

Leiðbeinandi: Einar Sigurbjörnsson 

Maí 2012 



 



iv 

Efnisyfirlit 

Inngangur ................................................................................................................................. 1 

1 Rit Lúthers um messuna .................................................................................................. 7 

2 Háttur messu og bergingar  Formula missae 1523....................................................... 10 

2.1 Söngvar - Sálmar ....................................................................................................... 10 

2.2 Ritningalestrar ............................................................................................................ 11 

2.3 Messuklæðin .............................................................................................................. 11 

2.4 Messuform í Formula missae..................................................................................... 12 

2.5 Hvernig leit Lúther á messufórnina (lat. canon missae)? .......................................... 19 

2.6 Samanburður á innsetningarorðum Formulae missae og canon missae ................... 23 

2.7 Blöndun á brauði og víni ........................................................................................... 24 

2.8 Nálægð Krists í altarissakramentinu .......................................................................... 24 

2.9 Upphald efnanna ........................................................................................................ 26 

2.10 Bæði efnin, eða bara annað ........................................................................................ 28 

2.11 Umfjöllun Lúthers um bergingu ................................................................................ 28 

2.12 Samantekt um Formula missae .................................................................................. 30 

3 Þýsk messa og skipan guðsþjónustu - Deutsche Messe  1526 ...................................... 31 

3.1 Formáli Marteins Lúthers .......................................................................................... 31 

3.2 Um Guðsþjónustuna í Þýsku messunni ..................................................................... 35 

3.3 Þættir þýsku messunnar ............................................................................................. 36 

3.4 Samantekt .................................................................................................................. 41 

4 Ordinansía 1537 og 1541 ................................................................................................ 42 

4.1 Ordinansía 1537 ......................................................................................................... 42 

4.2 Ordinansía 1541 ......................................................................................................... 44 

4.3 Messuformið í Ordinansíunni .................................................................................... 44 

4.4 Samantekt .................................................................................................................. 46 

5 Handbókalausa tímabilið 1541-1555 ............................................................................. 47 

6 Handbók Marteins Einarssonar frá árinu 1555........................................................... 48 

6.1 Messuembættið .......................................................................................................... 48 

6.2 Messuform ................................................................................................................. 49 

6.3 Samantekt um Handbók Marteins Einarssonar frá 1555 ........................................... 53 

7 Bréf Friðriks II og afleiðingar þess ............................................................................... 55 

8 Grallari – Graduale 1594 ............................................................................................... 57 

8.1 Efni  Grallarans .......................................................................................................... 57 

8.2 Messusöngbókin Graduale ......................................................................................... 58 

8.3 Innihald Grallarans- Kirkjusöngur ............................................................................. 59 

8.4 Messuform Grallarans ............................................................................................... 61 



v 

9 Hver var þróun lúthersku messunnar eftir siðbót í Þýskalandi og á Íslandi  

á 16. öld .............................................................................................................................. 67 

9.1 Samanburður á messuliðum ....................................................................................... 67 

9.2 Messuupphaf .............................................................................................................. 67 

9.2.1 Samantekt-samanburður á messuupphafi ...................................................... 67 

9.3 Miskunnarbæn (Kyrie) ............................................................................................... 67 

9.3.1 Samantekt-samanburður á miskunnarbæninni ............................................... 68 

9.4 Dýrðarsöngur ( Gloria) .............................................................................................. 68 

9.4.1 Samantekt-samanburður á dýrðarsöng ........................................................... 69 

9.5 Kollekta ...................................................................................................................... 69 

9.5.1 Samantekt-samanburður kollektu .................................................................. 69 

9.6 Pistill .......................................................................................................................... 69 

9.6.1 Samantekt-samanburður á pistli ..................................................................... 70 

9.7 Sálmur ........................................................................................................................ 70 

9.7.1 Samantekt-samanburður á sálmi .................................................................... 71 

9.8 Guðspjall .................................................................................................................... 71 

9.8.1 Samantekt-samanburður á guðspjalli ............................................................. 71 

9.9 Trúarjátning (Credo) .................................................................................................. 71 

9.9.1 Samantekt-samanburður á trúarjátningu ........................................................ 72 

9.10 Prédikun ..................................................................................................................... 72 

9.10.1 Samantekt-samanburður á prédikun .............................................................. 73 

9.11 Almenn kirkjubæn ..................................................................................................... 73 

9.11.1 Samantekt-samanburður á almennri bæn ....................................................... 74 

9.12 Faðir vor ..................................................................................................................... 74 

9.12.1 Samantekt-samanburður á Faðir vor .............................................................. 75 

9.13 Upphaf þakkargjörðarinnar (praefation) og Heilagur  (Sanctus) .............................. 75 

9.13.1 Samantekt-samanburður á upphafi þakkargjörðar og Heilagur ..................... 77 

9.14 Innsetningarorðin ....................................................................................................... 77 

9.14.1 Samantekt-samanburður á innsetningarorðum .............................................. 78 

9.15 Sálmur Guðs lambs (Agnus dei) ................................................................................ 79 

9.15.1 Samantekt-samanburður á sálminum Guðs lamb .......................................... 79 

9.16 Friðarkveðja ............................................................................................................... 79 

9.16.1 Samantekt-samanburður á friðarkveðju ......................................................... 80 

9.17 Berging (Communio) ................................................................................................. 80 



vi 

9.17.1 Samantekt-samanburður á bergingu .............................................................. 82 

9.18 Messulok- lokabæn,  blessun og sálmur .................................................................... 82 

9.18.1 Samantekt-samanburður á blessun ................................................................. 83 

Niðurstöður ............................................................................................................................. 84 

Heimildaskrá .......................................................................................................................... 87 

 

 

 

 

 

 



1 

Inngangur 

Í þessari ritgerð  mun ég skoða hver þróun messunnar var hér á landi á 16. öldinni,  frá því 

siðbót Lúthers var lögtekin á Íslandi 1541 fyrir Skálholtsstifti og 1551 fyrir Hólastifti og allt 

þar til skipulag komst á helgihald með útgáfu Grallarans árið1594.  Baksviðið er helgi-

siðatillögur Lúthers frá útgáfu latnesku messunnar -Formula missae sem kom út árið 1523 og 

þar til Graduale- Grallari Guðbrands Þorláksson kom út á Íslandi árið 1594. Áhugavert er að 

skoða þessa þróun sem liggur að baka þeirri messu sem við sækjum á hverjum sunnudegi 

rúmum fjórum öldum síðar.  Ég mun hafa eftirfarandi rannsóknarspurningu að leiðarljósi. 

Hvert er sambandið milli helgisiðatillagna Lúthers og messunnar í Kirkjuskipan Kristjáns III 

og hvernig koma þessar áherslur fram í  Graduale Guðbrands Þorlákssonar?  

 Á Íslandi hefur orðið guðsþjónusta verið notað yfir opinberar athafnir í kirkju. Það 

nær ekki bara yfir athafnir í kirkju og er því mjög vítt. Í raun má tala um tvenns konar 

athafnir sem skiptast í þjónustu okkar við Guð annars vegar og hins vegar þjónustu Guðs við 

okkur. Það fyrra snýr að manninum og þjónustu okkar við Guð í daglegu lífi okkar. Lífið er 

samband við Guð og við erum kölluð til að þjóna Guði sem hefur skapað okkur. Í Helgahveri 

stendur skrifað: „Allt líf kristins manns á að vera sífelld guðsþjónusta.“
1
 

Í kirkju er guðsþjónusta hugsuð í síðari merkingunni en þar er Guð að þjónusta okkur. Guð 

styrkir okkur í trúnni, eflir okkur í voninni og kærleikanum í náðarmeðulunum. Þegar við 

höfum þegið þessar gjafir Guðs getum við farið út til meðbræðra okkar í þjónustu við Guð í 

nýrri viku. 

 Í kirkjunni erum við þó ekki bara þiggjendur heldur líka gerendur þar sem við þjónum 

honum. Í guðsþjónustunni komum við fram fyrir Guð í iðrun og trú ásamt lofgjörð og þökk 

en einnig í bæn og fyrirbæn. 

 Ef við höfum þessa merkingu guðsþjónustunnar í huga, þá skiljum við eðli 

guðsþjónustunnar sem er annars vegar fórn (lat. sacrificium) og hins vegar sakramenti (lat. 

sacramentum). Fórnin er þá iðrun, bæn og þakkargjörð sem er þjónusta okkar við Guð og 

sakramentið er orðið, aflausnin og útdeilingin sem er þjónusta Guðs við okkur. 

Guðsþjónusta getur verið messa, skírn, bænaguðsþjónusta, föstuguðsþjónusta, kyrrðarstundir, 

barnaguðsþjónusta , ferming, útför og hjónavígsla. 

                                                           
1
 Einar Sigurbjörnsson 2011, Embættisgjörð (óútgefið handrit), s. 137. 

2
 Einar Sigurbjörnsson 1996, Embættisgjörð, s. 165-166. 
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„Guðsþjónusta er heildarheiti á hvers konar athöfnum í kirkju, þar sem fram fer þjónusta að 

náðarmeðulunum.“
2
 

Starfsemi kirkjunnar hefst við upprisu Jesú frá dauðum sem einkennir hana. „Kirkjan er 

upprisulíkami Krists.“
3
 

Eins og Biblían boðar er saga kirkjunnar, saga kristinna manna sem er samfélag trúarinnar 

við öll trúsystkinin sem er kirkjan. 

Aðeins það fallegasta og fullkomnasta hentar hinu heilaga. Messan og umgjörð hennar á að 

endurspegla dýrð himins.
4
 

 Orðið messa er dregið af sögninni mittere, sem þýðir að senda út. Það á rætur að rekja 

til tíma fornkirkjunnar en þá skiptust kirkjulegar athafnir kristinna manna í tvo hluta. Í fyrri 

hluta athafnarinnar voru allir saman en þegar að altarisgöngu kom urðu hinir skírðu eftir, en 

hún var aðeins ætluð þeim. Trúnemar og óskírðir voru sendir út. Það var kallað missio eða 

dimissio eða missa og varð síðan nafn á athöfn kristinna manna, messa.  

Uppbygging miðalda messunnar er í grófum dráttum eftirfarandi: 

1) Inngöngusálmur (Introitus) 

2) Miskunnarbæn (Kyrie) 

3) Dýrðarsöngur (Gloria) 

4) Trúarjátning (Credo) 

5) Formáli þakkargjörðar (Præfatio) 

6) Heilagur (Sanctus) 

7) Helgunarbæn (Canon) 

8) Guðs lamb (Agnus dei) 

9) Berging (Communio) 

10)  Messulok 

 Trúnemar tóku þátt í liðum 1-3 ásamt lestri úr ritningunni og útleggingu textanna en 

undir 4. til 10. lið fengu aðeins trúaðir að vera til staðar meðan trúnemar voru sendir fram. 

Breytilegir liðir, ritningalestrar og söngvar, voru á milli föstu liðanna. Messan var sungin a 

latínu. Lúther  hélt í þessa gerð messu en gerði þó guðfræðilegar breytingar á henni.  

                                                           
2
 Einar Sigurbjörnsson 1996, Embættisgjörð, s. 165-166. 

 
3
Kristján Valur Ingólfsson 2007, „Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast.“ Ritröð 

Guðfræðistofnunar 24(1) , s. 154. 
4
 Kristján Valur Ingólfsson 2006,“Helgihald á biskupsstólunum í Skálholti og á Hólum.“ Saga biskupsstólanna, 

s. 443 og 445. 
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Stærsta breytingin sem hann gerði var að sleppa helgunarbæninni en hélt  í innsetningarorðin. 

Honum fannst helgunarbænin minna of mikið á að messan væri fórn. Eins og Jesú Kristi væri 

fórnað en þeim skilningi hafnaði hann alfarið. Honum fannst helgunarbænin draga úr mætti 

innsetningarorðanna og á þeim forsendum hafnaði hann henni.  

 Lúther hafnaði ekki latnesku messunni eins og sést á  fyrstu helgisiðatillögunni, frá 

árinu 1523 og kölluð var Formula missae, en þar er gert ráð fyrir messu á latínu. Gert er ráð 

fyrir messum á móðurmálinu í flestum lútherskum kirkjuskipunum, en þó er reiknað með 

messum á latínu á hátíðum og við skólana. Í Kirkjuskipaninni frá árinu 1537 og í 

Grallaranum frá árinu 1594 eru móðurmáls messur með latnesku ívafi.
5
  

 Háttur messu og bergingar (lat. Formula missae et communionis) er rit á latínu til 

skýringar á messunni en þar eru tillögur og ráðleggingar. Hér er ekki um messubók að ræða. 

Lúther gengur út frá messuskipaninni eins og hún var með sínum föstu liðum messunnar og 

þáttum sem voru breytilegir eftir tíma. Lúther var að ráðleggja prestum og leiðbeina þeim að 

nota messubækur sem voru til fyrir. Í ritinu voru breytingar sem prestar urðu að aðlaga því 

messuformi sem fyrir var.  Prestar höfðu ekki annað til að styðjast við í upphafi siðbótarinnar 

en þetta rit.  

 Lúther virðist upptekinn af því að ráðleggja um messuna og guðsþjónustu árið 1523, 

en það ár gefur hann út Von Ordnung Gottesdiensts in der Gemeine sem fjallar aðallega um 

prédikunina og tíðagerðina og Formula missae sem kemur út í desember 1523.  Líklegt er að 

óróinn sem var í Wittenberg árið 1522 hafi hvatt hann til þess að taka á skipulagi messunnar. 

Í Wittenberg var Andreas Karlstadt samstarfsmaður Lúthers sem hafði tekið við af honum og 

varð einn af forystumönnum siðbótarinnar þar. Á þessum tíma var Lúther í útlegð í 

Wartburgkastala  (1520-1522). Á jóladag 1521 flutti Karlstadt messu á latínu eins og venja 

var, en gerði róttækar breytingar. Hann klæddist hempunni einni en ekki messuklæðum. Hann 

boðaði nýjar áherslur í prédikuninni, og sagði að menn þyrftu ekki á aflausn að halda með 

skriftum og föstu. Þetta gerðu menn vegna vantrúar á sakramentinu. Hann var eingöngu með 

innsetningarorðin en sleppti offertorium og canon missae. Hann flutti innsetningarorðin á 

móðurmálinu, það er á þýsku, en það var í fyrst skipti sem það var gert. Við útdeilingu 

sakramentanna notaði hann bæði brauð og vín. Í kjölfar þessara breytinga sendir bæjarráðið í 

Wittenberg út tilskipun um siðbót sem Karlstadt fylgir eftir og leiddi. Þar með mátti flytja 

messur í anda Karlstadt og myndir átti að taka burt úr kirkjum. Ýmislegt fleira var fjarlægt úr 

kirkjum svo sem orgel og lúðrar. Farið var með það í leikhúsin. Þegar Lúther kom aftur heim 

                                                           
5
 Einar Sigurbjörnsson 1996, Embættisgjörð, s. 167-168. 
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til Wittenberg vildi hann koma á friði og reglu í söfnuðunum. Á föstunni hóf  hann að 

prédika, en markmið hennar var að koma á frið að nýju. Þessar prédikanir  voru kallaðar 

Invocavit prédikanir en það nafn er fengið frá fyrsta sunnudegi í föstu.
6
 

 Lúther gerði sér grein fyrir að almenningur þurfti að fá messu á móðurmálinu og 

skrifar ritgerð árið 1526 um þýsku messuna, Deutsche Messe und Ordnung Gottesdientsts. 

Hugsanlega hefur það verið hvatning fyrir hann að menn höfðu verið að prófa sig áfram með 

evangelískar messur á móðurmáli. Sem dæmi um slíkar messur má nefna evangelíska messu 

sem Kaspar Kantz, prior í Karmelklaustri í Nordlingern útbjó fyrir munkana sína árið 1522 

og messu sem Andreas Döber, prestur við Newen Spital í Nürnberg, útbjó árið 1525 en sú 

messa hafði áhrif á messuhandbók Marteins Einarssonar frá árinu 1555 og víðar á 

Norðurlöndum.
7
 

 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín segir að Kirkjuskipanin frá 1537 sé stofnskrá 

evangelísku-lúthersku kirkjunnar í Danmörku.  Hún var unnin af 18 leiðtogum kirkjunnar 

með aðstoð Lúthers og Johannes Bugenhagens. Það sýnir okkur að Danmörk og Þýskaland 

voru nátengd hvað snertir siðbótina. Árið 1537 (2. sept) kom kirkjuskipanin (Ordinansían) út 

og var þýdd á dönsku árið 1539. Gissur Einarsson þýddi hana svo yfir á íslensku árið 1541, 

en hún var samþykkt á Alþingi það sama ár. Hún var borin undir prestastefnu í Skálholtsstifti 

árið 1542, en var samþykkt þar með fyrirvara. Það voru aðeins 22 prestar sem samþykktu 

hana, en sex bættust við síðar. Þannig var siðbótin lögtekin í Skálholti árið 1542, en árið 1551 

á Hólum. Um aldamótin 1600 var nákvæmari þýðing unnin en með því var Ordinansían til í 

tveimur útgáfum. Danska kirkjuskipanin var gefin út í sinni endanlegu útgáfu árið 1542 með 

nokkrum breytingum frá fyrri útgáfu. Danska kirkjuskipanin er sögð vera lík þeirri frá 

Pommern sem var frá árunum 1534-1535, en J. Bugenhagen var þaðan.
8
 

Skipting kirkjuskipanar Kristjáns III var eftirfarandi: 

„1. Um lærdóminn 

  2. Um kirkjusiði 

  3. Um skólana 

  4. Um uppihald prestanna og fátækra framfærslu 

  5. Um biskupana 

  6. Um bækur þær er hverjum presti beri að eiga.“
9
 

                                                           
6
 Arngrímur Jónsson 2007, Lítúrgía, s. 409-410. 

7
 Sama rit, s. 461-462. 

8
 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2012, Íslensk kirkjusaga, s. 126-127. 

9
 Einar Sigurbjörnsson 1996, Embættisgjörð, s. 38. 
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 Lesið var úr Nýja testamenti Odds allt til 1562. Eiginleg guðspjallabók kom út á 

Hólum árið 1562 með kollektum, pistlum,og guðspjöllum fyrir alla helgidaga á árinu, en þar 

var þýðing Odds inni að hluta til. Þessar kollektur voru notaðar að mestu til ársins 1869.
10

   

 Skylda var að flytja ritningarlestra, prédikun, áminningu til þeirra er gengu til altaris 

og innsetningarorðin á móðurmáli, en þannig átti prédikun fagnaðarerindisins að hljóma.  

 Fyrsta bókin sem kom út á Íslandi var Nýja testamentið árið 1540, en það þjónaði 

beint evangelískri skipan messunnar. Hægt var því að lesa pistil og guðspjall sunnudagsins á 

móðurmáli frá upphafi, þó að messan færi fram að latínu að öðru leyti. Til þess að mögulegt 

væri að messa á móðurmáli varð að gefa út handbækur fyrir presta og messusöngbók en 

sálmabókin var þriðja bók kirkjunnar.
11

  

 Á meðan Gissur Einarsson var biskup á Íslandi og hálfa biskupstíð Marteins 

Einarssonar var engin lúthersk handbók presta til. Sumarið 1554 fór  Marteinn Einarsson 

biskup til Danmerkur. Hann lét prenta handbók og sálmakver í Kaupmannahöfn veturinn 

eftir. Handbókin kom út í febrúar, en sálmabókin í mars árið 1555 en þær eru bundnar saman 

í eina bók sem er 88 blöð.
12

 

Handbókin var notuð hér á landi þar til Graduale Guðbrands Þorlákssonar var gefin út á 

Hólum 1594.  

 Ástæðan fyrir útgáfu Grallarans var skortur á einingu í helgisiðum á Íslandi. Friðrik 

II. sendi bréf til biskupa á Íslandi og bað þá að setja saman messusöngbók til að binda enda á 

þessa óeiningu.  Í fyrstu útgáfu Grallarans er bréf Friðriks prentað fremst.
 13

 

 Í bréfi sínu segir konungur  að mikill ruglingur sé á sálmum sem sungnir séu í kirkjum 

á Íslandi vegna mismunandi þýðinga.  Fólk sem sæki mismunandi kirkjur geti ekki fylgst 

með söngnum. Í bréfinu eru biskuparnir, Gísla og Guðbrands beðnir um að funda varðandi 

málið sem allra fyrst og ákveða eina þýðingu fyrir sálmana og sérstaklega þá sem sungnir eru 

í kirkjum svo allir getið farið eftir sömu þýðingunni. Þó að Gísli biskup sé nefndur í bréfinu, 

leikur enginn vafi á að Guðbrandur hafi staðið á bak við það að þetta bréf var sent.
 14

  Gísli 

var orðinn háaldraður en Guðbrandur ungur og kappsamur og hafði áhuga á breytingum 

innan kirkjunnar.  

                                                           
10

 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2012, Íslensk kirkjusaga, s. 126-127. 
11

Einar Sigurbjörnsson 2000, „Grundvöllur lagður að helgihaldi.“ Kristni á Íslandi lll, s. 64. 
12

 Arngrímur Jónsson 1992, Fyrstu handbækur presta á Íslandi eftir siðbót, s. 23. 
13

 Einar Sigurbjörnsson 2000, „Grundvöllur lagður að helgihaldi.“ Kristni á Íslandi lll, s. 67. 
14

 Páll Eggert Ólafssson 1924, Upptök sálma og sálmalaga, s. 30. 
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Guðbrandur fékk Odd Einarsson biskup til að skrifa formála í Gallarann 1594, sem er 

prentaður fremst og var það hyggilegt til að tryggja sölu fyrir sunnan, enda leggur Oddur ríkt 

á við presta að nota Grallarann til embættisgerða í Skálholtsbiskupsumdæmi. Ekki eru 

leiðbeiningar um söng eins og sumir ætluðu. Talið er að Oddur hafi verið vel að sér í söng og 

hann hafi lesið hann yfir og fallist á efni hans. Leiðbeiningar um söng koma aftast í 

Grallaranum 1691 eftir Þórð Þorláksson biskup og fylgdi síðari útgáfum.
15

 

Grallarinn kom alls út í 19 útgáfum en í síðasta skipti árið 1779. Hann breyttist nokkuð á 

milli útgáfa og sumar útgáfur voru undir dönskum áhrifum.
16

 

 Sálmabókin þjónaði ekki beinlínis opinberum guðsþjónustugjörðum eftir útkomu 

Grallarans vegna þess að hann innihélt þá sálma sem átti að syngja í kirkjunni á helgum 

dögum.
17

 

 Árið 1617 kom út Guðspjöll og pistlar eftir Guðbrand sem var handbók fyrir presta. 

Síðar var hún endurútgefin undir heitinu Guðspjöll og pistlar árin 1631, 1658 og 1670. Hún 

kom síðar út undir nafninu Dominicale (sunnudagsbók). Undir því nafni var hún gefin út 

þrisvar sinnum.
18

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Sama rit, s. 40-41. 
16

 Einar Sigurbjörnsson 1996, Embættisgjörð, s. 172.  
17

 Sama rit, s. 170-171. 
18

 Einar Sigurbjörnsson 2000, „Grundvöllur lagður að helgihaldi.“ Kristni á Íslandi lll, s. 66-67. 
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1 Rit Lúthers um messuna 

Upphaf breytinga á messuformi Marteins Lúthers  má rekja til þess að hann sendir Nikulási 

Hausmann biskupi í Zwickaukirkjunni rit þar sem hann fjallar um Hátt messu og bergingar
19

. 

Hann ritar greinina að beiðni Hausmanns. Lúther ávarpar hann og segir: 

Vér viljum nú ágæti Nikulás gera eitthvað guðrækilegt viðvíkjandi gerð messunnar 

(eins og þeir nefna það) og bergingu, þar eð þú hefir beðið þessa svo oft og gera það 

með þeim hætti að taka til hendinni og koma verkinu fram með opinberri iðkun, en 

ekki eins og hingað til, að stjórna hjörtunum með orðum trúarinnar einum saman.
20

  

Lúther segist hafa skrifað bækur og prédikanir í þeim tilgangi að hafa áhrif á fólk svo það 

hætti „guðlausum skoðunum á ytri siðum“. Hann heldur áfram og segist vilja leiða fólk út úr 

þeirri villu „sem Satan hefur sett á helgan stað með hjálp syndugra manna“. Það má geta þess, 

að Lúther notar stundum orðið biskup yfir prest. Hann talar um að messan eigi rætur að rekja 

til síðustu kvöldmáltíðar Drottins, þó búið sé að bæta ýmsu við. Þetta kemur fram í fyrstu 

setningum  ritsins Von Ordnung Gottesdiensts in der Gemeine en þar segir: „Guðsþjónustan, 

sem nú er í almennri iðkun alls staðar, á sinn kristilega háleita uppruna alveg eins og 

prédikunarembættið [...].“
21

  Lúther vildi ekki gera róttækar breytingar og taka upp nýtt 

messuform frá grunni. Hann vildi byggja á því messuformi sem fyrir var, en með því vildi 

hann taka tillit til þeirra sem eru „veiklyndir í trúnni.“  Lúther vildi hreinsa messuformið af 

allri „viðurstyggð.“  Hann vildi gera messuna og altarisgönguna guðrækilega sem stuðlaði að 

sannri iðrun fólksins. 
22

 

 Lúther vildi ekki leggja niður þá messu sem hafði verið viðhöfð, heldur hreinsa hana 

af öllum viðbótum. Í gegnum aldanna rás hafa menn bætt inn allskonar viðbótum og segir 

Lúther lítið hafa orðið eftir af messunni og bergingunni nema nafnið eitt. Hann heldur áfram 

og segir að fyrstu kirkjufeðurnir hafi bætt inn hlutum sem voru lofsverðir. Það megi sjá að 

þeir hafi beðið sálma Davíðs áður en brauð og vín var helgað.  Hann nefnir þá Athanasius og 

Cyprianus í því sambandi.
23

 

 Lúther er harðorður þegar hann talar um að menn hafi bætt við ýmsum „ölturum og 

Baalsmyndum“ þegar opnað var fyrir breytingar á messunni. Hann talar um að guðlausir 

konungar og biskupar ásamt prestum hafi stuðlað að þessu. Í þessu sambandi talar hann um 

                                                           
19

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið  4(2), s. 147. 
20

 Sama rit, s. 148. 
21

 Arngrímur Jónsson 2007, Lítúrgía s. 410. 
22

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið 44(2), s. 148. 
23

 Sama rit, s. 148. 
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lágasönginn sem hann segir vera „sundurtættan og andstyggilegan“ og byggi á ýmsu „glundri 

eða dreggjum“.  Lúther segir það vera kveikjuna að því að messan varð að fórn.  Fórnin og 

peningabænir (lat. collectae mercenariae) komu síðar inn í messuna.
24

 

 Lágasöngur er hluti af kaþólsku messunni og eru bænir sem prestur flytur í hálfum 

hljóðum.
25

 Það er kallað lágmessur þegar ekki er sungið í henni.
26

 

 Þegar hér er komið við sögu, er messan að verða að einkamessu sem prestur flutti 

einn. Oft keypti fólk prest til að syngja messu svo sem fyrir sálum látinna, (svokallaðar 

sálumessur), fyrir ferðamönnum, fyrir eignum og þannig mætti lengi telja upp þætti sem 

gerðu messuna að fórn. 

 Lúther talar um samtíma sinn og segir að enn sé verið að bæta inn í lágasönginn í 

hinum og þessum hátíðarmessum. Nefnir hann í þessu sambandi bænina sem kemur á undan 

innsetningarorðunum (lat. communicantes) sem breytist eftir tíma og hátíðum og 

minningarbænir sem hafðar voru yfir lifendum og dauðum. 

 Lúther lætur sig varða ytra umhverfi messunnar sem menn hafa bætt inn, en í því 

sambandi nefnir hann dúka, kerti, messuklæði og ýmislegt er snertir tónlistina og 

helgimyndirnar. Hann kallar þessa hluti „viðurstyggð“, sem boðskapur fagnaðarerindisins 

muni algjörlega útiloka. Hann vitnar í orð Páls postula þar sem hann talar um að prófa allt en 

halda því sem gott er. Okkur ber að halda messunni sem sakramenti eða erfðaskrá (lat. 

testamentum) og þakkargjörð (lat. benedictio). Messan er máltíð Drottins eða minning hans. 

Hún á ekki að vera spillt af fórn eða verkum.
27

 

Lúther segir að allt hafi þetta verið látið viðgangast með fagnaðarerindið mitt í allri þessari 

viðurstyggð. Hann vitnar í orð Páls í 1Þess 5, 21 þar sem hann segir: „Prófið allt, haldið því 

sem gott er.“ Við samþykkjum þetta aðeins sem sakramenti, erfðaskrá eða blessun, borð Guðs 

(lat. eucharist), máltíð Guðs, minning Guðs, samneyti, eða hvað nöfnum  má kalla 

fagnaðarerindið svo framarlega sem það er ekki spillt af fórn eða verkum.
28

 

 Í lok kaflans um latnesku messuna (lat. Formula missae) þá talar Lúther um að það 

þurfi messu á móðurmáli, en það sé nauðsynlegt til að fræða almenning um trú og til þess að 

fólk heyrði innsetningarorðin um líkama og blóð Krists á sínu móðurmáli og fyrirheit hans 

                                                           
24

 Sama rit, s. 149. 
25

 Mörður Árnason 2005, Íslensk Orðabók, s. 585. 
26

 Jóhannes Gunnarsson 1957, Sunnudagsblaðið, s. 243. 
27

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið 44(2), s. 149. 
28

 Marteinn Lúther 1988, „Liturgy and hymns“. Luther´s works, 53.bindi, s. 22. 
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nái til fólksins á skýran hátt.  Hann talar um að kjarni fagnaðarerindisins sé í 

innsetningarorðunum. 

 Lúther var hikandi við að setja saman messu á móðurmálinu þrátt fyrir þessi orð hans 

en hann óttaðist að messan yrði of einhæf. Hann segist hafa verið neyddur til að fara út í þetta 

verk. Meðal annars var þrýstingur frá Nikulási Hausmann, en hann skrifaði Lúther hvatningu 

árið 1524, þar sem hann segir að allir vilji að Lúther setji saman messu á móðurmálinu. 

Verkefnið óx Lúther í augum vegna umfangs, tónsetningar og hann var hræddur um að ná 

ekki fram réttum þýskum anda. Hann réðst þó í verkið og sendi kjörfurstanum uppkastið árið 

1525, þar sem hann óskaði eftir aðstoð söngmeistara kjörfurstans.
29

 

                                                           
29

 Arngrímur Jónsson 2007, Lítúrgía s. 463. 
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2 Háttur messu og bergingar  Formula missae 1523 

2.1 Söngvar - Sálmar 

Lúther talar um að hafa söngvana á móðurmáli sem sungnir eru eftir þrepasöngva, sanctus og 

Agnus Dei. Hann vill að fólk taki undir sönginn, en ekki að það sé eingöngu kórinn sem 

syngi. Hann nefnir þann möguleika að hafa söngva á móðurmáli strax á eftir latínusöngnum, 

eða skipta á milli daga, einn dag sé sungið á latínu og annan á móðurmálinu á meðan á 

aðlögun stendur. Markmiðið sé að allir söngvar séu sungnir á móðurmálinu. Lúther talar um 

að það vanti skáld til að semja andlega söngva á móðurmálinu, sem nota megi í kirkju Guðs. 

Lúther höfðaði til  skálda í Þýskalandi að yrkja andleg ljóð eða sálma.
30

 

 Saltarinn var notaður í helgihaldi kristinna manna frá fyrstu tíð. Aðrir söngvar en þeir 

sem voru í Saltaranum voru bannaðir á samkomunum. Það kom til af því að Guð átti að lofa 

með hans eigin orðum. Saltarinn var mikið notaður í helgihaldi Gyðinga. Ekki er vitnað í 

neitt rit  í Nýja testamentinu eins oft og í Saltarann nema Jesajabók.
31

  

sMarteinn Lúther vissi að góð leið til að breiða út fagnaðarerindið var að binda það í 

söngljóð. Þá var hann að tengja saman uppfræðslu, trúariðkun og skemmtanagildi. Það var 

samt ekki auðvelt fyrir Lúther að koma þessari hefð á þar sem mönnum fannst þetta 

óviðeigandi.
32

 

 Talið er að Lúther sé sá fyrsti sem yrkir sálma á móðurmáli út frá Saltaranum. Talið er 

að hann hafi ort um 40 sálma en af þeim eru sjö úr Davíðssálmunum.
33

 Sálmurinn er tjáning 

trúarinnar.
34

  

 Í Danmörku var mjög fljótlega tekin sú stefna að syngja messuliðina sem sálma í 

staðinn fyrir hefðbundna messuliði. Það var meira að segja bannað að syngja sálma nema á 

dönsku. Hér á Íslandi var ekki sami háttur á. Gissur Einarsson sem var aðal forystumaður 

siðbreytingarinnar hafði verið í skóla í Hamborg og Wittenberg en ekki í Danmörku. Hann 

flutti ýmsa siði beint frá Þýskalandi. Þetta kemur fram í Handbók Marteins Einarssonar frá 

1555 en þar var messuform sem er í andstöðu við danska formið þó að Peder Palladius hafi 

skrifað formála bókarinnar.
35

 

 

                                                           
30

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið 44(2), s. 158-159. 
31

 Kristján Valur Ingólfsson 2000, „Saltarinn og helgihaldið.“ Ritröð Guðfræðistofnunar 14, s. 245-246. 
32

 Kristján Valur Ingólfsson 2003, „Sálmakver Herra Gísla 1558.“ Til heiðurs og hugbóta, s. 146. 
33

 Sama rit, s. 150. 
34

 Kristján Valur Ingólfsson 1986, „Sálmur-svar manns við ávarpi Guðs“. Kirkjuritið 52(2), s. 37 og 42. 
35

 Kristján Valur Ingólfsson 2003, „Sálmakver Herra Gísla 1558.“ Til heiðurs og hugbótar . s 151. 
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2.2 Ritningalestrar 

Lúther ræðir um tíðasönginn á rúmhelgum dögum að hann sé í lagi, þar fari ekki  

neitt fram sem ekki getur gengið. Þar sé byggt á lestri ritningarinnar og guðlegt orð hljómi 

sem sé hið besta mál. Mikilvægt sé að drengir fái að lesa og heyra sálma Davíðs og texta úr 

heilagri Ritningu. Ef menn vilji breyta tíðagerðunum, þá sé þörf  á að stytta þær, en þær séu 

of langar. Hann leggur til þrjá Davíðssálma með einum til tveimur víxlsöngvum. Þetta sé þó í 

höndum biskups, en hann raðar upp því sem passar best fyrir hvern dag vikunnar. Hann 

leggur til að sálmar Davíðs og ritningarlestrum sé raðað niður á árið. Hann leggur til að 

lestrar séu á hverjum degi, að morgni sé lesið úr Nýja testamentinu og að kvöldi úr því gamla, 

en talað yrði út frá ritningunni á móðurmálinu. Hann ræðir um latnesku nöfnin homilia í 

óttusöng og capitulum í aftansöng en þau vísi til þess að hinir kristnu hafi komið saman og 

lesið úr ritningunni með útleggingum á móðurmálinu. Í þessu sambandi vísar hann í Pál 

postula í 1. Korintubréfi 14 kafla þar sem sagt er „Guði séu þakkir“ en menn hafi lofað Guð 

og þakkað honum eftir útleggingar af textunum (homilium) fyrir opinberun Guðs orðs, það sé 

hinn sanni andi, sem hann vilji sjá í ljóðum sem flutt eru á móðurmálinu.
36

 

 Lúther vill að ritningin hafi sinn sess í messunni og hrindi í burtu öllum ævintýrum og 

lygum úr helgisögum sem hann segir að komið hafi staðinn fyrir lestra úr Ritningunni. 

Hjálpræðisverkið eigi að hljóma til safnaðarins hreint og ómengað.
37

  

2.3 Messuklæðin 

Lúther snýr sér að messuklæðunum og segir þau vera eins og annað atferli. Það sé frjálst að 

nota þau, svo framarlega að það fari ekki út í öfgar í skrauti og ytra prjáli. Það breyti engu 

hvort efnin séu helguð í messuklæðum eða ekki. Það eru ekki messuklæðin sem leiði okkur til 

Guðs. Hann segist vera á móti því að klæðin séu helguð eða blessuð og álitin helgari en önnur 

klæði, nema þá með blessun sem kenni að öll sköpun Guðs er góð og sé helguð fyrir orð og 

bæn. Hann segir biskupana hafa innleitt hjátrú varðandi messuklæðin sem er „viðurstyggð.“
38

 

                                                           
36

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið 44(2), s. 159-160. 
37

 Arngrímur Jónsson  2007, Lítúrgía, s. 417-418. 
38

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið 44(2), s. 147-155. 
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2.4 Messuform í Formula missae 

Þættir Formula missae eru: 

1) Messuupphaf 

2) Miskunnarbæn ( Kyrie) 

3) Dýrðarsöngur – lofgjörð (Gloria – laudamus) 

4) Kollekta 

5) Pistill 

6) Þrepsöngur og Hallelúja 

7) Guðspjall 

8) Trúarjátning (Credo) 

9) Prédikun 

10) Upphaf þakkargjörðarinnar (Praefatio) 

11) Innsetningarorðin 

12) Faðir vor (Oratio dominica) 

13)  Heilagur (Sanctus) 

14) Friðarkveðja (Pax) 

15)  Berging (Communio) 

16)  Lokabæn (post-communio) 

17)  Blessun
39

 

 

 Messuupphaf. Í Formula missae fer Lúther í hvern messulið fyrir sig og byrjar á 

messuupphafinu á sunnudögum og kristshátíðum (páskum, hvítasunnu og jólum).  Hann 

samþykkir messuupphafið í sinni mynd, þótt hann kjósi fremur að fá sálma úr Saltaranum 

eins og var forðum.  Lúther segir þá í Wittenberg hafa hætt við allar hátíðir heilagra manna, 

en það megi minnast þeirra í prédikunum á sunnudögum. Þeir vilja þó halda í kristshátíðirnar, 

Kyndilmessu, Boðunardag Maríu og eins þrettánda og áttadag. Lúther hafnar öllum 

krossmessum.
40

 

Stefnumót manns og Guðs er undirstrikað í messuupphafinu. Hinn upprisni Drottinn kemur á 

móti honum og á samskipti við hann í guðsþjónustunni. Það er sjálfur Jesús Kristur sem 

                                                           
39

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið 44(2), s. 147-155. 
40

 Sama rit, s.  149-150. 
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mætir honum á þessu stefnumóti í öllu formi kristinnar guðsþjónustu. 
41

 Jesús lifir og þess 

vegna lifir kirkjan.
42

 

 Miskunnarbæn (kyrie). Miskunnarbænina (lat. Kyrie eleison)  á að syngja eins og áður 

með mismunandi lögum eftir hátíðum.
43

 Í rómversku messunni var Kyrie sunginn níu sinnum 

og hélst þannig í Wittenberg, en þeim líkaði vel við þann söng. Kyrie eleison var  fylgt eftir 

með lofsöng englanna, það er Dýrð sé Guði í upphæðum.
44

  

 „Drottinn miskunna þú oss“ (lat. Kyrie eleison) hefur verið hluti af messunni frá 

dögum Basiliusar mikla og er Lúther sáttur við þann þátt ásamt lestri pistils og guðspjalls sem 

hann telur vera nauðsynlegt. Hann leggur áherslu á lestur á móðurmáli. 
45

 

 Dýrðarsöngur-lofgjörð (Gloria-laudamus). Það var í höndum presta (biskupa) hvort 

þeir slepptu Gloria in excelsis eða héldu honum inni.
46

  

 Kollekta. Þriðji liður messuupphafsins er bæn dagsins eða kollektan sem á að vera ein 

og guðrækileg. Sunnudags kollekturnar sem eru beðnar í samræmi við fagnaðarerindið skulu 

vera áfram í messunum.
47

 

 Pistill. Lúther fjallar um pistilinn sem lesinn er, en hann segist vilja halda í þá hefð 

vegna þess að það sé ekki neitt óguðlegt lesið þar og ekki kominn tími á að breyta honum enn 

sem komið er. Hann saknar þess að ekki séu oftar lesnir textar úr bréfum Páls sem fjalla um 

trúna sjálfa, heldur  sé lesið meira um hegðun og hvatningu. Hann segir að sá sem hafi sett 

saman textana hafi verið ólærður og of upptekinn af verkunum. Hann hefði vilja sjá fleiri 

texta fjalla um trúna á Krist. Hann er sáttari við guðspjallatextana en þar sé oftar fjallað um 

trúna. Eftir að farið var að prédika á móðurmálinu er bætt úr þeirri þörf.
48

 

   Þrepsöngur (lat. graduale) og lofgjörðarvers (Hallelúja). Söngurinn sem er sunginn á 

milli pistils og guðspjalls er kallaður þrepsöngur (lat. graduale), hann á að syngja með 

tveimur versum og hallelújasöng.
49

  Það var oft sungið fjölradda af kórnum. Eftir að 

ritningarlestrarnir urðu tveir í fornmessunni á 6. öld, það er pistill og guðspjall voru graduale 

og Hallelúja sungnir saman.  Tvö vers voru sungin í graduale og var þá fyrra versinu svarað 

                                                           
41

 Kritján Valur Ingólfsson 2001, „Kirkjusöngur við aldahvörf.“  Kirkjuritið (67)1, s. 16. 
42

 Sama rit, s. 18. 
43

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið 44(2), s. 150. 
44

 Arngrímur Jónsson 2007, Lítúrgía, s. 415. 
45

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið 44(2), s. 148-149. 
46

 Sama rit, s. 150. 
47

 Sama rit, s. 150. 
48

 Sama rit, s. 150. 
49

 Sama rit, s. 150. 
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með hinu síðara, en þau voru oftast úr Davíðssálmum. Hallelújaákall fylgdi hallelújasöngnum 

en hann var aðeins eitt vers.
50

 

  Lúther segir minningu um pínu og sigur Krists vera ævarandi, en Hallelúja eigi að 

hljóma stöðugt í kirkjunni.
51

 

 Á miðöldum var bætt við öðrum söngtexta sem var kallaður sekventíur sem hefur 

verið kallaður fylgja á íslensku.
52

  Lúther talar um að hann vilji ekki leyfa neina sekventíur 

eða lausamál, nema það sé með samþykki biskups, t.d. á fæðingarhátíð Krists, Nú viljum vér 

allir þakka (lat. grates nunc omnes), og á hvítasunnu.
53

 

 Guðspjall. Eins og pistillinn, er guðspjallið lesið eða tónað en ekki er notuð sama 

tónlistin við pistil og guðspjall. Lúther segir að ekki sé bannað eða þess krafist að kerti eða 

reykelsi sé  borið fyrir guðspjallsbókinni, það er frjálst.
54

 Í umfjöllun sinni um lestra úr 

pistlum, þá nefnir hann að ritningalestrarnir kenni trú á Krist og guðspjöllin kenni einnig þá 

trú. Hann segir ef upp á það vanti, komi prédikunin til með að fylla upp í þau göt.
55

 Hann 

horfir til framtíðar og nefnir að hugsanlega í framtíðinni verði messur á móðurmálinu. Þetta 

rættist þremur árum eftir að Formula missae kom út með Deutsche messe.
56

 

 Trúarjátning  (Credo). Eftir guðspjallið hafði trúarjátningin verið lesin eða tónuð. 

Hann segir að ekki passi að syngja Níkeujátninguna en því ráði biskup.
57

 Í upphafi 

siðbótarinnar gátu söfnuðir ekki sungið með þegar trúarjátningin var flutt. Hún var sungin 

fjölradda af kórnum þó það hafi verið með einfaldari hætti úti á landsbyggðinni. Með sálmum 

um söngþætti messunnar, sem komu út með Deutsche messe árið 1526 var fyrst möguleiki að 

söfnuðurinn gæti sungið  með.
58

 

 Prédikun. Prédikun kemur á eftir trúarjátningunni, en það var eins í rómversku 

kirkjunni.  Lúther tekur fram að prédikað skuli á móðurmáli og veltir fyrir sér hvar í 

messunni skuli hafa hana. Hvort hún komi á eftir trúarjátningunni eða á undan 

messuupphafinu.  Hann mælir frekar með því að hún sé á undan messunni, vegna þess að 

guðspjallið er „rödd hrópanda í eyðimörkinni“
59

 og leiðir þá sem ekki hafa tekið trú til trúar. Í 
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raun er messan boðskapur fagnaðarerindisins og samfélag um borð Drottins þar sem aðeins 

þeir sem trúa safnast saman.
60

 

 Prédikun var fastur liður í messunni allt frá fornkirkjunni, en á miðöldum var henni 

stundum sleppt, en þá var messujátningin látin duga í stað prédikunar. Á miðöldum snérist 

prédikunin oft um lestur helgisagna eða um það hvernig einstaklingurinn gæti notið andlegrar 

og tímanlegrar umbunar messunnar. Lúther vildi tengja saman prédikunina og þjónustuna við 

borð Guðs. Innsetningarorðin voru grunnur þessarar tengingar. Orð hans voru: „þegar 

Drottinn stofnsetti messuna, þá mælti hann. Gjörið þetta í mína minningu, eins og hann hefði 

sagt: Svo oft sem þér gjörið þetta, skuluð þér prédika um mig“.
61

 

Orðin í 1. Kor 11, 26 Gjörið þetta í mína minningu, skýra muninn á viðhorfi 

miðaldakirkjunnar og Lúthers. Lúther leit svo á, að minningin fælist í prédikuninni á meðan 

miðaldakirkjan leit svo á að hún fælist í þjáningu Krists með leikrænum hætti. Hann studdi 

mál sitt með versum í Davíðssálmum 102, 22-23  að þau mættu kunngjöra nafn Drottins í 

Síon og lofstír hans í Jerúsalem,
 
þegar þjóðirnar safnast saman og konungsríkin til þess að 

þjóna Drottni og 111,4-5 Hann hefur látið minnast dásemdarverka sinna, náðugur og 

miskunnsamur er Drottinn, hann gaf þeim fæðu er óttast hann, minnist sáttmála síns 

ævinlega.  Lúther vitnar í 1 Kor 11, 26 í prédikun sinni þar sem hann segir um samband 

prédikunar og altarissakramenta:  

 Vér eigum að hafa þá skyldu, minningu og samfundi við Krist, að vér prédikum 

kærleika hans og náð, hlýðum á og íhugum. Með þessu erum vér hvött til kærleika hans og að 

vona á hann. Þetta eigum vér að varðveita eins og heilagur Páll segir í 1 Kor 11, 26: „Því að 

svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af kaleiknum, boðið þér dauða Drottins, þangað til 

hann kemur.“
62

 

 Söfnuðurinn, hinir trúuðu, eiga að næra trú sína á orðinu sem flutt er og með því að 

meðtaka sakramentið. Tilgangur messunnar er að boða Krist, þjáningu hans og náð og að 

hann sé lofaður fyrir velgjörðir. Þannig taki menn við orðinu í prédikun og með því að 

meðtaka hold hans og blóð. Þetta er allt gert í þeim tilgangi að næra trúna. Á þann hátt verða 

menn sterkari að mæta syndinni í daglegu lífi og öllu því sem kann að tæla okkur. Kjarni 

fagnaðarerindisins er boðskapur um fyrirgefningu syndanna, sem kemur svo skýrt fram í 

innsetningarorðunum. Lúther segir að þetta eigi að vera boðskapurinn í öllum prédikunum 

ásamt boðskap um að trú er gjöf, en fæst ekki fyrir verk. Sérhver maður verður að taka á móti 
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Kristi í trú sem frelsara sínum og lausnara. Þannig á dauði Krists og upprisa að verða eitthvað 

sem við fáum sem eign og endurlausn sem hann hefur keypt okkur til handa og verði okkur 

sem réttlæti. Að réttlætast fyrir trú en ekki fyrir verk.
63

  

 Almenn kirkjubæn (lat. oratio generalis). Í formula missae er ekki talað um almenna 

kirkjubæn. Víða í N-Evrópu var þætti hnýtt aftan við prédikunina á sunnudögum og hátíðum, 

sem var kallaður próna. Líklegt er nafnið sé komið úr frönsku, en það þýðir grindverk sem 

skildi að kórinn og kirkjuskipið. Á miðöldum voru fluttar tilkynningar og ávörp þaðan á 

móðurmáli. 

 Í Handbók Marteins Einarssonar frá 1555 er próna, sem líkist mjög prónu sem er í 

íslensku handriti frá 16. öld (AM 687c, 4to, fol. 3r).  Prónur sem flytja átti af prédikunarstóli 

eru í kirkjuskipan Jóhannesar Bugenhagen. Efni þeirra er hvatning til bæna sem kölluð voru 

bænarefni. Beðið var fyrir sjúkum, stjórnvöldum og kennimönnum, friði, óvinum, boðun 

orðsins, daglegum þörfum fólks og  farsóttum. Prónurnar voru líka notaðar til útskýringa á 

hátíðum, lýsingu á hjónaefnum og hjónavígslum. Almenn syndajátning var stundum hluti af 

prónunni.
64

 

 Engin þakkarefni eða sérefni eru nefnd aðeins: „Vér færum þér þakkir ávallt og alls 

staðar“.  Lúther leit á þessi orð sem gott upphaf  eða aðfararorð að innsetningarorðunum en 

ekki sem beina þakkargjörð þó að það sé i raun eðli præfatiunnar.  

Lúther lítur á innsetningarorðin sem kjarnann. Í Formula Missae eru þau tengd præfatiunni 

með tilvísunarfornafniu „Qui“. Daginn áður en hann leið, tók hann brauðið[...]. (lat. Qui 

pridie quam patererur, accepit panemm [...]).
65

  

 Lúther talar um að hann vilji láta tóna innsetningarorðin, eftir örstutta þögn,  á sama 

hátt og drottinleg bæn er tónuð eftir lágasöng, svo söfnuðurinn heyri það vel. Hann segir þó 

að það sé frjálst þeim sem trúa að fara með þetta upphátt eða í hljóði.
66

 

Heilagur (Sanctus) er sunginn þegar helgun efnanna er lokið. Brauði og víni sé haldið uppi 

þegar Benedictus er sunginn en það segir Lúther að sé fyrir hina óstyrku sem hugsanlega 

hneykslast ef þessu verði breytt frá því sem var.
67

 

 Lúther segir í mörgum ritum sínum að innsetningarorðin séu grunnur messunnar. Í 

upphafi þegar Kristur stofnaði samfélagsmáltíð mælti hann þessi orð. Hann nefnir að Páll í 
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fyrra Korintubréfinu 11. kafla birti orð Krists og útskýri þau. „Vér ættum að treysta og halda 

fast í þau, eins og klettur væri, ef vér ekki viljum láta leiðast afvega af kenningarvindi, eins 

og gerst hefur með kenningum guðlausra manna“.
68

 Orðin eru sannleikur og ekki megi sleppa 

neinu af þeim. Þau beri að segja eins og þau eru og engu að sleppa við altarisgönguna. Lúther 

kallar messuna „testamentum“ eða „erfðaskrá“ sem Kristur gaf hinum trúuðu fyrirheit um. 

Orð Krists sjálfs voru: Þessi kaleikur er hið nýja testamenti í mínu blóði“. Hér er 

grundvöllurinn sem beri að byggja messuna á. 

 Lúther heldur áfram að tala um „testamentum“ erfðaskrá og erfingja.
69

 Hann segir Pál 

vera fyrirmyndina, en hann tali skýrt um testamentum í Róm 4, Gal 3 og 4,  í Hebr 9.  Í 

orðum Krists: „Þetta er líkami minn, sem fyrir yður er gefinn, þetta er blóð mitt, sem úthellt 

verður“ segir Lúther segir Jesús bera vitni um dauða sinn. Í orðum Krists: „[...] til 

fyrirgefningar syndanna „ komi arfurinn fram. Kristur útvelur erfingjana í orðunum“ [...] fyrir 

yður og fyrir marga,“
70

 það er fyrir þá sem vilja taka á móti arfinum í trú. Það er trúin sem 

gerir hinn trúaða að erfingja. Í messunni fá menn fyrirheit um fyrirgefningu syndanna sem 

var fullkomnuð með dauða sonar Guðs á krossinum.  

 Í testamentishugsuninni er messan gjöf Guðs með fyrirheiti, þar sem innsetningaroðin 

eru mikilvægasti þátturinn. Guð tekur á móti manninum til samfélags við sig, ef hann tekur á 

móti fyrirheitunum og þakkar fyrir þau. Hér um að ræða grundvöll fagnaðarerindisins. Það 

flokkast undir spillingu, ef menn vanrækja þau á einhvern hátt.  

 Messan á að vera eftir fyrirmynd Krists og innsetningarorð hans eiga að hljóma: 

Accipite et manducate etc, „Takið og etið [...]“.
71

  Af náð sinni og kærleika elskaði Kristur 

synduga og glataða menn svo heitt, að hann með orðum sínum sem koma fram í 

innsetningarorðunum fyrirgefur sérhverja synd, gefur eilíft líf, en það er án verðskuldunar og 

allra verka. Jesús var framseldur og blóði hans var úthellt. Þetta eru þau tákn og fyrirheit sem 

mönnum bjóðast. Þegar menn koma fram fyrir Krist í altarisgöngunni þá neyta þeir efnanna 

sem minningu um hann og fá að smakka kærleika hans og gjafmildi á áþreifanlegan hátt.
72

 

 Friðarkveðja, berging og messulok. Þegar búið er helga efnin er beðin sama bænin og 

í rómversku messunni en hún er: „Áminntir af hjálpsamlegum fyrirmælum og leiddir af 
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guðlegri tilsögn, dirfum vér að segja  (lat. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione 

formati andemus dicere)“.
73

 

 Um er að ræða borðbæn fyrir bergingu sakramentisins.  Lúther vildi fella niður 

bænina sem kemur á eftir, innskotið (lat. embolismus): „Vér biðjum þig, Drottinn, að frelsa 

oss [...]. (lat. Libera nos, quesumus, Domine etc.)“.
74

  

 Þar á eftir kemur friðarkveðjan, sem Lúter leit á sem nokkurs konar aflausn þeirra sem 

gengu til altaris. Skýr rödd sem boðar fagnaðarerindið um fyrirgefningu syndanna.
75

 

Lúther skildi aflausnina sem: „sýknudóm, frelsi og lausn frá syndinni, sambærileg við þátt 

skírnar og kvöldmáltíðar í hjálpræðisverki Guðs.“ 
76

 Kirkjunni er veitt umboð af Jesú Kristi 

til að leysa syndara undan oki syndarinnar eða ekki að leysa þá. (Jóh 20, 22-23). Samkvæmt 

skilningi Lúthers er ekki skylda að skrifta þegar gengið er til altaris eða í aðrar athafnir. Það 

gera menn þegar þeir þurfa þess með.
77

 

 Í Formula missae talar Lúther ekki um syndajátninguna, en friðarkveðjuna álítur hann  

vera aflausn. Það var þekkt í klaustrum að syndir voru játaðar fyrir bergingu. Hugsanlega á 

friðarkveðjan upptök að rekja til syndajátninga í klaustrunum (Augustinareglan frá 1501).  

Lúther vill að presturinn snúi sér að fólkinu um leið og hann flytur friðarkveðjuna. Að henni 

lokinni er komið að bergingu. Fyrstur á biskup eða prestur að bergja og síðan söfnuðurinn. 

Guðs lamb (lat.Agnus Dei) er sungið á meðan. 

 Lúther leyfir að útdeilingarorðunum sé haldið: „Líkami Drottins vors Jesú Krists 

varðveiti sál mína (eða þína) til eilífs lífs“ og „blóð Drottins vors varðveiti sál þína til eilífs 

lífs“.
78

 

Ef prestur vill láta syngja bergingarvers (lat. communio) úr Davíðssálmi eins og var siður í 

rómversku kirkjunni, er honum það í sjálfsvald sett.
 79

 

 Lokabæn. Þegar komið er að messulokum eða lokabæninni (lat. complenda) hafnar 

Lúther flestum sem  „hljóða næstum ætíð um fórn.“
80

 

 Þegar Lúther talar um aðferðir við bergingu nefnir hann nokkrar. Prestur eða biskup 

getur helgað bæði efnin áður en hann meðtekur brauðið, eða að hann neytir brauðsins strax 
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eftir helgun, en það vill Lúther að söfnuðurinn geri. Vínið er síðan helgað eftir á og allir neyta 

þess. Þetta segir Lúther að sé eftir fyrirmynd Krists eins og það stendur í guðspjöllunum. 

Hann segir að þetta sé nýtt og tímabært að breyta þessu „nema því sé breytt sem vér höfum 

gjört eftir helgunina hingað til“.
81

 

 Lúther vill halda í messulokin, eins og þau voru hjá rómversk kaþólsku kirkjunni 

nema að sleppa „Farið messunni er lokið“ (lat. ite missa est).  Segja skal í staðinn „Þökkum 

Drottni“ (lat. Benedicamus Domino) og ef menn vilja má bæta við Alleluia.
82

  

 Blessun (lat. benedictio). Hér er komið að blessuninni. Lúther segir að hér megi vera 

með venjulega blessun sem var í rómversk - kaþólsku kirkjunni eða taka hana úr 4. Mósebók 

sjötta kafla. Eins segir Lúther að versin úr 96. Davíðssálmi megi nota en þau eru: „Guð vor 

Guð, blessi oss og öll endimörk jarðar óttist hann. Amen“
83

. Lúther segir Krist sjálfan hafa 

blessað læriveina sína með þessari bæn þegar hann steig upp til himna.
84

  

2.5 Hvernig leit Lúther á messufórnina (lat. canon missae)? 

Í þessum kafla ætlum við að skoða hver voru rök Lúthers í baráttu hans gegn messufórninni. 

Aðal breytingar  hans á messunni, eru á þakkargjörðarþættinum (lat. Evkaristían). Það var 

ýmislegt í messunni sem Lúther fannst í andstöðu við fagnaðarerindið. Allar þær fjölmörgu 

bænir canon missae skyggðu á innsetningaroðin,  sem hann líkti við skurðgoðadýrkun.
85

 

Hann er harðorður í garð þeirra og kallaði þær samsett „glundur“.
86

 Hann fjarlægir canon 

missae úr messunni og segir hann andstæðan innsetningarorðum Krists og fyrir canon missae 

væri messan fórn sem væri borin fram til handa lifendum og dauðum. Guðs góðu gjafir féllu í 

skuggann fyrir þeim bænum í stað þess að vera aðalatriðið í messunni. Messan væri orðin að 

„friðþægingarfórn“  til að friða Guð.  

 Lúther heldur því fram að boðskapur canon missae sé að messan sé fórn sem við 

fórnum Guði, í stað þess að maðurinn þiggi gjöf Guðs um fyrirgefningu syndanna.
87

 

Hann vildi færa messuna í sama horf eins og fyrstu messurnar voru, þegar Kristur sjálfur sat 

til borðs með lærisveinum sínum. Lúther skrifar í riti sínu um Babylonar herleiðingu 

kirkjunnar frá 1520  (De captivitare) að ekki sé um fórn að ræða í innsetningu 
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altarissakramentisins. Kristur stofnaði sakramentið þegar hann neytti síðustu 

kvöldmáltíðarinnar með lærisveinum sínum, en þá gaf hann erfðaskrá sína en fórnaði ekki 

sjálfum sér frammi fyrir Guði. Hann sat fyrir framan hvern og einn af lærisveinunum og 

deildi út til þeirra, hvers og eins „testamentum, sömu erfðaskrá og útdeildi táknum“.
88

 Lúther 

skrifar einnig í De captivitate að fjöldi fólks trúi því að messan sé fórn sem Guði er færð, 

enda boðar canon missae þennan skilning. Í riti sínu Vom Greuel der Stillmesse frá árinu 

1525 heldur hann áfram baráttu sinni gegn canon missae og ári síðar í prédikun. Eftir að 

Lúther hafði athugað bænirnar, sá hann að lesa mætti þennan skilning út úr þeim og að 

boðskapur þeirra væri ekki samræmi við fórn Krists.  

 Lúther sagði að náð Guðs fengist ekki fyrir jarðneskar gjafir. Þessi efni væru hugsuð 

fyrir náungann, en ekki hægt að bera þau saman við dauða Krists á Golgata, eða vænta sömu 

ávaxta af þeim og af dauða Krists.
89

 

 Lúther segir ennfremur í riti sínu um Babylonar herleiðingu kirkjunnar frá 1520  (De 

captivitate) að það sé satt að brauð og vín hafi verið borið fram áður fyrr til þess að taka á 

móti helguninni með orði og bæn. Þegar búið er að helga efnin, þá eru þau ekki lengur fórn, 

heldur eru þau gjafir Guðs til okkar.  Hann vitnar í 1 Kor 11, 20 þar sem sagt er frá því þegar 

hinu trúuðu komu í messu, höfðu þeir með sér mat og drykk. Þeir kölluðu þetta söfnun sem 

var síðan útdeilt til þeirra fátæku, sem þurftu á því að halda eins og sagt er frá í 

Postulasögunni 4, 34. Hinir trúuðu tóku hluta af matnum, það er brauð og vín og helguðu. 

Þegar búið var að helga brauðið og vínið var það ekki lengur fórn, heldur voru það gjafir frá 

Guði. Lúther tekur tengingu og sækir í frum og fornkirkjuna, þar sem heimildir segja að 

menn tóku með sér brauð og vín handa hinum bágstöddu. Af þeim gjöfum var tekið brauð og 

vín sem var helgað.  

 Lúther vitnar í orð Ireneus: „Vér berum ekki fram fórnir vegna þess að hann (Guð) 

þarfnast þeirra, heldur til þess að vér fáum þakkað honum með eigin gjöfum hans“.
90

 Þau 

minna á, að brauðið og vínið var fórn sem hinir trúuðu færðu fram, en var ekki gjöf til Guðs 

til að fá náð hjá honum, heldur sem þakklæti fyrir góðar gjafir hans til mannanna og stærsta 

gjöfin er gjöf hans í syni sínum Jesú Kristi, sem hann framseldi mönnum til handa eins og 

kemur fram í Róm 8, 32. 
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 Í De captivitate vildi Lúther útrýma þeirri hugsun að prestar væru að fórna Kristi 

sjálfum, Guði föður til dýrðar. Prestarnir vildu bera fram góðverk handa þeim sem þeir vildu 

hjálpa og að treysta á mátt messunnar, í staðinn fyrir að biðja og treysta á bænina til hjálpar. 

Með tímanum hefur þetta þróast yfir í að menn eru að gefa Guði það sem þeir ættu að þiggja 

af honum. Í staðinn fyrir að treysta bæninni, treysta þeir á sakramentið. Messan er andleg og 

hluti af trúnni, en ekki verk sem hægt er að færa yfir á aðra. Í messunni á að næra og styrkja 

trú einstaklinganna. 

Lúther skrifar í Vom Greuel der Stillmesse: 

 „Kristi var fórnað í eitt skipti til þess að bera syndir margra, samt halda þeir áfram að 

fórna honum daglega, meira en hundraðþúsund sinnum í heiminum og hafna með því í 

hjörtum sínum, að Kristur gjörði syndina að engu og hann dó og reis upp aftur.“ 
91

 

Því er haldið fram í rómversku kirkjunni, að Kristi sé fórnað á óblóðugan hátt í messunni 

aftur og aftur. Lúther lítur á þetta sem guðlast. Hann segir:  

„Heldur vil ég vera brenndur á báli, en játa því, að presturinn í þjónustu sinni í messu sé jafn 

eða meiri Drottni mínum og frelsara, Jesú Kristi. Þannig verðum við að vera og vera áfram 

sundraðir um eilífð“.
92

  

 Í sama riti segir Lúther árið 1525, að á krossinum var syndin fyrirgefin í eitt skipti 

fyrir öll. Þessi fyrirgefning stendur mönnum til boða aftur og aftur. Maðurinn þiggur 

fyrirgefningu á hverjum degi og hann getur aftur og aftur tekið á móti kærleika Guðs.  Þessi 

náðargjöf fyrirgefningarinnar sem okkur býðst, kemur í veg fyrir að líta á messuna sem fórn. 

Frá upphafi sögunnar var okkur heitið hjálpræði Krists, sem hefur blessað menn í gegnum 

aldirnar. Messan getur aldrei verið önnur fórn Krists. Hún á að benda á með  hvatningu og 

trausti á hina einu sönnu fórn, sem fór fram á Golgata. 

 Lúther taldi dekksta blett kirkjunnar vera að selja messur mönnum til efnislegra og 

andlegra gæða. Hann telur að það megi rekja upphaf einkamessa, þar sem söfnuðurinn var 

ekki á staðnum til Gregoriusar mikla sem var uppi um 600 e.Kr.  Hann líkti messunum við 

nokkurs konar töfragrip sem hægt var að kaupa, en það hafi átt upptök sín hjá rómversku 

kirkjunni. Þetta tíðkaðist ekki í Austur kirkjunni. Með því að fjarlægja canon missae var hann 

að berjast gegn grundvelli rómversku kirkjunnar og páfadóms. 
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Einkamessur voru mjög algengar á 14. til 16. öld, en menn borguðu fyrir þær með ákveðnum 

upphæðum, kertum eða gjöfum. Stundum voru messur sungnar í marga daga fyrir ákveðnum 

sálum.
93
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2.6 Samanburður á innsetningarorðum Formulae missae og canon missae 

Með samanburði á innsetningarorðum  Formula Missae og canon missae má sjá að Lúther 

tekur í burtu allt orðalag, sem ekki er í Nýja testamentinu. Hann nefnir ekki hvað Jesú hafi 

sagt, þegar hann fékk lærisveinum sínum kaleikinn. Hann notast við orðalag úr 

Matteusarguðspjalli 26. kafla  27. versi: „Drekkið af honum allir,“ og orðalag úr 

Lúkasarguðspjalli, en niðurlagsorðin eru úr Korintubréfi 11, 25. Lúther gefur leiðbeiningar í 

Formula Missae, hvernig á að framkvæma þennan þátt.
 94

  

 Í Formula Missae er upphaldið (lat. elevatio), efnunum lyft upp meðan sungið er 

„Blessaður er sá sem kemur...,“ eins og vani var frá fyrri tíð. Lúther hélt í þann sið að hafa 

upphaldið á sama stað og var í rómversku kirkjunni á þessum tíma, en með því var 

auðveldara fyrir hann að breyta og gera þær róttæku breytingar sem hann gerði með því að 

sleppa canon missae og láta inn innsetningarorðin á þann stað, sem var áður sér efni 

præfatiunnar. Þar sem farið var með innsetningaroðin í hljóði, hefur fólk ekki tekið eftir 

þessum breytingum.
95

 

 Innsetningarorðin verða að fá að vera áberandi og ekki má fela þau. Fólkið verður að 

heyra þau og meðtaka boðskap þeirra. Lúther gagnrýnir hvað þau eru falin í canon missae og 

leiðbeiningarorðum messunnar og að þau væru ekki lesin upp hátt, heldur í hljóði. Alvarlegt 

er að fólk fær ekki að heyra fyrirheit Krists um fyrirgefningu. Prestarnir tileinka sjálfum sér 

helgunarorðin og þau nýtast ekki söfnuðinum. Orð Krists um fyrirgefningu syndanna fá ekki 

nært trúna. Lúther talar um að innsetningarorðunum sé ekki treyst og litið á þau sem hjátrú 

eða guðlausa skoðun. 

Lúther talar um messu á móðurmáli í riti sínu  Eyn sermon von dem newen Testament  þar 

sem hann fólk fái að heyra og meðtaka innsetningarorðin á sínu máli. Þetta er grunnur að því 

að þýska messan er tekin inn. Trúin er dauð og orðið fær ekki að hljóma. Menn hugsa um 

eigin verk og mannasetningar sem „gefi af sér góðverk, sem  menn nefna opus operatum sem 

felst í því, að messan verki af sjálfum sér og beri ávexti, bæði sem líkamlegur og andlegur 

ávinningur“.
96

 Messan er ekki verk, heldur er hún fyrirheit og gjöf frá Guði í sakramentinu. 

Hún getur aldrei verið fórn sem við færum Guði.
 97
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2.7 Blöndun á brauði og víni 

Jesús sagði um vínið að það væri blóðið hans en blóð var tákn lífs í mörgum 

menningarsamfélögum. Ef blóðið rynni úr manninum þá mundi hann deyja. Blóðið var einnig 

mikilvægt í fórnarathöfnum á fyrri tímum meðal annars sem staðfesting sáttmála með 

blóðfórn.
98

 

Í Formula missae leggur Lúther til að  brauð og vín sé borið fram á meðan trúarjátningin er 

flutt, eða eftir prédikun til að helga það.  Lúther fjallar um vínið og hvort eigi að blanda það 

með vatni. Hann segist hallast að því að ekki skuli blanda það með vatni, að það sé eitt. Í því 

samhengi fjallar hann um  versin í Jesaja 1. þar sem segir „vín þitt blandað vatni“ (Jes 1, 22) 

en hann er ekki hrifinn af þeirri merkingu.  Hann segir vínið vera merki hreinleika 

fagnaðarerindisins. Þegar Kristur úthellti blóði sínu fyrir okkur var það hreint en ekki blandað 

okkar blóði. Við tökum þátt í messunni í minningu hans. Lúther gefur lítið fyrir líkingu um 

einingu okkar við Krist. Ef svo væri þá ætti okkar blóði að vera úthellt ásamt blóði hans. 

Hann segir að þetta hafi verð keppikefli rómversku kirkjunnar og grísku kirkjunnar um aldir. 

Það er að vísu rétt, að þegar Jesús var stunginn með spjótinu í síðuna hafi runnið út vatn og 

blóð, en það hafi aðra merkingu en að blanda vatni í vínið.
99

 

 Lúther er ekki búinn að gera endalega upp hug sinn gagnvart þessari blöndun vínsins, 

en hann er ekki sammála túlkun kirkjunnar á blönduninni. „Vér gerum hér ekki minningu 

þessarar einingar, né erum vér sameinaðir honum, áður en hann úthellti blóði sínu, annars 

væri þess minnst í tilbeiðslunni, að blóði voru ásamt blóði Krists hefði verið úthellt fyrir 

oss“.
100

 

 Allar signingar sem gerðar voru yfir brauði og með brauðinu yfir kaleiknum vildi 

Lúther sleppa. Hann vildi ekki heldur að brauðið væri brotið og látið í kaleikinn. 

Þessu öllu er sleppt í Formula missae en sjálf friðarkveðjan fær að standa.
101

 

2.8 Nálægð Krists í altarissakramentinu 

Frá upphafi er kjarni guðsþjónustunnar kvöldmáltíðin. Eftir því sem messan hefur þróast hafa 

áherslur hins helga brauðs og víns breyst.  

Á Lateranþinginu árið 1215 var eftirfarandi samþykkt gerð: 
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Ein er hin almenna kirkja hinna trúuðu. Utan hennar er enginn hólpinn. Í þessari 

kirkju er Jesús Kristur sjálfur prestur og fórn. Líkami hans og blóð er vissulega í 

sakramentinu undir efnum brauðs og víns. Brauð og vín er eðlisbreytt fyrir guðlegan 

mátt í líkama og blóði Jesú Krists.
102

 

Í samþykktinni er talað um eðlisbreytingu  (lat. transsubstantiatio) efnanna, en Lúther snerist 

gegn því. Í samþykktinni er ekki talað um útlit (lat. accidentia) sem var mikilvægt í 

skilgreiningu rómversku kirkjunnar eftir Tómas Aquinas (1225-1274), sem mótaði nákvæma 

kenningu um umbreytingu efnanna, en hann notaðist við orðalag úr heimspeki Aristotelesar. 

Eftir helgun efnanna leit Tómas Aquinas á að ekki væri lengur um brauð og vín að ræða, 

heldur hefði það umbreyst í blóð og líkama Krists, þrátt fyrir að halda lögun sinni, lit og 

bragði. Þetta gekk ekki nema að presturinn væri réttilega vígður, en breytingin átti sér stað 

fyrir hans tilstilli.  Þegar presturinn sagði orðin „Þetta er líkami minn (blóð mitt), þá breyttist 

eðli brauðsins og vínsins í líkama og blóð Krists, þó að eiginleikar og útlit (þ.e. litur, lögun 

og bragð) breyttist ekki.“ 
103

 

Lúther gat ekki samþykkt þetta og var á móti þessum skilningi um umbreytingu efnanna. 

Hann segir frá þessum hugsunum sínum í De captivitate og af hverju hann hafi vikið frá 

þessari kenningu. Hann segir:  

Eitt sinn, þegar ég fékkst við guðfræði skólaspekinnar, kom kardinálinn frá Cambrai mér 

til að íhuga þetta, þegar hann rökræddi mjög skarplega um 4. bók Sententiae og sagði, að 

miklu sennilegra væri   að ekki þyrfti að gera ráð fyrir svo mörgum ónauðsynlegum 

kraftaverkum, ef menn skoðuðu brauðið og vínið á altarinu sem raunverulegt brauð og 

vín, en ekki eingöngu accidentia þeirra, hefði kirkjan ekki ákveðið hið gagnstæða.
104

 

Hann segist hafa verið sáttari og hugdjarfari, þegar hann vissi að kirkja Tómasar og 

Aristotelesar hafði ákveðið þetta . Að raunverulegt brauð og vín væri hinn sanni líkami Krists 

og ekki öðruvísi. Ekki talar Biblían um þetta eða opinberun sem sýnir fram á þetta, því er 

eingöngu um skoðun að ræða, sem ekki á sér stoð í Ritningunni. Hann segir skoðanir heilags 

Tómasar vera úr lausu lofti gripnar og engin rök fyrir þeim í Biblíunni. Við lestur 

guðspjallanna kemur í ljós, að aðeins er talað um venjulegt brauð og vín og Páll postuli gerir 

það einnig. Hann segir að litið sé á raunverulegt vín og brauð eins og litið sé á kaleik sem 

raunverulegan kaleik. Ekki beri að líta á að guðlegur máttur, hafi valdið eðlisbreytingu á 

brauði og víni. Lúther segir þetta vera tilbúning manna sem eigi engar stoðir í Biblíunni. 
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 Lúther velti fyrir sér af hverju Kristur ætti ekki að geta verið í brauði og víni eins og í 

útliti og eiginleikum þess (lat. accidentia). Hann tekur dæmi af járni og eldi, sem er hvort sitt 

efnið en við hita glóir járnið sem sýnir að bæði eldur og járn geta blandast saman. Þannig 

segir hann miklu frekar geti líkami Krists í dýrð sinni verið hlut af sérhverjum hluta 

brauðsins. Hann hvetur menn til að ganga út frá Ritninguna og halda sig við orð Krists. 

 Lúther segist byggja á skilningi sem lýtur að hlýðni við Krist. Hann vill taka mark á 

orðum Krist og trúa því að líkami Krists sé í brauðinu og að brauðið sé líkami Krists. Hann 

segir orð Krists vera þau sem hann byggir þetta á, en Jesús „Tók brauðið, gjörði þakkir, braut 

það og sagði: Takið og etið þetta (þ.e. þetta brauð, sem hann hafði tekið og brotið) er líkami 

minn“. Páll segir ennfremur: „Er ekki brauðið, sem vér brjótum, hlutdeild (lat. participatio) í 

líkama Krists?“
105

 

Lúther kemst að þeirri niðurstöðu að Kristur er raunverulega nálægur í altarissakramentinu. 

þetta kenndi hann og kirkjan sem kennd er við hann játar. Þessi boðskapur Lúthers kemur vel 

fram í Fræðunum minni frá árinu 1529.
 106

 „Hvað er altarissakramentið? Svar: Það er hinn 

sanni líkami og blóð Drottins vors Jesú Krists undir brauðinu  og víninu, handa oss kristnum 

mönnum að eta og drekka, sett af Kristi sjálfum.“
107

 Ágsborgarjátningin frá árinu 1530 er 

samhljóma áherslum Lúthers í Fræðunum minni en þar segir: „Líkami og blóð Krists eru 

raunverulega nálæg og er úthlutað þeim, sem taka þátt í máltíð Drottins“.
108

  

2.9 Upphald efnanna 

Að boði biskupsins í París um aldamótin 1200 var tekinn upp sá siður að halda efnunum uppi 

(lat. elevare) til að leggja áherslu á helgunarstund þeirra og raunverulega nálægð Krists í 

brauði og víni. Fólk var hvatt til að tilbiðja Krist í sakramentunum. Þetta þróaðist yfir í það að 

menn fóru að fara á milli kirkna til að ná sem flestum upphöldum sem var talið „gott verk“.  

Fólk vildi sjá Krist í brauðinu. Ekki var mikið um að fólkið tæki á móti efnunum með því að 

þiggja náðarmeðulin, en það gerði presturinn sem fulltrúi safnaðarins og fólkið horfi á. Menn 

litu á messuna sem einhvern guðlegan leyndardóm. 

 Upphaldið var nátengt eðlisbreytingunni og messufórninni í rómversk kaþólsku 

kirkjunni. Með upphaldinu sýndi hann söfnuðinum sakramentið til tilbeiðslu, en áður hafði 
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hann umbreytt því í raunverulegan líkama og blóð Krists. Tridentþingið staðfesti þessa athöfn 

sem cultus latriae sem beindist að Guði. 

 Lúther gagnrýnir upphaldið . Hér var aðeins um mannatilbúning rómversku 

kirkjunnar að ræða og engin fótur fyrir því í orði Guðs. Í riti sínu De abroganda missa 

privata skrifar hann skýrar greinar um upphaldið. Hann segir upphaldið ásamt canon missae 

kalla fram þann skilning að messan sé fórn. Hann hafnar ekki upphaldinu þó hann gagnrýni 

það. Hann segir að skilningur upphaldsins ætti að vera annar en hjá rómversku kirkjunni og 

nefnir Lúther í Formula missae að hann vilji að sakramentinu sé haldið uppi á meðan sungið 

er „Blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins“ (lat. Beneidctus qui venit in nomine Domini) 

vegna hinna óstyrku sem gætu hneykslast á þessum snöggu breytingum. Lúther segir að 

tilbeiðsla Krists skuli íhuga út frá raunverulegri nálægð hans í sakramentunum. Hann segir að 

menn skuli velta fyrir sér hvers vegna Kristur sé nálægur í sakramentunum. Svarið sé að finna 

í innsetningarorðunum en þau segi til um hvernig eigi að heiðra sakramentið. Lúther segir: 

Orðið kennir þér að virða og sækjast eftir því að vita, hvers vegna Kristur er þar og lætur 

þig gleyma verkum þínum og vænta verka hans. Rétt tilbeiðsla er trúin [...],virðing eða 

það að beygja hjartans hné [...]. Af því séð þú, að slík tilbeiðsla fæst ekki við annað en hið 

æðsta verk trúarinnar gagnvart Guði. Ég verð að játa, að Kristur er þar, þar eð líkami hans 

og blóð eru þar.
109

 

Aftur á móti var Lúther alfarið á móti því að líta á upphaldið sem fórn eins og rómverska 

kirkjan leit á það.  Hann var mikið að hugsa um að hætta að halda í þennan sið að lyfta upp 

efnunum. Hann vildi það vegna pápistanna, sem litu á upphaldið sem fórnarferli og verk til 

dýrðar Guði. Líklegt er að hann hafi haldið í upphaldið vegna þess sem kom upp á í 

Wittenberg, þegar hann var fjarverandi. Þegar Andreas Karlstadt var að sinna prestþjónustu 

fyrir Lúther, afnam hann upphaldið í sínum messum.  Lúther snérist gegn þessari breytingu 

og vildi halda í upphaldið, líklega vegna hinna óstyrku. Hann kallar páfann og Karlstadt 

harðstjóra í riti sínu Wider kie himlischen Propheten,  páfinn með valdboði en Karlstadt með 

banni. 

 Lúther vill láta taka aftur upp upphaldið þar sem það hefur verið afnumið, en það vill 

hann gera til að fólk missti ekki trúna á raunverulega nálægð Krists í sakramentinu og að 

upphaldið sé boð um fyrirheit um fyrirgefningu   

                                                           
109

 Arngrímur Jónsson 2007, Lítúrgía, s. 447. 



28 

 Lúther var ekki sammála Jóhannesi Bugenhagen, sem felldi út upphaldið þegar hann 

var sóknarprestur í Wittenberg árið 1542. Hann taldi það draga úr trúverðugleika 

sakramentisins ef upphaldinu væri sleppt. 

 Ári áður en Lúther lést (1545), hvatti hann menn til að fara að óskum Georgs von 

Anhalt um  að halda í upphaldið. Margar lútherskar kirkjur lögðu það þó niður. 

Í Danmörku var það lagt niður með samþykkt á synodunni í Andvorskov árið 1546 og þar 

kom skýrt fram að ekki mætti taka það upp aftur.
110

 

2.10 Bæði efnin, eða bara annað 

Lúther segir að  menn skuli neyta beggja efnanna, en það byggir hann á Innsetningarorðum 

Krists. Orð og fyrirmynd Krists dugi og ekki þurfi þing til að segja til um þetta. Mönnum beri 

að taka Krist fram yfir menn í því sem sagt er og tilbeðið. Að trúa orðum Guðs og vantreysta 

þeim ekki. Hann gagnrýnir menn sem banna annað efnið og segir þá fylgja hinum illa sem 

læriföður. Þeir ættu að gera iðrun og viðurkenna að þeir hafi ekki á réttu að standa og þeim sé 

hollara að hlusta á Lúther og hans menn, sem hafa gert rétt og neytt beggja efnanna gegn 

kenningum þeirra. Hans menn munu ekki hlýða þeim heldur boða kenningar sem eru í 

andstöðu við þeirra, hvort sem þeim líki betur eða verr. Ef þeir létu þá ráða og fylgdu þeirra 

kenningu væru þeir að taka þá fram yfir Guð og orð hans. Lúther segir að ósk þeirra sé að 

sérhver maður sé undirgefinn Guði og þjóni honum.
111

 

2.11 Umfjöllun Lúthers um bergingu 

Eftir að hafa fjallað um messuna og einstaka messuliði hennar, snýr Lúther sér að 

framkvæmd útdeilingar sakramentanna. Hann leggur áherslu á að hér sé um máltíð Drottins 

að ræða, sem beri að taka alvarlega. Drottinn sjálfur stofnsetti hana og gaf henni nafn.  Það sé 

fráleitt af þjónum Drottins að messa, þegar enginn er  á staðnum. Hann segir þjón orðsins 

gera sig að heimskingja með þeim hætti. Það sé jafn fáránlegt að útbúa máltíð Drottins, ef 

enginn kemur til altaris. Hann lýsir yfir óánægju sinni með einkamessur og að þær eigi ekki 

að viðgangast í söfnuðum. Ekki áttu allir að ganga til altaris, heldur aðeins þeir sem hafa 

óskað eftir sakramentunum og hafi hegðað sér samkvæmt því. Biskupinn á að fá að vita nöfn 

þeirra sem ætla að ganga til altaris áður en athöfnin hefst. Menn eiga ekki að þiggja 

sakramentið, nema að gera sér grein fyrir tilgangi þeirra og merkingu. Menn þurftu að kunna 

helgunarorðin utanbókar og geta farið með þau fyrir athöfnina. Menn verða að játa trú sína og 
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finna hjá sér syndaneyð og gera sér grein fyrir alvarleika dauðans og holdlegra freistinga, 

áður en þeir taka við brauði og víni. Þegar komið er að borði Drottins, eru þeir knúnir áfram 

af hungri og þorsta eftir orðinu og þrá að taka á móti náð Drottins í trú. Jesús Kristur segir í 

kærleika sínum: „Takið og etið“.
112

 Biskupinn á að miðla þessari náð og kærleika Drottins til 

fólksins, sem kemur fram að borði Drottins. Lúther segir að sumir hafi gengið til altaris án 

þess að gera sér grein fyrir því sem þeir voru að gera, meðtekið vínið og farið án þess að það 

risti dýpra í trúarlegt líf þeirra. Þar hafi ekki verið þekking né trúarleg hugsun að baki. Menn 

komi af eigin verðleikum og vegna eigin góðverka, í stað þess að koma með sundurkramið 

hjarta að altari Drottins og þiggja náð og fyrirgefningu. Lúther er ómyrkur í máli þegar hann 

telur upp þá sem ekki eru verðugir að koma að borði Drottins og þiggja sakramentið. Ef 

biskup sér í hóp kirkjugesta „hjónadjöful, drykkjurút, eða háðgjarnan lausingja, illmálgan eða 

alræmdan fyrir opinbera glæpsemi“ 
113

 þá beri honum að neita þeim um sakramentið. Ef 

menn iðrast og sýni fram á að þeir hafi hætt þessu líferni þá skuli leyfa þeim að neyta brauðs 

og víns.  Þeim sem hefur orðið á í lífinu og breytt til betri vegar skulu fá að njóta náðargjafa 

Drottins í brauði og víni. Lúther talar um mannlegt eðli okkar að okkur verði öllum á í lífinu 

og okkur beri að hjálpa hvert öðru  með því að „bera hver annars byrðar“.
114

  

 Þeir sem ætla að þiggja sakramentið, eiga að vera í einum  hóp og segir Lúther tilgang  

altarisins og kórsins einmitt vera að safna fólki saman um máltíð Drottins. Lúther talar um að 

Guði sé í raun sama um staðsetningu, en það hefur ekki trúarlegt gildi í sjálfu sér, en það sé 

mikilvægt að það sé á áberandi stað. Mikilvægt er að greina þá sem ganga til altaris frá hinum 

sem ekki þiggja sakramentið, vegna þess að þá geta allir séð þá og tekið afstöðu til lífernis 

þeirra.  Þegar menn koma að þessari máltíð, eru þeir að játa fyrir Guði, englum og mönnum 

að þeir séu kristnir og hegði sér samkvæmt því. Þetta þarf að vera greinilegt þannig að menn 

geti ekki falið sig á bak við hina, hvort sem þeir hegði sér vel  eða illa. Lúther vill þó ekki 

gera þetta að einhverju lögmálsverki. 

 Lúther er hlynntur einkaskriftum áður en brauð og vín er meðtekið, en segir það ekki 

nauðsynlegt eða sé gert að kröfu.  

 Ekki er skilgreint eða sett í lög hve oft menn skuli ganga til altaris. Kristur sjálfur 

segir í sínu orði „Svo oft sem þér gjörið þetta“
115

 en í þessum orðum kemur fram að mönnum 

er frjálst að koma að borði Drottins. Þegar menn gera sig klára fyrir sakramentið, gera þeir 
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það á eigin forsendum hvort sem þeir kjósa að fasta eða fara með bænir. Mestu máli skipti að 

menn komi með réttu hugarfari að menn þyrsti í réttlæti og lækningu Drottins. Hlutverk 

biskups er að fræða fólkið.
116

 

2.12 Samantekt um Formula missae 

Lúther lagðist gegn messufórninni og vildi hreinsa messuna af öllu sem kom að messufórn og 

„verðleikaþjónustu.“ Hlutverk messunnar er að boða fagnaðarerindið í orði og verki. Hann 

sleppti öllum kollektum eða bænum dagsins, sem snérust um fórn og offertorium og canon 

missae. Lúther segir: „Guðsþjónustur páfans eru óhæfar, vegna þess að þær gera lögmál, verk 

og verðleikaþjónustu úr messunni.“
117

 

 Lúther heldur inni latínunni, nema í prédikun og fáum sálmum. Í umfjöllun sinni um 

Deutsche Messe skrifar hann um að hann vilji halda í guðsþjónustuskipanina í Formula 

missae. 

 Hann er hrifinn af latnesku tónlistinni í rómversku kirkjunni og kallar hana „fína 

tónlist og söng“ 
118

  

 Lúther vildi halda í latínuna í Formulae missae en þá var hann að hugsa um hina 

ungu. „Það sem Lúther á við hér er, að latínumessan sé iðkuð með nemendum í skólum og 

háskólum, þar sem latínan er numin og iðkuð.“
119
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3 Þýsk messa og skipan guðsþjónustu - Deutsche Messe  1526 

3.1 Formáli Marteins Lúthers   

Árið 1525 segir Lúther: „Ég vil gjarnan hafa þýska messu og vinn að því, en ég vil að hún 

hafi rétt þýskt eðli (art).“  Þegar hann talar um tónlistina segir hann: „Ég læt það óátalið, er 

menn þýða Latínutextann og halda Latínutóni og nótum. En það hvorki hæfir né er rétt. Texti 

og nótur, áhersla, háttur og atferli verða að koma af hinu rétta  móðurmáli og tungutaki. Að 

öðrum kosti verður allt eitt apaspil.“
120

 

 Lúther fékk  hjálp frá Justus Jonas og Jóh. Bugenhagen, sem voru samverkamenn 

hans. Eins og Lúther hafði óskað eftir, fékk hann hjálp frá söngmeisturum kjörfurstans þeim 

Konrad Rupp og Jóh. Walter, en þeir unnu að tónsetningu messunnar í nokkrar vikur í 

samvinnu við Lúther. 

 Þýska messan/móðurmáls messan var flutt á jólum 1525, en var prentuð í upphafi 

ársins 1526 og var kölluð Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts. Með útgáfu á 

móðurmálsmessunni, var ekki ætlunin að hún mundi leysa latnesku messuna af hólmi. En hún 

átti að vera flutt á virkum dögum þegar fólk gengi til altaris. Hann vildi  ekki breyta Formula 

missae eða hætta að nota hana.  Hann segir: „Heldur eins og vér höfum hingað til haldið hana 

hér hjá oss, skal vera frjálst að nota hana, þar sem og þegar oss sýnist ástæða til. Þess vegna 

vil ég alls ekki láta latínuna  hverfa úr guðsþjónustunni, því að ég ber hina ungu fyrir 

brjósti.“
121

 

 Lúther hvetur  menn til að taka þessa skipan guðsþjónustunnar ekki sem lögmál, en að 

fylgja henni að vild og án þess að hefta samvisku sína á nokkurn hátt. Hann vill ekki hreykja 

sér upp eða láta líta á þá, sem sömdu messuna sem einhverja sem „vilja ríkja með 

lögmálum“.
122

 

 Lúther segir að best sé að miða þýsku guðsþjónustuna við ungdóm og þá sem kunna 

ekki mikið í kristindómi. Hann segir að guðsþjónusta sem er af nauðung, er ekki Guði að 

skapi og einskis nýt. Hann vill halda í latínumessur á hátíðum svo sem jólum, páskum, 

hvítasunnu, Mikjálsmessu, Kyndilmessu eins og verið hefur þar til fleiri þýskir sálmar verða 

til.
123
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 Lúther segir að það sé mikill þrýstingur að fá þýska messu og guðsþjónustu.  Nýja 

messan valdi uppnámi, en mikið sé kvartað og hneykslast yfir fjölbreytileika hennar.  Hann 

segir frá því að margir séu að kvarta af góðum ásetningi, en aðrir til að sýna hæfileika sína 

með því að búa til eitthvað nýtt. Það sem skiptir máli er að gefa Guði dýrðina og gera 

eitthvað sem blessar náungann. Frelsið á að vera notað til að þjónusta náungann og sýna 

kærleika. Hann segir skyldu þeirra að draga úr frelsinu eins og hægt er. Þeir vilja vera til 

gagns fyrir fólkið en ekki að hafa messu sem hneyksli það. Við eigum að hafa sama hugarfar 

eins og Páll talar um í 1 Kor 1, 10 og fylgja sömu háttum.  Kristnir hafa eina og sömu skírn 

og frá Guði sama altarissakramenti, en ekki mismunandi. Hann segist ekki vera að fara fram á 

að allir fylgi þessari skipan, en sumir eru þegar með góða skipan sem þeir skulu halda í. Þeir í 

Wittenberg hafi útbúið nýja skipan, en það sé ekki meiningin að allir í Þýskalandi fylgi henni. 

 Hingað til hafa ekki allir verið eins, heldur hefur verið ákveðinn mismunur  milli 

klaustra og prestakalla . Lúther mælir með að þeir sem séu undir sömu stjórnarumdæmum, 

hefðu guðsþjónusturnar eins og að smábæir og þorp mundu fylgja borgunum. Þannig getur 

hvert stjórnunarumdæmi bætt við og breytt og skapað sína sérstöðu.  Megin málið er að menn 

séu kristnir og „guðsþjónusta þeirra er í andanum“. Þeir sem ekki eru orðnir kristnir þurfa á 

slíkri skipan að halda, en Lúther segir það jafn nauðsynlegt og mikilvægi skírnarinnar, 

orðsins og altarissakramentisins fyrir hina kristnu. Sem syndari þarfnast hann alls þessa. 

Hann er að hugsa um unga og þá sem ekki hafa þekkinguna. Mikilvægt er að hafa allt þetta 

svo menn geti á hverjum degi heyrt Guðs orð og umgengist Biblíuna til að geta tileinkað sér 

hana og varðveist í trúnni. Síðar meir geta þeir orðið fræðarar og boðað Krist. Til þess að 

boða ríki Krists verða menn að „lesa, syngja, prédika, skrifa og semja og þar sem það væri til 

hjálpar eða nauðsynlegt, þá myndi ég láta hringja með öllum klukkum, blása með öllum 

orgelpípum og láta allt hljóma, sem hljómað gæti.“
124

 Lúther gagnrýnir guðsþjónustu páfans, 

segir hana „forkastanlega“  fulla af lögmálum, verkum og verðleikaþjónustum.  Þær eru 

staðnaðar og laða hina ungu ekki að orðinu og trúnni heldur er litið á hana sem 

sáluhjálparatriði, en það segir Lúther vera frá hinum illa.  

 Lúther talar um að til séu þrenns konar messur: Fyrst talar hann um þá latnesku ( lat. 

Formula Missae) . Hann vill ekki fella hana úr gildi en áréttar að menn hafi frelsi til að nota 

hana ef þeir vilja.  Hann segist ekki vilja missa latínuna úr guðsþjónustunni, en þar segist 

hann vera að  hugsa um hina ungu. Hann heldur áfram að tala um tungumálið og segir ef 

gríska og hebreska væri algeng og fólk kynni þau tungumál,  þá væri hægt að lofa Guð á 
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þeim tungumálum og syngja og lesa á þeim í guðsþjónustunum. Þá ættu menn að syngja 

guðsþjónustur á þýsku, latínu, grísku og hebresku. Hann segist ekki vera í þeim hópi manna 

sem vilja aðeins syngja guðsþjónustur á einu tungumáli. Lúther hefur í huga að ala upp þjóna 

sem geta þjónað í öðrum löndum, en ekki eingöngu í Þýskalandi. Hann rökstyður mál sitt 

með því að nefna Waldensara og Bæheimsbræður, sem hann segir halda trúnni fyrir sig og til 

að trú þeirra komist út til annarra, þurfa þeir sjálfir að læra tungumál þeirra. Heilagur andi 

vann á annan hátt, hann beið ekki eftir því að heimurinn kæmi til Jerúsalem til að læra 

hebresku. Fólk af ýmsum þjóðernum, fór með fagnaðarerindið til þeirra sem töluðu sömu 

tungu til dæmis postularnir. Mikilvægt sé að þjálfa hina ungu í mörgum tungumálum. Guð 

einn veit hvar hann vilji nota þá í framtíðinni. 

 Þýska messan er önnur messan sem er í boði og er til umfjöllunar í þessum kafla. 

Lúther segir hana til komna vegna „vankunnáttu leikmanna.“  Menn verði að hafa í huga að 

ekki eru allir kristnir og verður því að mæta þeim. Hér um að ræða hvatningu til trúar og 

kristindóms, en ekki eitthvað nýtt sem menn „standi og gapi“ yfir. 

 Þriðji þátturinn er samfélag í heimahúsum, en það segir Lúther að hafi hina „réttu 

evangelísku skipan“
125

. Þeir sem vilja játa kristna trú, eiga að safnast saman út af fyrir sig 

meðal annars í heimahúsum til að biðja og lesa saman, meðtaka sakramentið og láta skírast. 

Á þeim vettvangi er hægt að taka á persónulegum málum, ef menn lifa ekki kristilega 

samkvæmt reglum Krists (Matt 18, 15-17). Hann talar einnig um að þær væru vettvangur til 

að hafa samskot handa fátækum, eins og Páll postuli segir fyrir um (2.Kor 9 ). Hann talar um 

að það þyrfti að vera til efni um boðorðin tíu og Faðir vorið til fræðslu fyrir þá, sem vilji fyrir 

alvöru vera kristnir. Hann segist gjarnan vilja byrja með slíkan söfnuð, en hann hafi ekki 

fólkið til þess. Þangað til hafi það hinar tvær gerðirnar af guðsþjónustum „til að æfa æskuna, 

kalla og hvetja aðra til trúarinnar og styðja við hlið prédikunarinnar að framgangi hennar“ að 

orðið fái unnið sitt verk.
126

 

 Lúther segir að í Þýsku messunni þurfi sérstaklega á góðri fræðslu að halda til að 

fræða „heiðingja“ sem vilja verða kristnir. Fræða þá um „trúna og verk kristindómsins  svo 

og það, sem á að láta ógert og mönnum ber að vitna um.
127

 Hann segir þá lærisveina sem 

vildu gerast kristnir hafa fengið fræðslu áður en þeir voru skírðir. Við höfum fordæmi fyrir 

þessari fræðslu frá upphafi kristninnar og hefur hún haldist síðan, en hún er í þremur þáttum: 

Boðorðin tíu, trúarjátningin og Faðir vorið. Í þessum þremur þáttum er öll sú þekking og sá 
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grunnur sem kristinn maður þarf að þekkja. Þar sem ekki er til sérstakur söfnuður, verður 

þessi fræðsla að eiga sér stað úr prédikunarstólnum og upphátt heima hjá fólki kvölds og 

morgna fyrir börn og hjú/heimilisfólk. Þetta er gert til að fólk geti tileinkað sér trúna og orðið 

kristið. Þessu sé fylgt eftir með spurningum úr hverjum þætti og séð til þess að fólk kunni og 

skilji boðskapinn. 

Lúther fer út í að forma spurningar til að útskýra nánar hvað hann á við. Hér kemur dæmi um 

slíkar spurningar. 

 Hvað biður þú? Svar: Faðir vor. Hvað þýðir þetta, sem þú biður: Faðir vor þú sem ert 

á himnum? Svar: Að Guð er ekki jarðneskur, heldur himneskur faðir, sem vill gera oss 

rík og sáluhólpin á himnum. Hvað þýðir þá: ... helgist þitt nafn? Svar: Að vér heiðrum 

og upphefjum nafn hans, svo að það verði ekki fyrir lasti.
128

 

Eins vill Lúther að spurt sé út úr boðorðunum. Hvað þau þýða hvert fyrir sig. Hægt er að 

styðjast við bænabókina þeirra, þegar spurt er út úr. Það er trú og kærleikur sem er 

útgangspunkturinn á kristnum skilningi.  

 Lúther kemur með líkingu af tveimur sekkjum. Sekkur trúarinnar hefur tvö hólf, í 

öðru er trúin um að við séum spillt og fordæmd fyrir tilstilli Adams (Róm. 5, 12; Sálm 50 og 

Sálm 51,7).  Hitt hólfið er meðvitundin um frelsun Jesú Krists frá allri „slíkri spilltri, 

syndugri og fordæmdri tilveru“ (Róm 5; Jóh 3). 

Sekkur kærleikans hefur líka tvö hólf.  Annað hólfið er krafan um að þjóna náunganum og 

gera honum gott, eins og við höfum fyrirmynd af í Kristi  (Róm 13). Hitt hólfið inniheldur þá 

þjáningu og líðan sem við eigum fúslega að þola.  Þegar barnið er farið að skilja þetta, er 

hægt að benda því á staði í Biblíunni sem þetta kemur fyrir og prédikað er um. Þau geta síðan 

bent foreldrum sínum á þetta við matarborðið. Þá er hægt að fylla í hólfin á sama hátt og 

þegar smápeningar,“ krónur og gullpeningar“ eru látnir í vasa. Þá mætti líkja sekknum með 

trúnni í við sekkinn með gullpeningunum. Spakmæli Biblíunnar um synd, fordæmingu og um 

að vera fæddur í synd, en í hitt versið um Guðs lambið sem ber syndir heimsins og náðarverk 

Jesú Krists. Hann líkir síðan sekk kærleikans við sekkinn með silfurpeningunum í, en í fyrra 

hólfið koma spakmæli um kærleika og velgjörðir Guðs mönnum til handa og skyldur manna 

að þjóna hverjum öðrum í kærleika, en þar voru tveir silfurpeningar. Hitt hólfið er með 

spakmælum um það að vera sæll yfir að vera ofsóttur fyrir nafn Krists og að Drottin agar 

þann sem hann elskar. 
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 Það má ekki gangrýna það að setja þetta í búning barna, þar sem Kristur sjálfur 

fóstraði mennina. Þannig verðum við einnig að verða börn með þeim. Það er ekki bara að 

hlusta heldur verða menn að læra og halda í það sem þeir hafa heyrt. Mikið er til af rituðu 

máli, en því miður hafa menn ekki tileinkað sér það.
129

 

3.2 Um Guðsþjónustuna í Þýsku messunni 

Lúther leggur áherslu á að mikilvægasti liður guðsþjónustunnar er prédikunin. Í þýsku 

messunni er haldið í pistla, guðspjöll og þrenns konar prédikun á helgidögum eða 

sunnudögum. Um kl. 5 eða 6 að morgni, eru sungnir sálmar eins og tíðkast við óttusöng. Þar 

á eftir kemur prédikun út frá pistli dagsins, en þetta er gert fyrst og fremst fyrir vinnufólkið 

sem hugsanlega missir af hinum prédikunum. Síðan kemur „andstef“ og „þig Guð lofum vér“ 

(lat. Te deum laudamus) eða Lofsöngur Sakaría (Lúk 1, 68-79). Þetta kemur hvert á eftir öðru 

og síðan Faðir vor og kollektubæn og þökkum Drottni.  

Í messunni kl. 8 eða 9, er prédikun út frá guðspjalli dagsins. En við aftansöng er prédikað út 

frá textum Gamla testamentisins, en  það er gert á undan Lofsöng Maríu ( lat. Magnificat) 

(Lúk 1, 46-55).   

Lúther nefnir ástæðu fyrir skiptingu pistla og guðspjalla, eins og verið hefur í Wittenberg,  

mun það vera vegna þeirra sem læra prédikun. Hann segir þá sem hlusti á prédikunina, fái 

næga prédikun og fræðslu eins og þetta er nú. Ef menn vilja hafa meira, þá sé af nógu að taka 

sem menn geta bætt við aðra daga.   

  Lúther talar um fræðslu æskunnar í Biblíunni.  Á undan lestri úr Biblíunni 

syngja þeir (piltar og nemendur) sálma á latínu  eins og hafði tíðkast áður fyrr. Lúther vildi 

halda latínunni inni  og að ungdómurinn læsi Biblíuna á latínu. Hann vildi að einn læsi úr 

Nýja testamentinu  á latínu og svo annar sama texta á þýsku. Þetta yrði gert til þjálfunar og 

lærdóms fyrir nemendur og leikmenn. Að loknum lestri lexíunnar, syngja allir söng á þýsku 

og svo er beðið „Faðir vorið“ í hljóði. Kollektubæn er beðin þar á eftir af presti eða kapelán 

og endað á þökkum Drottni (lat. Benedicamus domino). Þegar um aftansöng er að ræða er 

svipað fyrirkomulag, með kvöldsálmum eins og verið hefur bæði á þýsku og latínu, 

lofsöngur, lestur (tveir eða þrír). Þá er lesið úr Gamla testamentinu, bæði á latínu og þýsku. 

Lofsöngur Maríu (lat. Magnificat) er sunginn á latínu með andstefi eða söng. Faðir vorið er 
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lesið í hljóði og síðan kollekta og Vegsömum Drottin. Þetta segir Lúther vera guðsþjónustu 

sem haldin sé í bæjunum á hverjum degi, þar sem eru skólar.
130

 

3.3 Þættir þýsku messunnar  

Messuform þýsku messunnar: 

1) Inngöngusálmur (Introitus) 

Miskunnarbæn ( Kyrie) 

2) Dýrðarsöngur (Gloria - laudamus)
131

 

3) Kollekta 

4) Pistill  

5) Sálmur á móðurmáli. 

6) Guðspjall 

7) Trúarjátning (Credo) 

8) Prédikun 

9)  Bæn Drottins 

o Umritun á Faðir vor 

o Áminning til þeirra sem meðtaka sakramentið 

10)  Innsetningarorðin 

11)  Heilagur ( Sanctus) 

12)  Guðs lamb (Agnus dei) 

13)  Berging (Communio) 

14)  Lokabæn (post-communio) 

15) Blessun (Benedictio) 

16)  Útgöngusálmur
132

 

 

 Inngöngusálmur .  Messan hefst á því að syngja andleg ljóð í fyrstu tóntegund eða 

sálm á þýsku. Í Þýsku messunni er sálmur 34 með nótum.
133

  

 Miskunnarbæn , Drottinn miskunna þú oss ( Kyrie Eleison) kemur á eftir 

inngöngusálmi.  Það er sungið í sömu tóntegund þrisvar sinnum, en ekki níu sinnum eins og 

hafði tíðkast. Einföld nótnaskrift fylgir með í skipulagi þýsku messunnar.
134
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 Dýrðarsöngur meiri (lat. Gloria in excelsis). Hann er ekki nefndur í þýsku messunni, 

en fræðimenn halda því fram að Lúther hafi flokkað hann með Kyrie, þegar það passaði. Í 

latnesku messunni var það val prestsins hvort hann notaði Dýrðarsönginn. Líklega hefur það 

verið bundið við ákveðna daga kirkjuársins. Ekki eru nótur með dýrðarsöngnum eins og 

öðrum messuliðum, þannig að það er ekki ljóst hvað Lúther var að hugsa varðandi hann.
135

 

  Kollekta kemur þar á eftir í einum tón.
136

  Lúther gaf ákveðnar söngreglur um 

messusöng.
137

 

 Pistill tónaður í 8. tóntegundum. Þegar pistillinn er tónaður á prestur að snúa sér að 

söfnuðinum,  en hann snýr sér við þegar kollektan er lesin, þá skal hann snúa að altarinu. 
138

 

 Sálmur á móðurmáli. Syngja skal sálm um Heilagan anda (Þ. Nu bitten wyr den 

heyligen geyst,...) með öllum kórnum, á þýsku á eftir pistlinum. Á íslensku heitir hann: Guð 

helgur andi heyr oss nú,[...].
139

 Sálmurinn kemur í staðinn fyrir þrepasönginn (lat. 

graduale).
140

 

Ekki er minnst á Hallelújasöng, en Lúther talar um í latnesku messunni að hann skuli vera 

„ævarandi raust í kirkjunni.“
141

 

  Guðspjall tónað í fimmtu tóntegund, en þá skal prestur snúa sér að fólkinu. Lúther 

sýnir nótur um tónlagið í þýsku messunni. Lesið á þýsku. 

Að loknum lestri guðspjallsins syngja allir kirkjugestir trúarjátninguna á þýsku það er „Vér 

trúm allir á einn Guð.“ 

 Trúarjátning. Hún „er sungin sem sálmur Lúthers, Vér trúum allir á einn Guð. (þ. Wyr 

glauben all an eynen Gott),  það er íslenski sálmurinn: Vér allir trúm á einn Guð..
142

.Öll 

kirkjan tekur undir.
 143

 

  Prédikun kemur á eftir trúarjátningunni, en þá er prédikað út frá guðspjalli 

sunnudagsins eða hátíðanna. Lúther lýsir yfir áhuga að hafa þýska „postillu“ allt árið. Hann er 

ekki að segja að prédikunin sé ekki fullnægjandi, heldur er hann að hugsa um að verjast 

vingltrúarmönnum en hann vísar í tilhögun óttusöngsins, en þar er lesið úr „hómilíum“. Hann 
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er einnig að hugsa um þá presta sem ekki hafa andlegan skilning og andinn fær ekki unnið sitt 

verk í gegnum boðskap prédikunarinnar. Ef andinn fær ekki að starfa,  er hætta á því að 

prédikunin missi marks og presturinn prédiki það sem hann sjálfur vill, en ekki eftir 

innblæstri andans. Þá segir hann  að menn tali ekki út frá guðspjallinu og útleggingin verði 

„skröksögur“. Lúther talar um skort á þessum andlegu prédikunum.
 144

 

 Faðir vor. Lúther kemur með umritun á bæn Drottins, og síðan kemur áminning til 

þeirra sem ætla  að ganga til altaris. Lúther kemur með eftirfarandi umritun:
145

  

Kæru vinir í Kristi. Þar sem vér höfum safnast hér saman í nafni Drottins til þess að 

taka á móti heilögum sáttmála (lat. testament) hans, þá áminni ég yður fyrst og fremst 

um að hefja hjörtu yðar til Guðs, til þess að biðja Faðir vor með mér eins og Kristur 

hefur kennt og huggunarríkt heitið bænheyrslu. Vér skulum biðja, að Guð faðir vor á 

himnum líti til vor vesælla barna sinna á jörðu með miskunn og veiti oss náð, svo að 

hans heilaga nafn helgist meðal vor og í allri veröldinni fyrir hreina og rétta kenningu 

orðs hans og brennandi kærleika lífs vors og að hann vilji náðarsamlega vísa frá oss 

allri falskri kenningu og illu lífi, þar sem verðugt nafn hans verður fyrir lasti og 

smánun.
146

 

Lúther hvetur til bæna um að ríki Guðs komi og eflist, að allir komist til réttrar trúar á Jesú 

Krist, að ríki hans eflist og að Guðs vilji verði. Hann gefi okkur daglegt brauð og varðveiti frá 

öllu illu. Þannig fer hann í bænir Faðir vorsins hverja fyrir sig. Lúther minnir á fyrirheit 

trúarinnar um að ef við biðjum munum við fá. Hann talar um náðarverk Guðs í Kristi Jesú 

sem okkur ber að þakka fyrir. Hann með blóði sínu frelsaði okkur frá synd, dauða og eilífri 

glötun.  Síðasta bænin er um að Guð vilji frelsa okkur frá öllu illu, líkamlegu og andlegu, 

tímanlegu og eilífu. Ef menn þrá þetta af fullum huga, þá er það innsiglað með amen. 

 Menn þurfa að trúa án þess að efast og að Guð hafi heyrt þessa bænir og bænheyrt á 

himnum. Vitnað er í orð Krists þar sem hann segir: „Fyrir því segi ég ykkur: Ef þið biðjið 

Guð um eitthvað og treystið því að þið öðlist það, þá mun hann veita ykkur það.“ (Mark 11, 

24). Skoða má seinni hluta áminningarinnar sem „skriftir“ á opinberan hátt til trúarhvatningar 

og uppfræðslu. Lúther hvatti til þess að áminningin væri höfð á sama hátt í guðsþjónustum til 

þess að fólk læri hana og varðveiti.
147

 

                                                           
144

 Marteinn Lúther 1976, „Þýsk messa og skipan guðsþjónustu 1526.“ Kirkjuritið 42(4), s. 310. 
145

 Arngrímur Jónsson  2007, Lítúrgía, s. 467. 
146

 Marteinn Lúther 1976, „Þýsk messa og skipan guðsþjónustu 1526.“ Kirkjuritið 42(4), s. 310-311. 
147

 Sama rit, s. 311. 



39 

 Við athugun telja sumir fræðimenn að umritunin á Faðir vor og áminningin sem 

kemur á eftir til þeirra sem ganga inn að altari, hafi komið í staðinn fyrir præfatíuna.  

Setningin sem er fyrst í umritun Faðir vor fellur að víxlsöngnum fyrir præfatíuna.
148

 “...þá 

áminni ég yður fyrst um, að þér hefjið hjörtu yðar til Guðs. Þetta orðalag fellur að Sursum 

corda í víxlsöngnum fyrir præfatíu, bæði í Formula missae og í rómversku messunni.“
149

 

Arngrímur talar um að þetta sé ekki öruggt. Lúther segir að hér áður fyrr hafi þetta verið flutt 

af prédikunarstólnum sem nokkurs konar almenn kirkjubæn (próna), en þá hafi þetta verið 

bænarefni. Umritunin hafi einnig getað verið hluti af fræðslunni. Ef við skoðum seinni 

hlutann, þá er hann ekki eitthvað sem kemur í staðinn fyrir præfatíuna heldur er það hvatning  

til að þakka Guði og trúa á hann. Lúther lagði áherslu á fyrirgefningu syndanna sem 

lykilatriði í sakramentinu ásamt öðrum grundvallar atriðum sem koma saman í nálægð Krists 

í sakramentinu, en áminningin og útfærslan á Faðir vor gæti verið liður í því.
 150

 

 Ef við skoðum seinni hluta áminningarinnar sem er fyrir þá sem ætla að ganga til 

altaris er þar sagt: 

Í öðru lagi áminni ég yður í Kristi, að þér í réttri trú íhugið testamenti Krists og 

einkum orðin, þar sem Kristur gefur oss líkama og blóð til fyrirgefningar og festið það 

tryggilega í hjarta, svo að þér hugsið um það og þakkið þann óendanlega kærleika, 

sem hann hefur sýnt oss, þar sem hann hefur frelsað oss frá reiði Guðs, synd, dauða 

og helvíti, með blóði sínu. Því næst skuluð þér veita viðtöku að ytra áliti, brauði og 

víni, sem er líkami hans og blóð, sem tryggingu og panti. Síðan skulum vér hafa um 

hönd testamentið í nafni hans og að boði og eftir eigin orðum hans.
151

 

Prestur ræður því hvort hann flytji þessi orð frá altari eða úr prédikunarstól. Lúther telur að 

áminningin sé orðin að opinberum skriftum og Krists sé minnst eins og hann bauð við 

kvöldmáltíðina. 
152

 

 Innsetningarorð. Þau koma hér á eftir en þau eru helgunarorð fyrir sakramentið.
153

 

Lúther fjallar um kvöldmáltíðina og helgunina.  Hann leggur til að brauðinu sé deilt út eftir 

helgun brauðsins, en þar á eftir sé kaleikurinn blessaður og víni útdeilt. Hann vitnar í orð 
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Lúkasar og Páls þar sem segir:  „Og sömuleiðis tók hann kaleikinn, eftir að þeir höfðu etið og 

áfram“ eins og segir frá í Lúk 22, 20 og 1 Kor 11, 25.
154

 

  Heilagur-Sanctus  er sunginn á þýsku sem sálmur sem Lúther orti.  Jesaja dem 

propheten das geschad við útdeilingu brauðsins . Í þýðingu Marteins Einarssonar er það 

Esaias Spamann øðladis ad fa. Einnig má syngja sálm sem er á þýsku Gott sey gelobet sem er 

á íslensku Gud vere Lofadur og so Blezadur eða sálm sem var eignaður Jóhannesi Húss 

„Jesús Kristur er vor frelsari.“ Jesús Kristur. Lífsins ljómi[...].  á íslensku.
155

 Eftir þetta er 

komið að blessun kaleiksins. Þeir sömu og neyttu brauðsins skulu nú bergja af kaleiknum, en 

að því loknu skal klára að syngja söngvana eða „Ó Guðs lamb“ á þýsku. Menn skulu ganga í 

yfirvegun að borði Krists, karlmenn á undan konum.  

 Lúther vildi ekki hafna upphaldinu (lat. elevatio) en hann segir það falla vel að 

Heilagur (lat. Sanctus) á þýsku.
156

  

 Vér viljum ekki afnema upphafningu efnanna, heldur halda henni, vegna þess að hún 

fellur vel að Heilagur á þýsku og Kristur hefur boðið að minnast sín, því að um leið 

og sakramentið er líkamlega hafið upp, enda þótt líkami  Krists og blóð verði ekki séð 

í því, þá er hans minnst, og hann hafinn upp gegnum orð predikunarinnar.
157

  

Lokabæn kemur á eftir bergingu. Lúther notar bæn sem var algeng en með ólíku orðalagi. 

„Vér þökkum þér, almáttugi Drottinn Guð, að þú hefur oss alla nært með þessari 

hjálpsamlegu gjöf: Vér biðjum miskunnsemi þína, að þú látir þessa gjöf verða oss til 

styrkingar trúar á þig og til brennandi kærleika meðal vor allra, sakir Jesú Krists, Drottins 

vors. Amen.“ 
158

Lúther vildi ekki hafa rómverska lokabæn vegna fórnarhugsunar í þeim.
159

 

 Messulok. Þeim fylgir blessun sem eru úr fjórðu Mósebók sjötta kafla „Drottinn blessi 

þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn 

upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. “ 
160

 

Í þýsku messunni eru messuþættir sem sungnir eru og skráðir með nótum, umritaðir í sálma 

nema ef sálmar koma í staðinn fyrir þá en þeir eru ólíkir eftir tíma nema sálmurinn: Jesaia 

dem propheten das geschab sem var í uppáhaldi hjá Lúther og hann hefur talið hluta af 
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föstum liðum (lat. ordinarium). Þessi umritun í sálma gerði fólki auðveldara að syngja með 

og létti þannig á þýsku messunni.
161

  

3.4  Samantekt 

Ef við berum saman þýsku messuna (lat. Deutsche Messe) við latnesku messuna (Formula 

missae) er ekki dýrðarsöngur meiri (lat. Gloria in excelsis) í þýsku messunni frá árinu 1526 

og umritun yfir í sálm virðist ekki hafa verið gerð. Hallelúja er ekki heldur í þýsku messunni, 

sem Lúther lagði mikla áherslu á og taldi vera „eilífa raust í kirkjunni.“ Þar er ekki heldur 

friðarkveðja.
 162

 

Með samantekt á þýsku messunni árið 1526 ætlaði Lúther sér ekki að leggja niður latnesku 

messuna, þó það hafi  gerst þegar fram liðu stundir. [...], því að vér viljum, [...] að 

ungdómurinn haldi fast við latínuna í Biblíunni og æfi hana.
163
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4 Ordinansía 1537 og 1541 

4.1 Ordinansía 1537 

Vegna þrýstings frá Filipusi landsgreifa fékk Kristján III. konungur Dana menntamenn og 

Jóhannes Bugenhagen (1485-1558) sóknarprest til að taka saman og móta kirkjuskipan fyrir 

Danmörku. Bugenhagen var góður vinur Lúthers og sálusorgari hans. Hann hafði góða 

skipulagsgáfu og hafði unnið að mótun kirkjuskipana áður fyrir borgir og furstadæmi í 

Norður Þýskalandi.
164

 Kristján III kallaði þá saman í Danmörku og hertogadæmunum 

snemma ársins 1537 til að funda í Odense og nokkru síðar í Haderslev. Hann fól þeim að 

„obsette en hellige Ordinans“ (ísl. setja saman heilaga kirkjuskipan).
165

 Konungur hafði 

safnað saman nokkrum lærðum mönnum í Haderslev áður en Bugenhagen kom á staðinn til 

að gera drög að kristilegri kirkjuskipan.
166

 

   Ordinansían var þá tekin saman veturinn eftir og var lokið um miðjan apríl 1537. 

Þegar hún var orðin klár var hún send til Lúthers í Wittenberg til athugunar og samþykktar en 

hún var skrifuð á latínu.
167

 Bugenhagen tekur síðan við ordinansíunni og lýkur við hana, 

líklega í samræmi við konung og Peder Palladius verðandi Sjálandsbiskup sem hafði farið 

með honum frá Wittenberg til Danmerkur.
168

  

 Til hliðsjónar við gerð ordinansíunnar voru notaðar ordinansíur Bugenhagen frá 

Braunswich 1528, Hamborg 1529 og Lübeck 1531 ásamt Formula missae 1523 og Deutsche 

Messe 1526. Saxneska vísitasíubókin frá 1528 var einnig tekin til viðmiðunar sem F. 

Melanchton hafði tekið saman að ráði Lúthers.
 
 

 Ordinansían var send til Wittenberg sumarið 1537 og hafði þá Lúther samþykkt hana. 

Í júlíbyrjun komu þeir P. Palladius og J. Bugenhagen frá Wittenberg, en þá var ordinansían 

komin í endanlegt horf á latínu. Aftan við hana var svokölluðum greinum Bugenhagen bætt 

við. Hún var undirrituð í þeirri mynd af konungi 13. sept. 1537.
169

 Þegar hún var lögð fyrir 

ríkisráðið til samþykktar var hún annað hvort í latnesku gerðinni eða í danskri þýðingu, sem 

er ekki lengur til. Latneskt heiti hennar er: Ordinatio ecclesiastica regnorum Daniae – 

Norvegiae et Ducatuum Slesvicensis, Holsatiae og var hún staðfest af konungi árið 1537 og 

var prentuð sama ár.  
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Ekki var búið að ganga frá löggildingu á dönsku útgáfu kirkjuskipanarinnar en sóknaprestum 

var ætlað að eignast hana. 

  Árið 1542 var önnur útgáfa prentuð, með nokkrum orðabreytingum og 

viðbótum  á textanum. Hún var nefnd hin rétta ordinansía (dan. Den rette Ordinans). Hún var 

samþykkt og staðfest á stéttarþinginu í Óðinsvéum árið 1542.
170

 

 Í Íslensku fornbréfasafni X. bindi eru tvær þýðingar á íslensku. Önnur er gerð af 

Gissuri Einarssyni frá 1541, en hin ítarlegri og einnig frá 16. öld.
171

 

Arngrímur Jónsson telur að texti Gissurar sé þýddur úr danska textanum frá 1539 og hafi 

hann líklega haft latneska textann til hliðsjónar að einhverju leyti.
172

 

 Danska kirkjuordinansían var í sex liðum en þeir eru: 

1. „Um lærdóminn  (Lærdominn huer oss þienar til worrar sæluhialpar fyrir huern aller 

[gudz welgiorningar]. sem christur hefur wtuegad oss opinberast oc byriast fyrir 

folkinu oc [wt- skipast med(al) allra þeirra sem riettruader eru].“
173

 

2.  Um kirkjusiði, þar undir bæði messan, skírnin og aðrar kirkjulegar athafnir. 

(Ceremoniur og hin ytriu þionuzt, kallast kirkiusider oc aull su ytri hegdan og breytnj 

j kirkiu saufnudinum huer almenniliga [...]). 

3. Um skólana (Huernin skolunum skule hattad wea). 

4. Um framfærslu prestanna og þjónustu við fátæka (Konungligu priuilegia edur frijheit 

sem giefin eru soknarprestunum oc þeirra diaknum). 

5. Um biskupana (Wm Biskupana oc profastana og þeirra medhialpara). 

6. Um bækur þær er hverjum presti ber að eiga (Wm nockrar sierligar bækur sem 

prestaner æ landzdinni skulu hafa huerra þeir kunna eckj an ad wera [fyrir wtan sitt 

stort ogagn].“
174

  

Í fyrsta kafla er sá hluti kirkjuskipanarinnar sem er sagður vera óbreytanlegur, en það er sagt 

vera frá Guði sjálfum. Fagnaðarerindið er í lærdómnum og það sem snertir frelsun manna og 

sáluhjálp og hvernig menn geta nýtt sér það og notið þess. Hinir hlutar kirkjuskipanarinnar 
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eru breytanlegir en þó í samræmi við fyrsta hlutann. þeir snúa að skipan og ákvörðun manna 

og breytast í takt við tímann.
175

 

4.2 Ordinansía 1541 

4.3 Messuformið í Ordinansíunni  

Í öðrum kafla ordinansíunnar er fjallað um kirkjusiði en þar undir er messan, skírnin og aðrar 

kirkjulegar athafnir og hér ætla ég að skoða messuna eins og hún er í kirkjuskipaninni. 

 Þar segir að það skuli halda hámessu á hverjum sunnudegi fyrir þá sem vilja fá 

þjónustu. Á altarinu á að vera venjulegur kaleikur og patína ásamt logandi ljósum. Nota skal 

venjuleg messuklæði. Talað er um að syngja megi eina messu á latínu á sunnudögum ef 

óskað er eftir því.  Leggja skal niður með öllu „Canann eða Canon“ messur. Boða eigi dauða 

Drottins á réttan hátt.  

Hér verður rætt um hvern lið fyrir sig. 

1) Inngöngusálmur ( Introitus) 

2) Miskunnarbæn (Kyrie) 

3) Dýrðarsöngur (Gloria in excelsis) 

4) Kollekta 

5) Pistill  

6) Hallelúja 

7) Sálmur 

8) Sekventur 

9) Guðspjall 

10) Trúarjátning (Credo) 

11) Prédikun 

12)  Faðir vor 

13) Innsetningarorðin 

14) Sálmur Guðs lamb (Agnus dei) 

15) Berging (Communio) 

16)  Blessun 

17)  Sálmur 

 

Hér verður rætt um hvern lið fyrir sig: 
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Upphafsbæn. Sá sem þjónar í messunni skal krjúpa við altarið og biðja í hljóði confiteor en 

þá biður hann fyrir orðinu sem er boðað, konungnum og ríkinu. Á meðan prestur biður þá 

skal söfnuðurinn syngja, Introitus. Hann skal síðan flytja messuna á réttan hátt og eftir réttum 

siðum. “þo suo ad hann meingist ecki nie saurgist eckj. huorki med nockrum ordi sem hliodar 

wm offur oc werk heilagleik.“
176

  

Inngöngusálmur (lat. introitus) er sunginn eða lesinn í upphafi messunnar.Teknir úr 

Ritningunni sem eru sálmar sem passa við sunnudagana, það er Davíðssálmur. 
177

  

Miskunnarbæn (lat. Kirie elleyson) á að syngja eftir nótum sem fylgja þeim tíma sem er gangi 

hverjum sinni. Þetta skal syngja eins og hefur tíðkast með lofsöng englanna það er Gloría. 

Dýrðarsöngur eða lofgjörð ( lat. Gloria jn excelsis deo). Presturinn sjálfur á að byrja á latínu 

eða á móðurmálinu og söfnuðurinn syngur með til enda í sætum sínum.  

Á eftir Gloria jn excelsis deo  snýr presturinn sér að söfnuðinum og segir „Herrann sie med 

ydur.“  Hann snýr sér aftur að altarinu og fer með kollektuna. 

Kollektan er flutt á móðurmálinu. Söfnuðurinn svarar Amen. Presturinn snýr sér aftur að 

söfnuðinum eftir bænina. 

Pistill. Hann á að flytja á móðurmálinu. Þar á eftir skal syngja Hallelúja.  

Lofgjörðarvers (Hallelúja) er hin eilífa rödd kristilegrar kirkju, sem þeir ungu skulu syngja 

með sínu versi „wtan ymurnar edur þann lan(n)ga hala dragnotnanna.“
178

 

Sálmur.  Í staðinn fyrir hinn gamla þrepasöng (lat. graduale) má syngja sálm á móðurmálinu 

sem saminn er út frá Biblíunni eða einn „grallarasaung“ með tveimur versum.
179

 

Sekventur“ Sekventur (fylgjur) á að endurtaka á milli þriggja kristinna stórhátíða, frá jólum 

til kyndilmessu. “Grates nunc omnes“ með útleggingu á móðurmáli. „Nú látum oss alla þakka 

Guði. et cetra“. Frá páskum til hvítasunnu. „Victime pascale (sem) laudes“ með útleggingu. 

Kristur reis upp frá dauða. Á hvítasunnu. Nú biðjum við Heilagan anda. Að þessu loknu snýr 

prestur sér aftur að söfnuðinum og les guðspjallið á móðurmáli.   

Guðspjall. Hann hefur lesturinn á: ,,Þessi eftirfarandi orð” ( þessi epterfylgjandi orð).  Að 

lestri loknum snýr hann sér aftur að altarinu. Lesið er á íslensku. 

Trúarjátning (lat. Credo). Á eftir lestri guðspjallsins kemur trúarjátningin. Hún  er sungin á 

móðurmáli. „Wier truum aller æ einn Gud.“ 

Prédikun. Á eftir trúarjátningunni kemur prédikun. Brauð og vín á að vera tilbúið eftir hana. 
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 Berging er eftir prédikun. Þeir sem vilja þiggja sakramentið eiga að ganga saman upp 

að altarinu. Karlmenn skulu vera á hægri hönd en konur á  vinstri.  

Faðir vor. Látum oss biðja. Prestur fer hátt og snjallt með „Faðir vor (Fader wor et cetera. 

Enn corinn suare Amen.)“ á móðurmálinu. 

Innsetningarorðin. Að loknu  Faðir Vor syngur prestur með orðum testamentisins á 

móðurmálinu. Presturinn má lyfta upp efnunum á meðan hann syngur orðin en hæfilega þó. 

Um leið og upplyftingin á sér stað þá má hann hringja bjöllu eins og var siður. Áður á að vera 

búið að fræða fólkið og áminna það eins og þörf krefur. 

 Í ordinansíunni er sérstaklega tekið fram að ekki er um umbreytingu efnanna að ræða. 

Þegar presturinn skiptir á brauði og víni á hann ekki að segja neitt við þá sem þiggja 

sakramentið. Það var búið að segja það allt við fólkið opinberlega við vígslu og helgun 

efnanna. Þeir sem þjóna eiga að telja „vandlega“ þá sem ganga til altaris svo að þeir neyðist 

ekki til að helga sakramentið á meðan gestir meðtaka sakramentið. 

 Sálmur (söngur). Sálmur sem var eignaður Jóhannesi Húss „Jesús Kristur er vor 

frelsari.“ Jesús Kristur. Lífsins ljómi[...].  á íslensku (sjá Þýsku  messuna). Skólastjórinn hefur 

sönginn eða annan söng sem er líkur þessum. Um leið og altarisgöngunni er lokið er hætt að 

syngja. 

 Prestur segir, Drottinn sé með yður (Herrann sie med ydur)  en þar á efir flytur hann 

blessunarorðin. 

 Blessunarorðin eru úr fjórðu Mósebók sjötta kafla (Num. 6). Söfnuðurinn svara  

„Amen” 

 Sálmur. Þegar söfnuðurinn hefur sagt Amen, á skólastjórinn að hefja söng á einum 

stuttum sálmi á móðurmálinu en að loknum sálminum er „embættisgjörðinni” lokið.  Þá skal 

prestur afskrýðast messuklæðum og ganga frá þeim. Prestur skal krjúpa við altarið  og þakka 

Guði í hljóði. 

 Ef enginn ætlar að ganga til altaris á ekki að helga efnin. Þá breytir hann messunni í 

samræmi við það frá helgunarorðum sakramentisins.
180

 

4.4 Samantekt 

 Ekki voru róttækar breytingar á messuforminu. Mikil áhersla var lögð á prédikunina og 

móðurmálið fékk meira vægi í messunni. Faðir vor, textalestur, innsetningarorðin og 

blessunin voru á íslensku.  
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5 Handbókalausa tímabilið 1541-1555 

Handbók Marteins Einarssonar kom út árið 1555.  Ekki er alveg ljóst hvernig menn leystu 

vanda handbókalausa tímabilsins. Á mörgum stöðum voru prestar ekki sáttir við að taka upp 

nýja siði. Í Hólabiskupsdæmi hefst messu- og handbókalausa tímabilið seinna en í 

Skálholtsbiskupsdæmi.  

 Líklegt er að vandinn hafi verið minni í messugjörðinni þar sem megin þættir héldust í 

hinum nýja hætti eins og það var í þeim eldri. Megin breytingin var í altarissakramentinu.  

Vegna skorts á lútherskum messubókum, brugðu siðbótarmenn á það ráð að velja efni úr 

rómverskum bókum sem þeir höfðu notað áður, en slepptu lágasöngvum og efni sem minnti á 

messufórnina. 

 Guðspjöll og pistlar voru lesnir á móðurmáli úr Nýja testamenti Odds Gottskálkssonar 

frá 1540 áður en Guðspjallabók Ólafs Hjaltasonar frá 1562 kemur og út og prestar færa sér í 

nyt, en síðan kemur  Biblían út árið 1584. 

 Vandinn var þó meiri í atferli skírnar, hjónabands og greftrunar en í messunni, en þeir 

sem gengu undir hinn nýja hátt voru handbókalausir. Hvað tóku prestar þá til ráðs? Í British 

Museum er geymt blað með broti af hjónavígsluformi og tveim blöðum úr hjónavígsluferli  

Gísla Jónssonar biskups sem er geymt í Konungsbókhlöðu í Kaupmannahöfn. Arngrímur 

Jónsson telur að með hliðsjón af fyrirmælum í ordinansíunni hafi sumir prestar umritað 

rómverskt atferli og aðlagað það að hinum nýja hætti.
181

 

 Á Íslandi komu út handbækur fyrir presta með jöfnu millibili. Þær fyrstu voru 

Sálmabók Marteins og Guðspjallabók Ólafs og við fyrsta Grallarann var handbókarefni í 

viðauka, það er kollektur sunnudaganna og leiðbeiningar um skírn og hjónavígslu.
182
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6 Handbók Marteins Einarssonar frá árinu 1555 

Árið 1555 kom fyrsta íslenska handbókin út en Marteinn biskup Einarsson var höfundur 

hennar.
183

 Hún (Ein Kristilig handbog) kom út í Kaupmannahöfn og innihélt leiðbeiningar 

um messugjörð og aðrar kirkjuathafnir en 35 sálmar voru í viðbæti en þeir voru notaðir við 

embættisgjörðina.
184

 

Bókin hefst á formála P. Palladius og einnig koma leiðréttingar við bókina. 

 P. Palladius segir í formálanum að Marteinn Einarsson biskup hafi látið prenta 

handbókina á eigin kostnað. Prestar þurfi ekki aðra bók, en bókin segir til um hvernig þeir 

eigi að „skicka sier i vthuerfis Ceremonium audrum og skickan“
185

 Presturinn þarf að 

framkvæma það sem bókin fjallar um. Allt er vel saman sett í bókinni og samkvæmt 

sáluhjálplegu orði Guðs til heiðurs og prýði þar er allt gott og guðlegt. Enginn má skrifa hana 

upp vegna hættu á misritun og rangfærslum, en bróðurlegt samþykki á að vera á 

„Ceremonium“. 
186

 

  Sóknaprestar sem halda sig við „Papista skap ok ogudligt framferdi“
187

 séu engra 

launa verðir.  Tekið er fram að  bannað  sé að syngja danska söngva með latínu nótum 

samkvæmt ordinasíunni en það bann má rekja til J. Bugenhagen sem var á móti því að 

móðurmálstextar væru sungnir með latínunótum.  

 Ekki eru prentaðar nótur í Handbók Marteins Einarssonar, hvorki með messusöng né 

sálmasöng. Í Faðir vori  og innsetningarorðum altarissakramentisins eru skrifaðar nótur í eina 

eintakinu sem er til.  

 Á titilblaðinu kemur fram að hún sé íslenskuð af herra Marteini, en það vísar til þess 

að fyrirmynd hennar sé erlend.
188

  Ekki verður farið sérstaklega í liði um skírnaferli, 

hjónavígslu, kirkjuleiðslu kvenna, vitjun sjúkra og greftrun í þessari ritgerð. 

6.1 Messuembættið 

Annað efni en hið eiginlega lítúrgíska efni er hluti af fyrstu íslensku handbókunnum eftir 

siðbót. Í Handbók Marteins Einarssonar frá árinu 1555 eru fastir liðir messunnar (lat. 
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ordinarium) og auk þeirra kollektur sunnudaga, hátíða og annarra helgra daga ásamt 

handbókarefni. 

 Marteinn hefur ekki haft neina eina fyrirmynd af messuembættinu. Hann virðist hafa 

tekið upp efni úr Malmømessu Claus Mortensen frá 1529. Það sést þegar bækurnar eru bornar 

saman. Efnið í Handbók Marteins virðist tekið upp úr sálmabókinni sem kennd er við Hans 

Tausen frá árinu 1544 eða 1553. Einnig er efni hjá Marteini sem virðist vera komið úr messu 

Andreas Döbel í Newen Spital i Nürnberg frá árinu 1525 sem hefur síðan komist í 

Malmømessu Claus Mortensen úr norður-þýskri messu, en sú messa hefur glatast. 

Annað messuefni úr messu A. Döber  sem er í Handbók Marteins er ekki í Malmømessunni 

frá 1529 hefur borist til Íslands á einhvern annan hátt. Í Handbók Marteins er annað efni úr 

rómverskum sið sem kemur líklega úr handbókum eða messubók sem hefur verið til hér á 

landi og kemur úr Niðurósvenju. 

Ordinansían er fyrirmynd fyrir leiðbeiningar um messuembættið að miklu leyti. Það er ljóst 

að Malmømesan frá 1529 er aðeins að nokkru leyti fyrirmynd að messuembætti Marteins í 

handbókinni frá 1555. Þegar við skoðum einstaka þætti messunnar skýrist þetta.
189 

6.2 Messuform 

1) Miskunnarbæn (Kyrie) 

2) Dýrðarsöngur (Gloria in excelsis) 

3) Kollekta 

4) Pistill  

5) Hallelúja 

6) Sálmur 

7) Sekventur 

8) Guðspjall 

9) Trúarjátning (Credo) 

10) Prédikun 

11)  Faðir vor 

12) Upphaf þakkargjörðar (lat. Prefatía) og Heilagur (lat. Sanctus). 

13) Innsetningarorðin 

14) Sálmur Guðs lamb (Agnus dei) 

15) Berging (Communio) 
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16)  Blessun 

17)  Sálmur 

 

Leiðbeiningar um messuupphafið hjá Marteini Einarssyni eru í takt við ordinansíuna.
190

 

Engin messuupphöf eru í Handbók Marteins frá 1555, enda ekki um messubók að ræða 

heldur er hún einskonar messuskrá sem inniheldur fasta liði messunnar. Því eru messuupphöf 

að finna á öðrum stað. Þar sem engin önnur messusöngbók er til á Íslandi í lútherskum sið á 

þessum tíma er líklegt að hér sé vitnað í messubók úr fyrri sið.  

 Miskunnarbæn.  Kirie sie iafnan hafa/ þegar messad er/ eda Oficium er lesit/ þó med 

adskilianligum notum epter timans vana/.
191

 

Hér á það sama við og er sagt um messuupphafið þar sem vitnað er í efni úr fyrri sið en það 

er staðfest í orðalagi ordinansíunnar að kirieleyson skuli sungið  epter timanna mismunan sem 

hier til dags hefur halldit verid. Í sálmakveri Marteins eru engin dæmi um kyrie eða 

kyrietrónu. 

 Dýrðarsöngur. Gloria.. ok/ Alleinazta Gud/. Hér er vitnað í sálm sem ekki er í 

sálmakveri Marteins. Það er annar sálmur með fyrirsögnina „Gloria in excelsis“  Wjer 

heidrum þig Gud/ i hæstum stad. Marteinn virðist vitna í þekktan sálm í handbók sinni sem 

kemur ekki á prent fyrr en í sálmabók Gísla Jónssonar frá 1558.
192

 

 Heilsan - Kollekta. Leiðbeiningarnar hjá Marteini Einarssyni frá 1555 eru samhljóma 

fyrirmælunum  í ordinansíunni um kollekturnar og Lúther tekur einnig saman í Formula 

missae.
193

 Í fyrri sið voru kollekturnar oft fleiri en ein í messunni.  

Drottinn sé með yður  er á undan kollektunni.
194

 

 Pistill. Vendi sier aptur til folksens/ og lesi Pistelin/ J modur mali..
195

 

 Graduale,  Hallelúja (lofgjörðarvers) og sekventur (fylgjur). Mareinn Einarsson í 

handbók sinni frá 1555 sækir fyrirmyndina í ordinansíuna.
196

 

 Guðspjall. Í Handbók Marteins er guðspjallið flutt á móðurmálinu eftir þessi orð: 

„Þessi epter fylgiande ord/ hefur skrifad hinn heilagi.“  
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 Trúarjátning. Eftir guðspjallið er flutt trúarjátning með sálmi Lúthers: Vjer truum 

aller aa eirn Gud etc
197

. Sálmurinn er prentaður í sálmakver Marteins.  Þessar eru greiner 

vorar kristeligra truar er formálinn hjá Marteini Einarssyni frá 1555. Við athugun á textanum 

er vandinn sá að ekki er vitað hvaða texti var notaður á  handbókalausa tímabilinu þar til hann 

kom í Handbók Marteins árið 1555.
198

 

 Prédikun og Fræðin minni. Samkvæmt því sem Mateinn Einarsson skrifar í handbók 

sína frá 1555 segir að presturinn skuli hefja prédikunina með eftirfarandi orðum: 

Kristeliger brædur. vier skulum þess almattugan Gud bydia/ ad vær mættum hans 

heilaug ord/ þau er nu werda fram flutt Rietteliga rot festa/ og vnder standa i Sannre 

Gloseran/ þar til seigium aller wora drottinliga bæn/ Fader vor etc. Lesi sidan Taxtan 

med vt skiringu/.
199

 

Í Handbók Marteins Einarssonar eru Fræðin prentuð án skýringa vegna þess að ætlast er til 

þess að þau séu skýrð út í messunni. Í ordinansíunni er bent á að  nota Fræðin ásamt 

prédikun. Tímanum á að skipta jafnt á milli prédikunar og Fræðanna. 

Tilgangurinn með því að lesa og útskýra Fræðin í prédikuninni er að undirbúa og gera menn 

tilbúna til að taka á móti altarissakramentinu.  Útskýringin skiptir miklu máli. 

Ordinansían gefur til kynna að hver maður á að kunna kverið og geta gert grein fyrir trú sinni. 

Ef hann gerir það, þá skilur hann hvers vegna  hann girnist að neyta sakramentisins.
200

 

 Upphaf þakkargjörðar (lat. Prefatía) og Heilagur (lat. Sanctus). Leiðbeiningar eru á 

eftir prónunni og drottinlegu bæninni sem er svo hljóðandi: Þienaren gange aptur til 

Alltarisens ok seige. Ekki er neitt niðurlag prefatíunnar sem leiðir til Sanctus.  Að loknum 

Amen sem prestur tónar kemur Sanctus. Mjög óvenjulegt er að prestur skuli tóna Amen, en frá 

upphafi var Amen lítúrgía safnaðarins sem var samþykki hans á helgunarbæn sakramentisins 

sem kom á eftir Sanctus. Þar eð canon missae eða helgunarbænin var tekin í burtu af 

siðbótarmönnum var ekki hægt að samþykkja hana með Amen.  

Amen eftir prefatíuupphafi er ekki í Formula Missae né í latínumessu A. Osiander, en aftur á 

móti er það í messu A. Döber en það á uppruna sinn að rekja þangað.
201

 

 Ávarp fyrir bergingu. Í Handbók Marteins Einarssonar frá 1555 er ávarp til þeirra sem 

ganga inn lesið á eftir Sanctus. Það kemur því í staðinn fyrir  canon missae eða helgunar 
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bænina sem siðbótarmenn tóku í burtu. Innsetningarorðin eru miðlæg í ávarpinu eins og 

helgunarbænin var áður. Hér er um guðfræðilega útskýringu á endurlausninni í Kristi að 

ræða. Þar sem menn eru hvattir til að minnast dauða hans og þakka honum fyrir að taka á sig 

manndóm og til að fullnægja lögmálinu með því að þjást og deyja fyrir mennina. Sá tilheyrir 

Kristi sem neytir sakramentisins í trú og tilheyrir honum ásamt þeim sem með honum bergja. 

 Áminningin til fólksins eða ávarpið er komið frá Nürnberg, en það er fyrst í 

latínumessu A .Osiander frá árinu 1524 og samið af honum. Það er einnig í messu A. Döbers 

frá 1525. Lítill munur er á ávarpinu í þessum messum. Þegar ávarpið er borið saman við 

ávarpið hjá Marteini, kemur í ljós að það er nánast eins og í messu A. Döbers. 

Aftast í sálmabók Joachim Slüter í Rostock frá árinu 1531 er messa A. Döbers prentuð. Sá 

texti er fyrirmynd þýðingar Marteins Einarssonar frá 1555 á ávarpinu. Ávarpið er ekki í 

dönskum bókum og því einstætt að þessu leyti. 

 Faðir vor. Þegar búið er að lesa ávarpið (lat. exhortacio) er drottinlega bænin, Faðir 

vor lesið.  Í Malmømessunni frá 1529 er annar háttur hafður á, en þar er Faðir vorið ekki 

lesið heldur umritun Lúthers úr Deutsche Messe frá 1526. Það kemur á undan prefatíu ef hún 

er notuð og Sanctus. 
202

  

 Innsetningarorð sem helgunarorð  fyrir altarissakramentið er farið með á eftir Faðir 

vor.  

 Guðs lamb (lat. Agnus Dei) og bergingarorðin. Agnus Dei söngurinn var settur í 

rómversku messuna um 700 og sunginn á meðan brauð var brotið til útdeilingar. Brot 

brauðsins var fellt niður eftir 9. og 10. öld og menn fóru að nota ósýrt brauð og smábitum var 

útdeilt. Þegar þessi breyting á sér stað verður Agnus Dei bergingarsöngur. Jafnan var sama 

setningin sungin á meðan þess var þörf. Þetta breytist síðar þannig að Agnus Dei er sungið 

þrisvar og síðan í lokaákallið er dona nobis pacem. Lokaákallið tengdist friðarkveðjunni sem 

hafði verið borin fram áður. Pax domini sit semper vobiscum.  Er það bænarákall  um frið 

bæði ytra og innra.  

Síðari hluti orðalags ákallsins hjá Marteini Einarssyni frá 1555 er mismundi sem er líklega 

vegna áhrifa frá orðalagi í sálmabókinni frá (1544) 1553. Í Formula missae eru 

bergingarorðin nánast þau sömu, en upphaf þeirra má rekja til rómverska háttarins.
203

 

 Lokabæn. Hjá Marteini Einarssyni er lokabænin sú sama og í Deutsche Messe Lúthers 

frá 1526. Hún var tekin upp í mörgum kirkjuskipunum og var mjög útbreidd. Líklega er hún 
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þýdd úr sálmabókinni frá (1544) 1553. Hér er um að ræða bæn sem á sterkan samhljóm í 

rómverskum bænum.
204

 

 Blessunarorðin. Leiðbeiningar eftir lokabænina eru eftirfarandi: Snuizt aptur ok seigi. 

Drotten sie med ydur (koren) ok med þinum anda.  Ávarp var líka á undan lokabæninni. Svo 

koma aftur leiðbeiningar fyrir blessunarorðin: Strax seigi han þessa blezan med ton yfer 

folkinu. 
205

 

 Hjá Marteini Einarssyni enda blessunarorðin á signingu. Hún er ekki í ordinansíunni 

og ekki heldur í Malmømessunni frá 1529 eða handbók Claus Mortensen frá 1535 eða í 

messuhandbók Franz Wormordsen frá 1539. Textinn með þessari viðbót er í höndum þess 

sem tók messuembættið saman hjá Marteini Einarssyn frá 1555. Textinn er án alls efa 

kominn frá A. Döber í útgáfu J. Slüter aftast í sálmabók hans frá 1531.
206

 

 Fararblessunin í messuembætti Marteins Einarssonar frá 1555 er: Gangit i fridi 

Drottens etc. Í leiðbeiningum segir: Aller falli a kne vm þessa blezan. Þessi fararblessun 

samsvarar Ite missa est í rómverkum sið. Í dönsku bókunum er fararblessunin ekki, en hún er 

aftur á móti í Messu A. Döbers frá 1525 og í sálmabók J. Slüter.
207

 

6.3 Samantekt um Handbók Marteins Einarssonar frá 1555 

Eins og áður hefur komið fram segir Arngrímur Jónsson að í handbókinni sé efni úr messu 

Andreas Döber í Newen Spital í Nürnberg frá 1525 sem ekki kemur úr dönsku 

handbókunum.. Hann kemur með þá tilgátu að það geti verið að Marteinn Einarsson sé ekki 

þýðandi hins þýska efnis, þrátt fyrir að þess sé getið á titilblaði að hann hafi snúið 

handbókinni yfir á íslensku, heldur að hann hafi nýtt efni sem var þýtt úr þýsku og hann hafi 

haft aðgang að. Maður sem þekkti til á þeim slóðum sem efnið var til hafi tekið það með sér 

til Íslands enda hafi verið mikil not fyrir það á Íslandi. 

 Sálmabókin Geystlyke leder uppt nye gebetert sem var aftan við messu A. Döber var 

oft prentuð og þar á meðal í Hamborg. Gissur Einarsson stundaði nám í Hamborg og því ekki 

ólíklegt að það hafi verið hann sem  hafi fengið efnið úr henni og sé þýðandi þess, en ekki 

Oddur Gottskálksson. Oddur var með vissu í Rostock árið 1546 þegar hann lét prenta 

Corvinspostillu hjá Ludwig Dietz. 
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 Gissur hefur gert sér grein fyrir þörfinni á handbók fyrir presta eftir samþykkt 

ordinansíunnar á Alþingi 1541. Varla er hugsanlegt annað en hann hafi byrjað á handbókinni 

eftir að hann tók við biskupsstól í Skálholti, þó hann hafi ekki náð að ljúka henni og gefa 

hana út á prenti. 

 Það er möguleiki á að Gissur hafi tekið saman handbók með Malmømessuna sem 

fyrirmynd og fengið að láni efni úr messu A. Döber í sálmabók J. Slüter frá 1531. 

Sálmabókin með efni Malmømessunnar og kennd er við Hans Tausen og er notuð við 

samantektina verður þá að vera gefin út árið 1544 því Gissur deyr árið 1548. 

 Eftir lát Gissurar Einarssonar er þó ekki getið þessara sálmabóka og ekki heldur í 

úttektarskrá Skálholtsstóls eftir að hann lést, en bóka er þar lauslega getið. 

Ekki er hægt að staðhæfa neitt um hlut Gissurar Einarssonar í Handbók Marteins Einarssonar 

frá 1555, en þá hefur Marteinn tekið saman handbókina eftir þeim heimildum sem þegar hafa 

komið fram. Ekki er vitað að hann hafi verið á þessum slóðum sem þýska efnið var fyrir 

hendi. Ekki er vitað um þýskukunnáttu Marteins. Af þessari umfjöllun er varla hægt að 

komast hjá því að Gissur hafi komið að útgáfu handbókar Marteins Einarssonar að einhverju 

leyti. 

 Ordinansían virðist notuð í leiðbeiningum fyrir messuembættið en þær eru líkar. Svo 

virðist sem kver P. Palladiusar frá 1537 hafi verið notuð sem fyrirmynd fyrir Fræðin minni í 

messuembætti um einstaka þætti. Þar gætir þó áhrifa frá fornum íslenskum textum. 

Af allri þessari umræðu má sjá að messuembætti í Handbók Marteins Einarssonar er saman 

sett.
208
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7 Bréf Friðriks II og afleiðingar þess 

Arngrímur Jónsson segir frá því að upphaf Graduale 1594 megi rekja til þess að Friðrik 

konungur II skrifar Guðbrandi Þorlákssyni biskup á Hólum og Gísla Jónssyni í Skálholti bréf. 

Bréfið er dagsett 29. apríl 1585 í Friðriksborgarhöll. Ekki hafði verið eining um sálma sem 

sungnir voru í kirkjunum. Hann fer fram á að biskupar hittist og skoði þetta mál og komi á 

einingu um sálma. Bréfið er prentað fremst í Graduale.
209

 

 Friðrik II. beinir bréfinu fyrst og fremst gegn sálmasöng Íslendinga. Vandinn lá í því 

að notaðar voru mismunandi þýðingar á sálmum. Guðbrandur Þorláksson gefur út sálmabók 

fjórum árum eftir bréf konungs. Sálmabókin kom út árið 1589. 

 Gísli Jónsson setur saman messu- og tíðasöngbók með nótum og nokkrum sálmum.  

Flestir sálmarnir eru úr sálmakveri Marteins Einarssonar og úr sálmakveri Gísla frá 1558. 

Gísli miðar við víðtækari einingu. Í síðari hluta tillögu hans er handbók í eiginlegri merkingu. 

Þá var ekki til nein prentuð lúthersk messuhandbók með nótum á Íslandi en mikil þörf var 

fyrir hana. 

 Á  þessum tíma var Graduale Niels Jesperssøn komin út og var því tækifæri til að 

líkja eftir henni og þar með að samræma messusöng og sálma við þá í Danmörku. Þar var 

einnig bréf frá Friðriki II frá 4. ágúst 1565 prentað fremst í Graduale Niels Jesperssøn frá 

1573 og biskuparnir  hafa vitað af. Í bréfi konungs frá 1565 er einmitt talað um sama vanda í 

Danmörku og var á Íslandi. 

Til er handrit af tillögu Gísla í Konungsbókhlöðu í Kaupmannahöfn, Ny kongelig Samling 

138 4to. 

Líklega hefur Guðbrandi Þorlákssyni borist handrit Gísla í hendur eftir andlát hans árið 1587 

og hann nýtir sér efni úr því í Graduale sem kom út árið 1594.  

Tilefni þess að Guðbrandur Þorláksson tekur saman Graduale er því bréfið frá Friðriki II. og 

handrit Gísla Jónssonar. 

Það kemur skýrt fram í formála Odds Einarssonar biskups í Graduale frá 1594 að 

tilgangurinn sé að koma á einingu um  kirkjusöng í víðtækri merkingu.
210

 

 Fyrir daga Graduale 1594 hafði Handbók Marteins Einarssonar verið sú eina sem 

prestar höfðu. Mjög sennilega hafi þó verið til messusöngbók eða graduale með sálmum sem 

kölluð var Psalmabok sem sennilega hefur verið prentuð um 1562. 

                                                           
209

 Sama rit, s. 16-17. 
210

 Sama rit, s. 16-18. 



56 

 Peter Palladius bannaði aðrar bækur en Handbók Marteins. Það hefði því mátt halda 

að eining hefði ríkt um messuna og annað kirkjustarf. Eins og fram hefur komið var ekki 

eining um Messu Psalmar, en það varð til þess að óeining var á milli safnaða. Með vissu er 

hægt að segja að tvær sálmabækur hafa verið notaðar. Þær voru sálmakver Marteins 

Einarssonar og Gísla Jónssonar en í þeim eru nokkrir sömu sálmar í báðum kverunum en með 

ólíkum þýðingum.
211

 

Ef orðinu Grallari er flett upp í íslenskri orðabók þá kemur eftirfarnadi skýring: „Sálmabók 

með nótum, sálmasöngsbók (graduale).“
212
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8 Grallari – Graduale 1594 

8.1 Efni  Grallarans 

Skipulag er komið á helgihald í siðbótarkirkjunni á Íslandi með tilkomu Graduale frá árinu 

1594. Þar er samankomið efni úr Handbók Marteins Einarssoner og úr handriti NKS 138 sem 

Guðbrandur vildi nýta í Graduale. Prentað er á titilblaðið Ein almeneleg messusöngs bok.
213

 

 Í fyrstu útgáfa messusöngbókarinnar Grallarans (1594) var handbókarefni sem 

samanstóð af leiðbeiningum um skírnina, hjónavígsluna og útfarir ásamt kollektum (safnbæn) 

sunnudaganna
214

 

Fyrirmynd Grallarans var svipuð útgáfa sem var gefin út í Danmörku af Niels 

Jespersøn biskup á Fjóni árið 1573. Hún hét Gradual, en almindelig sangbog. Það var þó 

nokkur munur á íslensku og dönsku útgáfunni.
215

 

Í íslenska Grallaranum voru latnesku messuliðirnir þýddir á íslensku fyrir söfnuði þar 

sem ekki var hægt að syngja þá á latínu, en í danska Grallaranum var það ekki þannig. 

Íslendingar héldu í aðalatriðum sjálfstæðri helgisiðaþróun miðað við aðra hluta 

danska ríkisins. Árið 1685 var kirkjuritúal samþykkt fyrir Noreg og Danmörku en aldrei fyrir 

Ísland þó sjá megi ákveðin áhrif frá því í Grallaranum og handbókaútgáfum frá 18. öld.
216

 

Útgáfur Grallarans urðu nítján og sú síðasta kom út árið 1779. Allar útgáfur fyrir utan tvær 6. 

og 7. voru prentaðar á Hólum en þær voru prentaðar í Skálholti.  Allar þessar útgáfur voru í 

megindráttum eins fyrir utan viðbætur sem voru aðallega í formi nýrra sálma til að auka á 

fjölbreytileika og val á milli sálma. Þegar 6. útgáfan er skoðuð, má sjá áhrif frá danska 

kirkjuritúalinu 1685. Bænir í upphafi og lok messa eru undir dönskum áhrifum.
217

  

Þegar Grallarinn var gefinn út í 2. sinn 1607 var latínusöngurinn töluvert aukinn og 

hélst það þannig fram að 5. útgáfu 1679, en eftir það var aftur dregið úr honum.
218

 Í útgáfunni 

frá 1730 lagðist latínan af. 
219

 

 Grallarinn var vandaður prentgripur en hann var 260 blaðsíður í fjórblaðabroti. Í 

honum voru bæði sönglög og messusöngvar sem felldir voru að formi messunnar eftir 
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kirkjuskipan. Raðað var eftir sunnudögum og hátíðum kirkjuársins. Að langmestu leyti voru 

notaðir söngvar á móðurmálinu sem messuliðir. 

 Í Grallaranum voru messuliðir og sálmar prentaðir með nótum og var sú nótnaprentun 

mun vandaðri en í sálmabókinni sem Guðbrandur hafði gefið út áður.
220

 

Líklegt er að söngkennsla í Latínuskólanum hafi verið háð söngmenntun og áhuga 

biskupa og skólameistara á hverjum tíma. Grallarinn og sálmabókin vitna um söngáhuga 

Guðbrands. 
221

 

Í 6. útgáfu Grallarans frá 1691 var viðauki (appendix) með söngfræði.
222

   

   Lög voru við sálma sem þýddir höfðu verið yfir á íslensku og voru teknir úr eldri 

sálmabókum. Allur messusöngur var á íslensku og latínu einnig tónun prestsins og svör 

djákna og safnaðar.  

 Þjóðin gat tileinkað sér sálmasöng evangelísk-lúthersku kirkjunnar með sálmabókinni 

og Grallaranum. Trúarlegt sönglíf kirkjunnar og heimila hér á landi var byggt á þessum 

bókum í rúm 200 ár og síðari útgáfu á þeim þar til sálmabók Magnúsar Stephensen kom út 

árið 1801. Segja má að áhrifa Grallarans og sálmabókarinnar hafi gætt mest alla nítjándu 

öldina og jafnvel fram á tuttugustu öldina.
223

  

 Í sálmabókinni sem gefin var út 1801 og átti að leysa af hinn 200 ára gamla Grallara 

voru aðeins þrír sálmar prentaðir með nótum og voru í eftirmála leiðbeiningar um úrlestur á 

nótum þeirra en leiðbeiningarnar áttu að leysa af hólmi gömlu söngfræðina sem var í viðbæti 

Grallarans.
224

 

8.2 Messusöngbókin Graduale 

Nafn messusöngbókarinnar Graduale ber nafn af messulið úr miðaldamessunni, en það var 

sálmavers með andstefi sem sungið var milli pistils og guðspjalls.  

Orðið er dregið af gradus sem þýðir þrep eða pallur og stendur fyrir þann söng sem sunginn 

var á þrepinu eða pöllunum og hefur verið kallaður þrepsöngur eða pallasöngur.
225

 

 Nokkur forði íslenskra sálma var fyrir daga Guðbrands biskups. Þessir sálmar voru 

margbreyttir og ekki samræmi á milli þeirra syðra eða nyrðra. Þetta kemur fram í bréfi frá 

konungi 29. apríl 1585. Í bréfinu kemur fram að mikill ruglingur hafi verið á sálmum þeim 
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sem sungnir hafi verið í kirkjum á Íslandi. Menn sem sóttu aðrar kirkjur en sína sóknarkirkju 

gátu ekki fylgst með söngvunum.
226

 

Tilhögun kirkjuskipunarinnar ræður messuformi Grallarans. Messuliðirnir voru sungnir á 

sunnudögum samkvæmt ortum sálmum en á hátíðum voru hinir hefðbundnu messuliðir 

svokallaðir sígildu messuliðir á latínu.
227 

 

8.3 Innihald Grallarans- Kirkjusöngur 

Eftir kirkjuskipaninni var tekinn upp safnaðarsöngur á móðurmálinu í kjölfar siðbótarinnar. 

Það var fyrst og fremst í höndum presta og djákna að koma hinni nýju kirkjuskipan á í 

kirkjum landsins.
228

  

Aðstæður til að innleiða nýjan messusöng hafa ekki verið fyrir hendi fyrr en í lok 16. 

aldar. 
229

 

Í formála Grallarans kemur fram hlutverk messunnar ” Því ad messan i sialfu sier/er 

eckert annað en neystla Drottinligrar kvöldmaltiðar” 
230

en hennar tilgangur er „Jesu Kristi 

pína og dauða boðar og kunngjörir.“
231

  Messan veitir huggun og er  í samræmi við gjöf sem 

veitt er í sakramentinu.
232

 Arngrímur segir: „Þetta er ekki alls kostar í samræmi við lútherskt 

orðalag um þá gjöf, sem í sakramentinu veitist. Sú gjöf er að lútherskum skilningi 

fyrirgefning syndanna, en auðvitað má nefna þetta huggun hrelldum manneskjum.
233

 

Skýringar í formála eru nær norður-þýska skilningnum á messum, sem var undir áhrifum frá 

Karlstadt og Zwingli og hinum suður-þýsku guðfræðingum siðbótarinnar. 

Í formálanum var talað um að leggja niður einkamessur og halda skuli eina messu á 

sunnudögum, hátíðum og helgidögum. 

”...Skulu og ljos á altare tendrad (ei meir enn tvö í senn)”,
234

  ” med ærlegum og 

hreinum skrúði,
235

 sem er í samræmi við fyrirmæli í P. Palladius í Visitasíubókinni.
236

 Einnig 
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er kveðið á um að kirkjur skuli vera hreinar.
237

 Líklegt er að Guðbrandur hafi samið 

formálann út frá efni um messuna í ordinansíunni.
238

  

Eins og komið hefur fram var Grallarinn messusöngbók Íslendinga fram á 19. öld, en 

árið 1801 kom út sálmbók sem leysti hana af hólmi. Með sálmabókinni urðu þær breytingar 

að föstu liðir messunnar féllu niður, en sálmar sem prestur valdi sjálfur komu í staðinn. Þessi 

skipan hélst út 19. öldina en nokkur óánægja ríkti með þetta form.
239

 

 Messuskrá (lat. ordinarium) kemur á eftir formálanum í Grallara Guðbrands 

Þorlákssonar frá 1594. Hún hefst með syndajátningu á latínu. Hún er tekin nákvæmlega 

orðrétt úr handbók Franz Wormordsen (FW) frá árinu 1539. Hér um að ræða syndajátningu 

prestsins eins en ekki er vers eða aflausn lesin upp. Vegna þess er ekki gert ráð fyrir svari 

djáknans.
240

 

 Leiðbeiningar um bænagjörð fyrir Guðs kristni og Guðs orða framgang, fyrir 

kónginum og ríkisráði, löndum, ríkjum og landsstjórunum þessa lands kemur á eftir 

syndajátningu.
241

 

 Bænirnar eru ætlaðar prestinum til að biðja fyrir sjálfum sér á meðan messuupphafið 

er sungið og kemur fram í ordínansíunni og leiðbeiningar eru um í Handbók Marteins 

Einarssonar frá 1555. Í Grallara Guðbrands frá 1994 er messuupphafið á eftir þessari bæn. 

Engir textar eru að þessum bænum og leiðbeiningar eru að efni og orðalagi í takt við FW frá 

1539. 

 Eins og  þegar hefur komið fram tekur messusöngurinn mið af Graduale Niels 

Jesperssøn frá árinu 1573, en aftur á móti er meiri latínusöngur þar en í Grallara Guðbrands 

frá árinu 1594. 

 Að lang mestu leyti eru sálmar notaðir sem messuliðir í messu á móðurmálinu í 

Grallara Guðbrands.
242

 

 Á öllum sunnudögum, hátíðum og helgidögum allt árið eru sálmar á íslensku í 

messuupphafinu. Gert er þó ráð fyrir introitus á latínu á stórhátíðum, en söngur var þó á 

íslensku í útkirkjum og þar sem engir latínusöngmenn voru. Flestir sálmar sem eru á dönsku í 

Grallara Guðbrands eru það einnig í messutilhögun í Graduale Niels Jesperssøn frá 1573 á 

sama helgidegi.  
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 Áhersla hvílir á móðurmálssöng í Graduale frá 1594, enda kemur fram í 

leiðbeiningum (ordinarium): Þa vppbyrie Presturinn j Modurmale/ þann Psalm sem til er 

giørdur/ j Grallaranum pro jntroitu
243

. Samkvæmt Graduale frá 1594 er latínusöngur lagður 

niður nema á stórhátíðum.
244

 

Messuform Grallarans byggst á tillögum Ordinansíunnar. Á sunnudögum er „sálmamessa“ en 

með því er átt við að messuliðirnir voru sálmar sem voru ortir eins og Lúther vildi hafa í 

Þýsku messunni – Deutsche messe. Óbundnir messuliðirnir, sígildir messuliðir (prósamessa) 

á hátíðum voru eins og Lúther gerði ráð fyrir í Formula missae sungnir á latínu. Þar sem ekki 

var hægt að syngja á latínu voru þeir þýddir yfir á íslensku. Latínan var lög niður á 18. öld en 

prósaliðirnir á íslensku voru sungnir á íslensku svo lengi sem Grallarinn var í notkun.
245

 

8.4 Messuform Grallarans 

Þættir Grallarans eru: 

1)  Bæn og syndajátning prests fyrir altari 

2)  Inngöngusálmur (introitus)  

3)  Miskunnarbæn (Kyrie) 

4)  Dýrðarsöngur ( Gloria) 

5)  Heilsa og kollekta 

6)  Pistill 

7)  Sálmur 

8)   Guðspjall 

9)  Trúarjátning (Credo) 

10)  Prédikun 

11)  Almenn kirkjubæn 

12)  Faðir vor (Á hátíðum var sungin prefatía og Sanctus á undan Faðir vor. 

13)  Innsetningarorð 

14)  Berging 

15)  Lokabæn 

16)  Blessun 
246

 

 Inngöngusálmur (introitus)- Sálmur á móðurmáli, en á hátíðum latneskur   
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     inngöngusálmur
247

 

 Miskunnarbæn (lat. Kyrie). Kyresöngvarnir eru allir þeir sömu og í Niels Jesperssøn 

frá 1573 sem ætlaðir eru til söngs á sömu helgidögum og kirkjuárstíma. Í NKS 138 eru sömu 

Kyrietrópur og í Graduale en þó er orðalagið lagfært. Ganga má út frá því að Gísli biskup hafi 

þýtt þær yfir á íslensku. Vegna þýðingar yfir á íslensku hefur þurft að breyta nótnaskrift 

lítillega frá því sem er í Niels Jeserssøn frá 1573 og vegna breytinga á orðalagi frá því sem er 

í NKS 138.
248

 

 Dýrðarsöngur-Gloria .Sálmurinn Alleinasta Gudi í himnaríki, var sunginn en á 

hátíðum var sungið á latínu.
249

 Epter Kyrie vppbyrie Presturinn fyrer Alltarinu Gloria jn 

excelsis. Alleinasta Gude j. Himerijke sie Lof og Dyrd etct.
250

 

Hér  í þessum texta úr Graduale er gloría nefnd á latínu og sálmur N. Decius sem er þýddur 

eftir danskri þýðingu Arvid Petersen frá árinu 1529. Sálmurinn er sunginn á öllum helgum 

dögum allt árið um kring. Textinn er tekinn úr Sálmabók Gísla Jónssonar frá 1558 en 

lagfærður. Í NKS 138 er aðeins upphafið nefnt. Sungin er Gloria jn excelsis þar sem 

latínusöngmenn eru.
251

 

 Heilsun. Eftir gloria snue Presturenn sier til Folksins seigiende: Drottinn sie med 

ydur. Diaknenn og Folked ansar. Og med þijnum Anda.
252

 Heilsan er með nótum en 

tónsetningin er önnur en tónsetningin í Messubók Franz Wormordsen frá árinu 1539 eða í 

sálmabók Hans Tomissøn frá árinu 1569.  Tónsetningin í Graduale frá 1594 gæti verið 

staðarvenja.
253

 

 Kollkta. Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Prestur snýr sér að altari og les 

kollektuna (þar til gjörða). Það á ekki að lesa aðra kollektu en þá sem „þar til gjörð“ og bara 

eina í einu og hún skal flutt á móðurmáli. Prestur snýr sér að söfnuði eftir bænina og „fólkið“ 

svara, Amen.
254

 

 Pistill. Prestur snýr sér að fólkinu og les viðeigandi pistil, hægt og skýrt svo að 

söfnuðurinn skilji það sem lesið er.
255

  Leiðbeiningarnar eru einhverju leyti þýðing úr FW frá 
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1539. Í Grallara  Guðbrands frá árinu 1594 eru nótur sem er þá fyrirmynd að tóninu,  en það 

er eins í sálmabók H. Thomissøn frá árinu 1569.
256

  

 Lofgjörðarvers (Hallelúja).  Sunginn var sálmur á milli pistils og guðspjalls en á 

hátíðum var sungið hallelújavers á latínu.
257

 

 Sekventur (fylgjur). Allar sekventurnar í Grallara Guðbrands frá 1594 eru úr Niels 

Jeserssøn frá 1573. Í Grallaranum frá 1594 eru fimm sekventur, fjórar á latínu og fjórar sem 

eru þýddar yfir á íslensku. Sekventurnar eru ólíkar eftir hátíðum.
258

 

 Guðspjall. Í Grallaranum frá 1594 er guðspjallið tónað „tonus Evangelii“ 
259

 og er eins 

og í sálmabók H. Thomissøn frá árinu 1569. Tónsetningin er sú sama þegar guðspjallið er 

kynnt, en það er ekki nákvæmlega eins í sálmabók H. Thomissøn. 
260

 

 Trúarjátning. Trúarjátningarsálmur Lúthers er nefndur í leiðbeiningum  Grallara 

Guðbrands frá 1594. Þar sem sagt er að eftir guðspjallið byrjar presturinn á Credo. „ Vér 

trúum allir á einn Guð [...].“
261

 Hann er sunginn á öllum sunnudögum árið um kring nema ef 

sungið er á latínu á hátíðum. Þá er Níkeujátningin sungin á latínu. 
262

 

 Prédikun. Þegar búið er að fara með trúarjátninguna er komið að prédikun. Þá eru 

eftirfarandi orð sögð: „Prédikun skal jafnan vppbyriast med Aminningu/ til Folksins/ og ad 

þad bidie Gud vm Heilags Anda Nad/ til ad heyra og vardueita hans ord/ honum til lofs/ enn 

þeim til Lærdoms og Vndervijsunar Salarinnar vegan sem þad heyra.“ 
263

Fyrri hluti þessara 

orða er eins og í FW frá 1539, en aftur á móti er síðari hluti þeirra verk Guðbrands biskups.
264

 

 Almenn bæn. Að lokinni prédikun áminnir prestur söfnuðinn um að biðja almenna 

bæn um andlega og líkamlega hluti til Guðs föður, í nafni sonar hans Jesú Krists.
265

 Grallari 

Guðbrands frá 1594 er ekki samstíga Handbók Marteins frá 1539 og ordinansíunni, en þar er 
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hvatt til bæna fyrir konunginum og að guðspjallið mætti vinna sitt verk Drottni til dýrðar af 

náð hans mættum við þiggja frið hans.
266

 

Að lokinni bæn og áminningu er sunginn sálmurinn „Heidrum Gud Fødur Himnum á [...] 

267
sunginn á sunnudögum, samkvæmt Grallaranum frá 1594. Aðrir sálmar eru sungnir á 

hátíðum og sérstökum helgidögum. 

 Hér á eftir eru breytilegir liðir eftir því hvort er um sunnudaga eða stórhátíðir að ræða. 

Á sunnudögum  er áminning lesin upp að loknum sálminum eftir prédikun fyrir þá sem ætla 

að ganga til altaris. Á stórhátíðum er prefatia og sanctus sungið á eftir sálminum og þar á 

eftir áminning. Áminningin sem er prentuð í viðauka eins og í Handbók Marteins 

Einarssonar.
268

 

 Upphaf þakkargjörðar (lat. Prefatio). Í Grallara Guðbrands frá 1594 eru fjórar 

prefatíur á latínu og eru þær eins og í Niels Jeserssøn frá 1573. Þær eru breytilegar eftir 

stórhátíðum, en falla allar að rómverskri hefð. Þær eru líka á íslensku.
269

 

 Heilagur (lat. Sanctus). Það eru tveir sanctusar í Grallara Guðbrands frá 1549, annar á 

latínu en hinn á íslensku. Sanctusinn á latínu er sunginn á þremur stórhátíðum og trinitatis. 

Íslenska þýðingin var notuð á hátíðunum ef ekki var sungið á latínu.
270

 

Áminning var til altarisgesta ef altarisganga fór fram, en þar á eftir kom Faðir vor og 

innsetningarorðin. Sungin var „prefasía og Sanctus undan Faðir vori.“
271

 

 Faðir vor. Á undan Faðir vor koma leiðbeiningar um að prestur snúi sér að altarinu 

eftir áminningu og biðji bænina Faðir vor á skýran hátt, en ekki of hratt, „ upphátt af einlægu 

hjarta, syngjandi.“
272

 

Faðir vor er á undan innsetningarorðunum öfugt við það sem er í Formula missae og í 

rómversku messunni.  Bugenhagen lét Faðir vera á undan innsetningarorðunum í þeim 

kirkjuskipunum sem hann tók þátt í að móta. Það er sungið með sama tónlagi og Bugenhagen 

lagði til. Það er „pommernskt“
 273

 (Pommern var borg í Þýskalandi þar sem þýska messan frá 
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1526 var megin fyrirmynd)
274

 tónlag, bæði í Faðir vorinu og innsetningarorðunum í Grallara 

Guðbrands frá 1594. Bughanhagen vildi ekki hafa latínutón með móðurmálssöng. 

Texti Faðir vors  í Grallara Guðbrands frá 1594 er ekki eins og í þeim tveim textum sem eru 

hjá Marteini Einarssyni frá 1555, en aftur á móti eru hann eins og í Guðspjallbókinni frá 

1562. Þetta er sami texti og er notaður enn í dag.
275

 

 Innsetningarorð. Leiðbeiningar um að presturinn taki patínuna með brauðinu og haldi 

á því um leið og hann syngur Innsetningarorðin  sem koma strax á eftir.
276

  

 Upphaldið. Í kirkjuskipunum sem Bugenhagen tók þátt í að móta, var  upphaldið ekki 

með en þó er Ordinansían frá 1537 undantekning en hann var ekki einn um að semja þessa 

kirkjuskipan.
277

 Það má rekja bannið í Grallaranum til Gísla Jónssonar, en hann skrifar bréf 

þar sem vitnað er í það sem var að gerast í Danmörku. (Sjá kaflann um upphaldið (lat. 

elvatio)).
278

 

 Friðarkveðja. Engin friðarkveðja er i Grallara Guðbrands frá 1594, en rökstuðningur 

er fyrir því hvers vegna hún er ekki með.  Í þeim þætti er Ordinansíunni fylgt. 

Þar kemur fram að leggja beri af þann sið presta sem hafi viðgengist að fólk sé látið heilsa 

upp á hvert öðru, en það hindrar guðlega þjónustu gjörð.
279

 „Sie nockur vansattur vid annann/ 

forlijkest fyrer Embætted/ Enn hinom ódrum Kossagange/ byriar med öllu afteknum ad 

vera... þa ber Prestunum hier vandliga vm ad huxa ad þad aftakest.“
280

 

Þetta er ekki í anda þess sem Lúther talaði um, friðarkveðjuna sem „almenna aflausn synda.“ 

Í fornkirkjunni var friðarkveðjan skoðuð sem innbyrðis sætti manna á milli og tákn um 

kærleika þeirra á milli.
281

 

 Berging. Sálmar voru sungnir þegar berging fór fram, sem dæmi um sálma má nefna 

Ó, Guðs lamb saklaust laminn
282

 og Jesús Kristur vor frelsari
283

.
284

 Grallari Guðbrands frá 

1594 er með leiðbeiningu um bergingu.  Þegar prestur deilir út sakramentinu á hann að segja: 
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„Medtaktu Jesu Christi Lijkama Medtak þu Jesu Christi Blod et“.
285

 Hér er um samsvörun að 

ræða við fyrri hluta ordinansíunnar. Hér er líklega verið að miða við ordinansíuna um að 

bergt sé eftir hvorn hluta innsetningarorðanna .  Um er að ræða mótsögn í leiðbeiningum í 

Grallaranum, en lokaorð þeirra gera fyrri hluta leiðbeininganna óþarfar. Í Deutsche Messe eru 

engin bergingarorð og ekki heldur í sumum kirkjuskipununum sem Bugenhagen kom að. 

Aftur á móti eru bergingarorð í Formula missae.  Bergingarorð eru í synodunni í 

Kaupmannahöfn frá árinu 1540, en þau eru eins í Grallara Guðbrands frá 1594.  

Þegar menn þiggja sakramentið skulu þeir fara á hnén, en menn skulu vera til hægri en konur 

til vinstri.
286

 

 Bergingarsöngur. Fjóra bergingarsálma á að syngja við bergingu. Það eru sálmarnir 

„Þier sie Lof og Dyrd ct, O Gudz Lamb saklaust Iamenn ct, Jesus Christur er vor Frelsare ct 

og Gud vere Lofadur og so Blezadur ct.“
287

 Af þeim eru sungnir einn eða fleiri á meðan 

berging stendur yfir.
288

 

 Lokabæn og blessun. Í Grallara Guðbrands frá 1594 er um að ræða sömu lokabæn og 

er í Handbók Marteins Einarssonar frá 1555 með málfarsbreytingum, en blessunarorðin eru 

nær eins og þau eru í ordinansíunni.
289
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9 Hver var þróun lúthersku messunnar eftir siðbót í Þýskalandi 

og á Íslandi á 16. öld 

9.1 Samanburður á messuliðum  

Í þessum kafla mun ég bera saman messuliðina í Formula missae (1523) (latnesku messunni), 

Deutsche messe (1526)(Þýsku messunni), Ordinansíunni (1537/1541) Kirkjuskipaninni, 

Handbók Marteins Einarssonar (1555) og Graduale Guðbrands (1594)(Grallara) og skoða í 

hverju mismunurinn liggur.  

Hver messuliður verður tekinn fyrir og rakin þróun hans.  

9.2 Messuupphaf 

Formula missae (1523). Lúther heldur messuupphafinu eins og það var í rómversk kaþólsku 

messunni, en hefði heldur vilja hafa heila sálma úr Davíðs sálmum (Saltara). 
290

 

Deutsche messe (1526).  Messan hefst á því að sungið er andlegt ljóð (í fyrstu tóntegund) eða 

sálmur á þýsku. 
291

  

Ordinansían (1537/1541).  Sunginn eða lesinn er upphafssálmur. Sálmur sem hentar þeim 

sunnudegi sem er í kirkjuárinu. Vers úr Saltara eða móðurmálssálmur.
292

 

Handbók Marteins Einarssonar (1555). Ekkert messuupphaf. Líklega verið í sama anda og í 

Ordinansíunni. 
293

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari).  Sunginn  var sálmur á móðurmáli en latínusálmur á 

hátíðum.
294

 

9.2.1 Samantekt-samanburður á messuupphafi 

Í messuupphafinu hafa ekki átt sér stað miklar breytingar frá Formula missae og þar til á 

Íslandi í Grallara Guðbrands. Helstu áherslur eru að færa sönginn frá latínu yfir á 

móðurmálið. Lúther leggur til að efni sálmanna sé tekið úr Davíðssálmum. 

9.3 Miskunnarbæn (Kyrie) 

Formula missae (1523). Lúther heldur í fyrri siði hvað snertir miskunnarbænina. Hana á að 

syngja eins og áður með mismunandi lögum eftir hátíðum. Kyrie sungið níu sinnum eins og 

var áður.
295

 

                                                           
290

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið 44(2), s. 149-150. 
291

 Marteinn Lúther 1976, „Þýsk messa og skipan guðsþjónustu 1526.“ Kirkjuritið 42(4), s. 107. 
292

 Íslenskt fornbréfasafn X, yngri þýðing frá 16. öld, s. 182. 
293

 Arngrímur Jónsson 1992, Fyrstu handbækur presta á Íslandi eftir siðbót, s. 32. 
294

 Guðbrandur Þorláksson 1976, „Um það retta messu.“ Ein almeneleg messusöngs bok, ótölusettar síður. 



68 

Deutsche messe (1526).  Sungið í sömu tóntegund þrisvar en ekki níu sinnum eins og var 

áður. Nótur fylgja með.
296

 

 Ordinansían (1537/1541).  Syngja eftir nótum hvers tíma. Eftir á syngja með lofsöng 

englanna eins og var siður.
297

 

Handbók Marteins Einarssonar (1555). Engin dæmi um miskunnarbæn.  Hana skal syngja 

eins og verið hafði. Staðfestir orðalag Ordinaníunnar. Syngja með nótum hvers tíma.
298

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Miskunnarbænirnar eru þær sömu og í Ordinansíunni. 

Þær eru þær sömu og hjá Niels Jesperssøn frá árinu 1573. Trópur sem talað var um í Formula 

missae koma fram í Graduale.
299

   

9.3.1 Samantekt-samanburður á miskunnarbæninni 

Eru líkar þeim í rómversku messunni. Í  Formula missae eru haldið í forna siði um nífalda 

miskunnarbæn, en í þýsku messunni er hún þreföld.  

9.4 Dýrðarsöngur ( Gloria)  

Formula missae (1523).  Prestar gátu ráðið  hvort þeir héldu inni dýrðarsöngnum.
300

 Í 

rómverskum sið voru trópur sungnar til heiðurs Maríu mey, en þær voru aflagðar með 

siðbótinni og aðrar fengu að halda sér.
301

 

Deutsche messe (1526).  Ekki talað um dýrðarsönginn í þýsku messunni, en líklegt er þó að 

hann hafi fylgdi Kyrie (miskunnarbæninni).
302

 

 Ordinansían (1537/1541). Talað er um dýrðarsöng í ordinansíunni. Prestur hefur sönginn á 

latínu eða móðurmáli og söfnuðurinn tekur undir í sætum sínum.
303

 

 Handbók Marteins Einarssonar (1555).  Dýrðarsöngur er nefndur í handbókinni, en það er 

sálmur sem ekki er í handbókinni en kemur síðar á prent í sálmabók Gísla Jónssonar árið 

1558.
304
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Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Á hátíðum er Gloría á latínu en á sunnudögum 

sálmurinn Alleinasta Gudi í himnaríki úr sálmabók Gísla Jónssonar  það er að segja íslenskur 

texti.  Sungið er á latínu þar sem söngmenn gátu sungið á latínu.
305

 

9.4.1 Samantekt-samanburður á dýrðarsöng 

Það virðist vera ákveðin þróun í gangi á dýrðarsöngnum.  Nokkuð frjálst er hvort hann hafi 

verið inni eða ekki, í Formula missae og í þýsku messunni er  hann ekki nefndur. Hann er 

orðin fastur liður í ordinansíunni  og í yngri kirkjuskipunum. 

9.5 Kollekta 

Formula missae (1523).  Bæn dagsins eða kollektan er nefnd í Formula missae, en hún á að 

vera ein og guðrækin. Í rómverskri messu oft fleiri en ein kollekta. Lúther vill bara hafa eina 

fyrir hvern messudag.
306

 

Deutsche messe (1526). Kollektan kemur á eftir  kveðjunni „látum oss biðja“ og á að vera í 

einum tón, er það í samræmi við söngreglur Lúthers. Snýr sér að altarinu.
307

 

 Ordinansían (1537/1541). Hún á að vera á móðurmáli og fólkið átti að svara með Amen.  

Presturinn snýr sér að altari undir bæninni.
308

 

 Handbók Marteins Einarssonar (1555). Er samhljóma ordinansíunni og í Formula missae um 

eina  bæn.
309

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Prestur snýr sér að altari og les kollektu sunnudagsins. 

Það á ekki að lesa aðra kollektu en þá sem „þar til gjörð“ og bara eina í einu og hún skal flutt 

á móðurmáli. Prestur snýr sér að söfnuði eftir bænina og „fólkið“ svara, Amen.
310

 

9.5.1 Samantekt-samanburður kollektu 

 Það er áhersla á eina bæn á móðurmálinu fyrir hvern messudag í stað margra eins og 

tíðkaðist í fyrri sið.   

9.6 Pistill 

Formula missae (1523).  Lúther vill halda í fyrri hefðir. Telur það kristilegt. Hefði viljað sjá 

meira lesið úr bréfum Páls postula um Krist, en prédikunin á móðurmáli verði að bæta úr því. 
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Telur þann sem valdi textana vera „ólærðan“  og of upptekinn af verkunum.  Hefði vilja sjá 

fleiri texta um trúna á Krist.
311

 

Deutsche messe (1526). Hann tónar pistilinn (á móðurmáli) með því að snúa að fólkinu.
312

 

 Ordinansían (1537/1541).  Presturinn snýr sér að fólkinu og tónar pistilinn á móðurmáli en 

þar á eftir er sungið Hallelúja.
313

 

 Handbók Marteins Einarssonar (1555). Snýr sér aftur að fólkinu og flytur pistilinn á 

móðurmáli.
314

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Textann er tónaður hægt og skýrt. Snúa sér að 

söfnuðinum. Nótur fylgja með í Grallaranum frá 1594.
315

 

9.6.1 Samantekt-samanburður á pistli 

Lögð er áhersla á lestur úr Ritningunni á móðurmáli og að boðskapnum sé fylgt eftir í 

prédikun. Prestur snýr sér að söfnuðinum. 

9.7 Sálmur 

Formula missae (1523).  Þessi liður eða tónlist er kallaður þrepasöngur, en hann er saman 

settur úr tveimur versum og hallelújasöng. Oftast sungið úr Davíðssálmum. Lúther vildi að 

Hallelúja fengi að hljóma „stöðugt“ í kirkjunni. Fylgjum (sekventur/prósar) var bætt við á 

miðöldum, en Lúther var mótfallin þeim nema ef biskup óskaði eftir þeim sem voru á 

jólunum.
316

 

Deutsche messe (1526). Sálmur á móðurmáli (þýsku) um Heilagan anda, en hann kom í stað 

þrepasöngsins. „Nú biðjum vér Heilagan anda, eða einhver annar og þá með öllum 

kórnum.“
317

 

 Ordinansían (1537/1541).  Í samræmi við þýsku messuna. Lögð áhersla á að Hallelúja fái að 

hljóma í kirkjunni. Sungin með sínu versi. Síðan má syngja einn sálm á móðurmáli sem er úr 

Ritningunni eða einn „grallarasaung með tveimur versum“.
318

 

 Handbók Marteins Einarssonar (1555). Í takt við ordinansíuna. Marteinn sækir fyrirmynd í 

ordinansíuna.
319
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Graduale Guðbrands (1594)(Grallari).  Í takt við ordinansíuna. Sungin er sálmur á íslensku á 

sunnudögum en á hátíðum var sungið hallelújavers á latínu.
320

 

9.7.1 Samantekt-samanburður á sálmi 

Áhersla á að Hallelúja fái að hljóma og söngur um Heilagan anda. Lúther vildi ekki aðrar 

fylgjur en þær á jólum og þær um Heilagan anda. Í Grallaranum frá 1594 eru nokkrar fylgjur 

á íslensku og latínu. Á sunnudögum var sunginn sálmur á móðurmáli en á hátíðum 

hallelújavers á latínu. Áhersla á söng úr Ritningunni. 

9.8 Guðspjall 

Formula missae (1523).  Guðspjallið er tónað á latínu en þó með öðrum tóni en pistill. Frjálst 

er hvort reykelsi sé borið fyrir guðspjallabókinni. Guðspjallið ásamt prédikun á að benda á 

Krist.
321

 Það segir í Formula missae að „Þá hefir lestur pistils og guðspjalls verið 

nauðsynlegur og er það enn, nema það sé löstur að lesa þetta á þeirri tungu, sem fólkið skilur 

ekki.“
322

 

Deutsche messe (1526). Tónað á þýsku í fimmtu tóntegund. Snúa að fólkinu.
323

 

 Ordinansían (1537/1541).  Guðspjallið (Euangelium) er tónað á móðurmáli. Prestur snýr sér 

að fólkinu en að loknum flutningi snýr hann sér að altarinu.
324

 

 Handbók Marteins Einarssonar (1555). Tónað er á móðurmáli.
325

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari).  Tónað á íslensku  „tonus Evangelii.“
326

   

9.8.1 Samantekt-samanburður á guðspjalli 

 Guðspjallið er mikilvægu þáttur í lúthersku messunni, er tónað í öllum leiðbeiningunum um 

messuna.  Í Formula missae er það flutt á latínu, en á hinum á móðurmáli.  

9.9 Trúarjátning (Credo) 

Formula missae (1523).  Í upphafi siðbótar var trúarjátningin (Níkeujátning) sungin á latínu 

fjölradda af kórnum, en söfnuðurinn gat ekki sungið með. Lúther vildi að hún yrði sungin og 
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söfnuðurinn tæki undir. „Ekki óviðeigandi að Níkeujátningin sé sungin, þó hafi biskupar þetta 

í hendi sér.“
327

 

Deutsche messe (1526). Með þýsku messunni var fyrst möguleiki á að söfnuðurinn gæti 

sungið með. Hún var sungin sem sálmur Lúthers. „Eftir guðspjallið syngur öll kirkjan 

trúarjátninguna á þýsku: Vér trúum allir á einn Guð.“
328

 

 Ordinansían (1537/1541). Sungin á móðurmálinu. „Wier truum aller æ einn Gud.“ Sami 

sálmur og í Þýsku messunni, eftir Lúther.
329

 

 Handbók Marteins Einarssonar (1555). Sungin sem sálmur Lúthers sá sami sem er í Þýsku 

messunni. „Vjer truum aller aa einn Gud[...].
330

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Trúarjátningarsálmur Lúthers er á íslensku í 

leiðbeiningum Grallarans. Eftir guðspjallið byrjar presturinn á Credo. „Vér trúum allir á einn 

Guð [...].
331

  Á hátíðum var Níkeujátningin sungin á latínu.
332

 

9.9.1  Samantekt-samanburður á trúarjátningu 

Í Formula missae er trúarjátningin flutt af kórnum á latínu og söfnuðurinn getur ekki sungið 

með. Í þýsku messunni er hún einfölduð og sungin með lagi Lúthers á móðurmáli og 

söfnuðurinn tekur undir. Í hinum þremur leiðbeiningunum um messusöng er hún flutt á 

móðurmálinu í formi sálms Lúthers og söfnuðurinn syngur með nema á hátíðisdögum var 

Níkeujátningin sungin á latínu. 

9.10 Prédikun 

Formula missae (1523). Prédikunin kemur á eftir trúarjátningunni eins og það var í 

rómversku kirkjunni. Hér er um að ræða annan kjarna messunnar  ásamt samfélagi um borð 

Guðs segir Lúther. Prédikun hefur verið fastur liður allt frá fornkirkjunni.  Söfnuðurinn á að 

næra trú sína í prédikuninni, en þannig verða þeir sterkari að mæta syndinni í daglegu lífi 

sínu. Lúther vildi tengja saman prédikunina og þjónustuna við borð Guðs.
333

 Prédikun á 

móðurmáli fyllir upp í það sem á vantar við lestrana.“ Messan er í sannleika boðun sjálfs 

fagnaðarerindisins og samfélag um borð Drottins[...].
334
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Deutsche messe (1526). Prédikað er á þýsku út frá guðspalli sunnudagsins eða hátíða. Lúther 

vildi leggja áherslu á hreinan boðskap og þess vegna vildi hann helst hafa „postillur“  allt 

árið. Hann er að hugsa um þá presta sem ekki hafi andlegan skilning og prédiki út frá eigin 

innblæstri en ekki andans. 
335

 

 Ordinansían (1537/1541). Prédikað er á móðurmáli eftir trúarjátninguna. Bent er á að nota 

Fræðin minni ásamt prédikun. Skipta á tímanum  jafnt á milli prédikunarinnar og Fræðanna. 

Það er gert til að gera fólk undirbúið undir altarissakramentið, svo það skilji hvað það er að 

meðtaka.
336

 

 Handbók Marteins Einarssonar (1555). Prédikað er á íslensku.  Fræði Lúthers hin minni eru 

prentuð án skýringa í messunni vegna þess að ætlast er til að þau séu útskýrð í prédikuninni. 

Það er í anda  ordinansíunnar. Gera fólki grein fyrir hvers vegna það gengur til altaris.
337

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Prédika skal á íslensku. Á undan prédikuninni er 

formáli þar sem sagt er hún á að hefjast á áminningu um að fólk meðtaki orðið, varðveiti það 

Guði til dýrðar og sér til „lærdóms.“
338

 

9.10.1 Samantekt-samanburður á prédikun 

Prédikunin er ein af kjarnaþáttum messunnar. Orðið á að vera flutt hreint og ómengað. Lúther 

leggur áherslu á að það sé flutt af innblæstri andans. Fræða þurfi fólk á trúnni svo það viti 

hvað það er að gera frammi fyrir Guði, þegar það meðtekur sakramentið. Prédikað er á 

móðurmálinu. Áhersla er á að prédika út frá Fræðum Lúthers hinum minni í Ordinansíunni, 

Handbók Marteins og Grallaranum. 

9.11 Almenn kirkjubæn 

Formula missae (1523). Ekki er talað um almenna bæn í Formula missae, en víða í N-Evrópu 

var þeim bætt aftan við prédikun á sunnudögum og hátíðum en það var kölluð próna.  Prónur 

voru fluttar úr ræðustól. Beðið var fyrir sjúkum, vanfærum konum, fjandmönnum o.fl.
339

 

Deutsche messe (1526). Ekki er talað um almenna bæn.  Áhersla var á umritun á bæn 

Drottins og áminning til þeirra sem gengu að borði Guðs.
340
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Ordinansían (1537/1541). Ekki talað um almenna bæn. Eftir prédikun á presturinn að hafa 

brauð og vín tilbúið.
341

 

 Handbók Marteins Einarssonar (1555). Talað er um áminningu og hvatningu til bæna eins og 

í ordinansíunni. Nefnd eru bænaefni sem er hin almenna bæn.  Marteinn  bætir við prónum 

þar sem beðið er fyrir kónginum eins og er í dönskum handbókum.
342

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Í lok prédikunar hvatti prestur söfnuðinn til að biðja 

almenna bæn um andlega og líkamlega hluti til Guðs föður í nafni sonar hans. Grallarinn er 

ekki í samstíga Marteini og ordinansíunni. Þar er hvatning til að biðja fyrir konunginum og að 

orð guðspjallsins mætti vinna verk Drottni til dýrðar.
343

 

9.11.1 Samantekt-samanburður á almennri bæn 

Í Formula missae er ekki talað um almenna bæn, en stundum var prónum bætt við eftir 

prédikunina. Þær eru ekki sem sérstakur liður fyrr en í Handbók Marteins Einarssonar og í 

Grallaranum.  Danskra áhrifa gætir þar. Áhersla var á umritun á bæn Drottins og áminning til 

þeirra sem gengu að borði Guðs í Þýsku messunni, Ordinansíunni, Handbók Marteins 

Einarssonar og Grallaranum. 

9.12 Faðir vor 

Formula Missae (1523). Drottinlega bænin, Faðir vor var á undan bergingunni eins og verið 

hafði en skilningur hennar var bæn um fyrirgefningu og borðbæn en þá var verið að höfða til 

4. bænarinnar „Vort daglegt brauð gef þú oss í dag[...].
344

 

Deutsche messe (1526). Eftir prédikun var Faðir vor flutt á þýsku og  áminning til þeirra sem 

gengu til altaris. Lúther umritar Faðir vorið en fyrst kom umritunin og síðan áminning til 

þeirra sem ganga að borði Drottins. Sumir fræðimenn telja að þessi áminning Lúthers hafi 

komið í stað upphafs þakkargjörðarinnar (præfatíunar) en fyrsta setningin sem kemur á 

undan Faðir vor passar vel við víxlsönginn í præfatíunni. Þetta passar vel við víxlsönginn í 

Formula missae og rómversku messunni.
345

 „Þá áminni ég yður fyrst og fremst um að hefja 

hjörtu yðar til Guðs til þess að biðja Faðir vor með mér eins og Kristur hefur kennt og 

huggunarríkt heitið bænheyrslu“.
346
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Ordinansían (1537/1541). Þegar þeir sem ætla að ganga til altaris eru komnir fram og 

presturinn er búinn að „giaura þuj eina goda aminning wm sacramentid“
347

  Þá snýr hann sér 

að altarinu og syngur hátt og skýrt á móðurmáli „latum oss bidia. Fader wor et cetera“
348

 og 

kórinn syngur Amen.
349

  

Handbók Marteins Einarssonar (1555). Þegar búið er að lesa ávarpið þá er Faðir vor 

(drottinleg bæn) en það er beðið í tengslum við altarisgönguna í messunni. „Prestur einn 

tónaði bænina sem fulltrúi safnaðarins.“
350

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Eftir áminningu til kirkjugesta, þar sem prestur áminnti 

kirkjugesti um að biðja Guð um andlega og líkamlega hluti kom Faðir vor. Það  fylgja nótur 

með Faðir vorinu.
351

 

9.12.1 Samantekt-samanburður á Faðir vor 

 Í Formula missae er Faðir vor flutt á latínu á eftir innsetningarorðunum, en í hinum 

leiðbeiningum um messuform kemur það á eftir prédikun og áminningu á móðurmáli og á 

undan innsetningarorðunum.  Lúther er búinn að umrita Faðir vorið í Þýsku messunni, en þar 

tekur hann fyrir hverja bæn fyrir og umritar hana. Í Grallaranum er Faðir vor með nótum.   

9.13 Upphaf þakkargjörðarinnar (praefation) og Heilagur  (Sanctus) 

Formula missae (1523). Þakkargjörð eða fórn er sá liður messunnar sem snýr að undirbúningi 

um  samfélagið um borð Guðs. Þetta er sá liður sem Lúther gagnrýnir mjög mikið og gerir 

mjög róttækar breytingar á þegar hann kemur fram með Formula missae. Lúther fjarlægir 

allar bænir er lúta að fórn (lat. offertorium) þegar sakramentið er borið fram. Hann sleppir 

öllum sérefnum í þakkargjörðinni. Hann sleppir canon missae sem voru bænir sem komu á 

eftir Sanctus og sagði Lúther offertorium og canon missae „lykta af fórn.  Í Formula missae 

er þakkargjörðin fyrir hendi, en hann er „Heilagur er sunginn eftir  helgun efnanna. Lúther er 

harðorður þegar hann talar um hvernig þakkargjörðin hefur þróast í gegnum aldirnar.  Hann 

segir alla fjalla um fórn, en fagnaðarerindið er týnt þar á milli. Fórnin voru gjafir sem 

söfnuðurinn gaf til kirkjunnar á fyrri hluta miðalda. Fólk var að sýna Guð þakklæti fyrir sína 

góðu sköpun og forsjón. Þetta var í raun líking, þar sem hinn trúaði gaf Guði sjálfan sig í 
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líkingu þessara gjafa. Með tímanum breyttist þessi hugsun þar sem menn  fara að vænta 

þóknunar fyrir fórnina, fá eitthvað í staðinn. Þessum bænum fjölgaði með tímanum. Lúther 

segir að í bænunum  í canon missae sé litið á messuna sem fórn í stað þess að hún sé að taka á 

móti gjöfum Guðs um fyrirgefningu syndanna fyrir Krist. Þegar Jesús sat síðustu 

kvöldmáltíðina með lærisveinum sínum,  þá gaf hann þeim sakramentið sem er erfðaskrá 

mönnum til handa en þeir eru erfingjarnir. Ekki er hægt að bera jarðneskar gjafir saman við 

dauða Krists á krossinum og vænta sömu ávaxta af þeim. Að endurtaka messuna aftur og 

aftur sem friðþægingarfórn eins og af bænum canon missae má ráða, er hugsun sem Lúther 

var algjörlega mótfallinn.  Hann vildi ekki að sú hugsun að presturinn væri að fórna Kristi 

sjálfum, Guði til dýrðar viðgengist, að menn gefi Guði það sem hann gefur þeim. Messan á 

að vera til að uppbyggja og næra trú manna. Það má aldrei skilja messuna þannig að hún sé 

önnur fórn Krists. Kristur er hin eina sanna fórn sem var fórnað í eitt skipti fyrir öll mönnum 

til frelsunar. Að selja messur til að öðlast efnisleg eða andleg gæði var blettur á kirkjunni. 

Með því að gagnrýna og fjarlægja canon missae var hann að ráðast á grundvöll rómversku 

kirkjunnar og páfa. Í formula missae lét Lúther helgun efnanna fylgja prefatiunni og þegar 

búið er að helga efnin er Heilagur sunginn.
352

 

„Að lokinni helgun syngir kórinn Sanctus og á meðan sunginn er Benedikcus sé haldið uppi 

brauði og kaleik vegna hinna óstyrku[...].
353

 

Deutsche messe (1526). Lúther segir það í samræmi við kvöldmáltíðina að deila út 

sakramentinu eftir að búið er að helga brauðið og áður en kaleikurinn er blessaður en hann 

vitnar í orð Lúkasar og Páls (Lúk 22, 20 og 1. Kor 11, 25).  Á meðan brauðinu er útdeilt á að 

syngja Heilagur  á þýsku eða sálminn Guð veri lofaður eða sálm Jóhanns Húss, Jesús Kristur 

er vor frelsari en þar á eftir er kaleikurinn blessaður. 
354

 

 Ordinansían (1537/1541). Þegar presturinn er tilbúinn á hann að snúa sér að fólkinu sem 

ætlar að koma að borði Drottins  og koma með eina góða áminningu um sakramentið.
355

 

Sanctus kemur á eftir praefation. 
356

  

Handbók Marteins Einarssonar (1555). Sanctus, er úr Jes, 6 en hann er söngur hinna 

himnesku hersveita. Hann er sunginn eftir prefatíuna en hugsunin á bak við það er „að 

kristnir menn töldu sig sameinaða þeim, sem þegar voru með Guði á himnum.“
357

 

                                                           
352

 Arngrímur Jónsson 2007,Lítúrgía, s. 429-432. 
353

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið 44(2), s. 152-153. 
354

 Marteinn Lúther 1976, „Þýsk messa og skipan guðsþjónustu 1526.“ Kirkjuritið 42(4), s. 312. 
355

 Íslenskt fornbréfasafn X, yngri þýðing frá 16. öld, s. 183. 
356

 Sama rit, s. 182. 



77 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Á sunnudögum er Sanctus sunginn eftir prédikun en 

þar á eftir kemur áminningin til þeirra sem ganga að borði Guðs og að því loknu Faðir vor. Á 

„stórhátíðum „ kemur áminningin á eftir sanctus.
358

 Guðbrandur gengur gegn hefðinni í 

Ordinansíunni og í Danmörku en þar þýðir hann sanctus og prefatíuna. 

9.13.1 Samantekt-samanburður á upphafi þakkargjörðar og Heilagur 

Í þakkargjörðarhlutanum kemur fram mjög mikil breyting frá rómverks kaþólsku kirkjunni. 

Lúther kemur fram með byltingu á messunni og ræðst gegn grundvallar stoðum rómversku 

kirkjunnar og páfans. Hann fjarlægir allar bænir canon missae og útrýmir allri fórnarhugsun 

úr messunni. Messan var á miklum villugötum, þar sem menn gáfu gjafir og ætluðust til að fá 

umbun fyrir þær. Verið var að fórna Kristi í hverri messu. Þess í stað lítur Lúther svo á að í 

messunni sé maðurinn að taka á móti þeirri fórn sem Kristur vann á krossinum mönnum til 

frelsunar. Maðurinn sé að meðtaka erfðaskrá frá Guð í gegnum son hans Jesú Krist. Heilagur 

er það sem á hljóma í messunni Guði til dýrðar fyrir gjöf Guðs. 

Sanctus, er söngur hinna himnesku hersveita. Hann er sunginn eftir prefatíuna en hugsunin á 

bak við það er „að kristnir menn töldu sig sameinaða þeim, sem þegar voru með Guði á 

himnum.“
359

 Grallarinn gengur gegn hefðinni í Ordinansíunni og  Danmörku með því að þýða 

sanctus og prefatíuna. 

9.14 Innsetningarorðin 

Formula missae (1523). Eins og í fornkirkjunni eru þau miðlæg í Formula missae. Lúther 

segir í Formula missae að þau séu grunnur messunnar. Þetta eru orð Krists sjálfs, þar sem 

hann gefur mönnum fyrirheit um erfðaskrá. Messan er gjöf Guðs þar sem innsetningarorðin 

eru kjarninn og grundvöllur fagnaðarerindisins. Ekki má vanrækja þau.
360

 

Eftir að praefatio þá koma innsetningarorðin: „Hann tók brauðið daginn áður en hann var 

píndur, gjörði þakkir, braut það[...]. Þetta á að syngja með sama tóni og drottinleg bæn...svo 

að þeir, sem viðstaddir eru geti hlýtt á“.
361

 

Deutsche messe (1526). Innsetningaroðin eru helgunarorð fyrir sakramentið sem eru flutt á 

þýsku. Lúther leggur til að brauðinu sé deilt út eftir að búið er að helga brauðið en 

                                                                                                                                                                                     
357

 Arngrímur Jónsson. 1992, Fyrstu handbækur presta á Íslandi eftir siðbót, s. 46. 
358

 Sama rit, s. 217. + Guðbrandur Þorláksson 1976, „Um það retta messu.“ Ein almeneleg messusöngs bok, 

ótölusettar síður. 
359

 Arngrímur Jónsson 1992, Fyrstu handbækur presta á Íslandi eftir siðbót, s. 46. 
360

 Arngrímur Jónsson 2007, Lítúrgía s. 463. 
361

 Marteinn Lúther 1978, „Háttur messu og bergingar.“ Kirkjuritið 44(2), s.  152. 



78 

kaleikurinn sé helgaður þar á eftir og honum útdeilt á eftir. Lúther sækir  fyrirmynd í Lúk 22, 

20 og 1. Kor 11, 25.
362

 

Lúther hélt í upphaldið en hann sagði það passa vel við Sanctus á þýsku. Ekki gaf Lúther út 

nákvæmar leiðbeiningar á upphaldinu. Hann segir þó að með upphaldinu sé verið að upphefja 

Krist og heiðra vegna orðsins sem búið var að prédika. Hann hafnar ekki upphaldinu í Þýsku 

messunni.
363

 

 Ordinansían (1537/1541). Þegar prestur hefur lokið við að tóna Faðir vor og kórinn hefur 

svarað Amen þá tónar prestur innsetningaroðin (testamentis ordin) á móðurmáli. Hann má 

lyfta upp efnunum, „med hæfiligu upphaldi“
364

 á meðan hann tónar þau og lætur hringja 

bjöllu eins og siður var en það er þó val prestsins (þienaranum) hvað það varðar. Tekið er 

fram að ekki er um umbreytingu efnanna að ræða.
365

 

Handbók Marteins Einarssonar (1555). Innsetningarorðin sem helgunarorð 

altarissakramentisins, koma á eftir Faðir vor. 
366

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Leiðbeiningar eru um að prestur skuli taka patínuna 

með brauðinu og halda á því um leið og hann tónar innsetningarorðin en ekki sagt til um 

áframhaldið á blessun efnanna. Það er í mótsögn við ordinansíuna að banna upphaldið eins og 

er gert í Grallaranum. Í Grallaranum frá 1594 er upphaldinu líkt við afguðadýrkun sem er í 

andstöðu við boðskap ordinansíunnar. 
367

 

9.14.1 Samantekt-samanburður á innsetningarorðum 

 Innsetningarorðin eru miðlæg í lúthersku messunni. Í þeim er verið að minnast orða Jesú 

Krists þegar hann neytti síðustu kvöldmáltíðarinnar með lærisveinum sínum. Fyrirmyndin er 

sótt í Lúk 22, 20 og 1. Kor 11, 25.  Kristna menn að erfingjum fagnaðarerindisins. Þeir 

meðtaka erfðaskrána, von um eilíft líf. 
368

Lúther heldur í upphaldið þegar efnin eru helguð til 

dæmis í ordinaníunni er sagt „medan hann syngur ordin mæ hann lypta wpp sacramentinu 

med hæfiligu wpphaldi oc lætur grijngia med kluckunni suo sem sidur er“
369

 Í Grallaranum er 

upphaldið bannað en þar gætir áhrifa frá J. Bugenhagen.  Í ordinansíunni er sérstaklega tekið 
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fram að ekki er um umbreytingu efnanna að ræða og telja skuli þá sem ganga til altaris svo 

ekki þurfið að helga sakramentið tvisvar.
370

 

9.15 Sálmur Guðs lambs (Agnus dei) 

Formula missae (1523). Presturinn útdeilir sjálfum sér og þar á eftir fólkinu en á meðan er 

sungið Agnus dei. 
371

 

Deutsche messe (1526). Þegar búið að helga brauðið og deila því út, þá er lagt til að klárað sé 

að syngja Ó Guðs lamb og fleiri söngva. Sungið er á þýsku.
372

 

 Ordinansían (1537/1541).. Meðan á útdeilingu stendur á skólastjórinn að hefja sönginn 

„Jhesus Christur er wor frelsare“
373

 eða sams konar sálm. Um leið og allir hafa meðtekið 

sakramentið er hætt að syngja.
374

  Talað er um að syngja  Agnus dei á eftir 

innsetningarorðunum á hátíðum en það sé þó á valdi prestsins hvernig hann háttar því.
375

 

Handbók Marteins Einarssonar (1555). Bergingarsálmurinn Guðs lamb er sunginn meðan á 

útdeilingu stendur. Það er sungið þrisvar sinnum og síðan kemur loka ákall, en það tengist 

friðarkveðjunni. 
376

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Fjórir bergingarsöngvar eru í Grallaranum en einn af 

þeim er O Gudz lamb... Á hátíðum er Agnus Dei sungið á latínu.
377

 

9.15.1 Samantekt-samanburður á sálminum Guðs lamb 

Guðs lamb (lat. Agnus dei) er sálmur sem sunginn er undir bergingu. Hann  á rætur að rekja 

til ársins 700 og því með djúpar rætur í messuformi kristinna manna. Aðal breytingin liggur í 

tungumálinu og að söfnuðurinn verður virkur í söngnum. Þó er sungið á latínu á hátíðum.  

9.16 Friðarkveðja 

Formula missae (1523). Strax eftir Faðir vor kemur: „Friður Drottins[...], sem er eins konar 

almenn aflausn synda þeirra, er ganga til altaris... sem boðar fyrirgefningu syndanna.“
378

 

Deutsche messe (1526). Ekki er talað sérstaklega um friðarkveðjuna í þýsku messunni eða 

þeim messum sem J. Bugenhagen kemur að eða er höfundur að.  það er sérstakt vegna þess 
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að Lúther taldi hana vera almenna aflausn synda.
379

 Hún er eftir Faðir vor í rómversku 

messunni eins og Formula missae og á undan Guðs lambi.
380

 

Ordinansían (1537/1541). Friðarkveðja er engin í ordinansíunni enda eftir Bugenhagen. 

Handbók Marteins Einarssonar (1555). Engin friðarkveðja er fyrir bergingu en það er eins og 

í ordinansíunni.
381

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Það er engin friðarkveðja í Grallaranum frá 1594 

frekar en í Ordiansíunni. Grallarinn talar um kossaflens sem trufli guðsþjónustuna, leifar af 

friðarkossi. Það „hindri guðlega þjónustugjörð.“ 
382

 

9.16.1 Samantekt-samanburður á friðarkveðju 

Friðarkveðjan á rætur að rekja aftur í aldir. Hugsunin með henni var að menn gerðu upp 

ágreining og sýndu hver öðrum kærleika. Lúther vill skoða hana sem almenna syndajátningu 

fólks. Hún er ekki í ordinansíunni, Handbók Marteins Einarssonar  eða Grallaranum. Í 

Grallaranum er talað um að hún trufli guðlegt flæði. 

9.17 Berging (Communio) 

Formula missae (1523). Lúther var mótfallin þeim skilningi að brauð og vín umbreyttist í 

raunverulegt blóð og líkama Krists eins og rómversk kaþólska kirkjan hélt fram við blessun 

efnanna,  þrátt fyrir að halda lögun, lit og bragði. Hann hélt fram raunverulegri nálægð Krists. 

Þegar fólk kom að altarinu og meðtók  efnin var Kristur nálægur í efnunum.  

Lúther vildi að fólk meðtæki bæði efnin en ekki aðeins annað. Jesús hefði sýnt fordæmi um 

að neyta beggja efnanna og þannig sé það í guðspjöllunum og hjá Páli.  

Þegar fólk kemur að borði Guðs verður það að vera sér meðvitað um tilgang þess. Gera sér 

grein fyrir synd sinni og sekt og þrá að taka á móti náð Drottins. Konur ganga á eftir mönnum 

að borði Guðs. Lúther nefnir nokkrar aðferðir við bergingu í Formula missae.
383

 

Presturinn útdeilir sjálfum sér fyrst og síðan fólkinu. Guðs lamb er sungið á meðan.  Prestur 

ræður hvort hann láti syngja bergingarvers en ef það sé sungið þá eigi það koma í staðinn 

fyrir lokabæn.
384

Bergingarorðin eiga rætur að rekja til rómversku messunnar.
385
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Deutsche messe (1526). Þegar gengið er að altarinu skal gera það af yfirvegun og karlmenn 

ganga á undan konum. „Fólkið skal ganga fram skipulega og með stillingu, ekki karlar og 

konur blandað, heldur konurnar eftir körlunum og þess vegna skulu þau standa sér á 

aðskildum stöðum.“
386

  Engin bergingarorð eru í þýsku messunni. 

 Ordinansían (1537/1541). Þeir sem ætla að ganga að borði Drottins gera það saman, 

mennirnir skulu vera hægra megin og konur til vinstri handar.
387

 Þegar prestur útdeilir á hann 

ekki að segja neitt við þá sem hann útdeilir til en það var búið að segja allt yfir hópinn, 

opinberlega við vígslu og helgun efnanna. Tekið er fram að telja skuli vandlega alla þá sem 

meðtaka sakramentið svo ekki þurfi að helga efnin tvisvar og á meðan fólkið meðtekur þau 

og að ekki sé um umbreytingu efnanna að ræða. Meðan á útdeilingu stendur á skólastjórinn 

að hefja sönginn „Jhesus Christur er wor frelsare“
388

 eða samskonar sálm. Um leið og allir 

hafa meðtekið sakramentið er hætt að syngja.
389

  

Handbók Marteins Einarssonar (1555). Guðs lamb er sungið á meðan berging fer fram 

(bergingarsöngur). „Bornen synge a medan Agnus dei“.
390

 Þetta er sungið þrisvar sinnum. 

Bergingarorðin eru mjög lík þeim sem eru í Formula missae,  rekja má þau til rómversku 

messunnar.  Áður en hann segir bergingarorðin kemur leiðbeining: „Þa Presturinn vtskipter 

Guds likama/ seigi hann til sier huers. Líkami drottins vors Jhesu Christi vard veit þig i salu 

ok liffi til æuernligs liffs/ Amen“
391

 Hann skiptir síðan út kaleiknum. „Blod drottins vors 

Jhesu Christi vard veiti þig i Salu ok liffi til æuernligs liffs/ Amen.“
392

 Þessi texti er 

samhljóma þeim sem var í rómverskum sið á Íslandi. Ekki er ætlast til þess að farið sé eftir 

þeim leiðbeiningum sem gefnar eru um bergingarorðin í ordinasíunni.
393

  

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Bergingarorð eru fyrir hendi  í Grallaranum og eru í 

samræmi við ordinansíuna. Þegar prestur útdeilir sakramentinu á ekki að „tala til þeirra 

framar“
394

 og fólkið á ekki að vera með neinar játningar eins og var í páfadómi en presturinn 

einn talar og segir við hvern og einn“Medtaktu Jesu Christi Lijkama. Medtak þu Jesu Christi 
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Blod
395

...  Altarisgestir skulu krjúpa á kné og konur eiga að vera vinstra megin en karlar til 

hægri hliðar við altarið. 

Í Grallaranum er lagt til að upphaldið sé lagt niður og því líkt við „afguða dýrkun“
396

. 

Leiðbeiningar um bergingu eru í samræmi við leiðbeiningarnar í ordinansíunni.
397

 

9.17.1 Samantekt-samanburður á bergingu 

Lúther vill að altarisgestir neyti beggja efnanna en það sé í anda þess sem Jesús hafi gert með 

lærisveinum sínum.  Í öllum helgisiðatillögunum er aðgreining kynjanna þegar menn ganga 

að borði Guðs. Karlar ganga á undan og eru kynin aðgreind við altarið. 

Bergingarorðin eru fyrir hendi í öllum kirkjuskipunum nema í Þýsku messunni.  

9.18 Messulok- lokabæn,  blessun og sálmur  

Formula missae (1523). Lúther hafnar bæninni post communio sem tíðkaðist í rómverskum 

sið. Hún bar merki um fórn að hans mati. Hann vildi láta lesa eða tóna aðra rómverska bæn. 

Hann vildi halda í messulokin eins og þau voru í rómversku kirkjunni, en sleppa „Farið 

messunni er lokið“ . Hann vildi frekar segja „Þökkum Drottni“ en þar á eftir má koma Amen 

ef menn vilja. 

Blessunin má vera venjuleg eða að hún sé tekin úr 4. Mósebók kafla 6,eins og hann segir 

Drottinn sjálfan hafa gert: „Drottinn blessi oss og varðveiti oss, Drottinn láti sína ásjónu lýsa 

yfir oss og sé oss náðugur. Drottinn snúi sínu augliti að oss og gefi oss frið.“
398

 Lúther lagði 

til að versin úr 96. Davíðssálmi : „Guð, vor Guð, blessi oss og öll endimörk jarðar óttist hann. 

Amen“ 
399

mætti einnig nota ef menn vildu.
 400

 

Deutsche messe (1526). Eftir bergingu komu kollektur með blessun en hún er úr 4. Mósebók 

6. kafla (4. Mós 6, 24-26). 
401

  Þeir messuþættir sem eru sungnir eru skráðir með nótum en 

það auðveldaði fólki að syngja með.  

 Ordinansían (1537/1541). Prestur segir eftir altarisgönguna: „herrann sie med ydur“
402

 en þar 

á eftir koma blessunar orðin úr 4. Mósebók 6. kafla. Söfnuðurinn svara Amen síðan byrjar 
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skólastjórinn á einum stuttum sálmi. Presturinn afskrýðist og krýpur við altarið og þakkar 

Guði í hljóðri bæn.
403

 

Handbók Marteins Einarssonar (1555). Sama lokabæn og í þýsku messunni sem var útbreidd. 

Í blessunarorðunum fylgir Marteinn ekki textanum í ordinansíunni. Þau eru tekin úr 4. Mós 6. 

kafla. Þar virðist koma inn orðalag sem var sér íslenskt og hefur festst hér í upphafi 

siðbótarinnar. Hugsanlega hefur verið miðað við danskan texta. 

Blessunarorðin enda með signingu hjá Marteini, en það er ekki í ordinansíunni. Hjá Marteini 

er fararblessun sem er í anda rómversks siðar.
404

 

Graduale Guðbrands (1594)(Grallari). Sama lokabæn og í Handbók Marteins og 

blessunarorðin eru úr mismundi þýðingum á 4. Mós 6. kafla. Eru mjög lík þeim sem eru í 

ordinansíunni. 

9.18.1 Samantekt-samanburður á blessun 

Messulokin eru lík og í rómversku messunni. Lúther vill þó ekki taka lokabæn sem minnti á 

fórnarhugsun rómversku kirkjunnar. Hann vill hafa blessunarorðin sem Kristur notaði sjálfur 

sem koma úr 4. Mósebók 6. kafla eða 96. Davíðssálmi (Sálm 67, 7n). Hann vill ekki senda 

fólk út með þeim orðum að messan sé búin eins og var í rómverskum sið heldur þakka 

Drottni. Þau eru eins í Ordinansíunni, Handbók Marteins Einarssonar og Grallaranum úr 4. 

Mós 6.kafla (Mós 6, 24-26). 
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Niðurstöður 

Þegar Lúther hengir tesurnar 95 á Hallarkirkjuna í Wittenberg 1517 hrindir hann af stað 

atburðarrás sem hann gerði sér ekki grein fyrir hvað mundi fela í sér. Með þessu hefst siðbót í 

rómversk kaþólskri kirkju. Hann tekur á ýmsum málum innan kaþólsku kirkjunnar sem hann 

taldi ekki vera í anda Ritningarinnar. Þessar nýju áherslur kalla á miklar breytingar á ýmsum 

sviðum og þar á meðal messusiðum.  

Við endurskoðun Lúthers á rómverskri messu sá hann að það var ýmislegt sem hann taldi 

ekki samræmast kristinn trú og Ritningunni. Komin var krafa á nýja kirkjuskipan í anda  

siðbótarinnar. Lúther fær með sér fólk í þessa vinnu, en þar má nefna Jóhannes Bugenhagen 

fremstan í flokki. 

 Eins og Hiskía konungur braut eirorminn, sem Guð hafði látið gera, þegar 

Ísraelsmenn fóru að misnota hann, verða menn að fara eins með messuna. Menn eiga að 

skipta henni út og semja nýja ef hún verður misnotuð eins og gerðist með eirorminn. 

Messuskipanin á að vera til að efla trúna og kærleikann en ekki til að skaða.  Lúther tók 

líkingu af skóm. Þegar nýir skór verða gamlir og fara að meiða þá eru þeir ekki lengur 

nýtanlegir og best að henda þeim og fá sér nýja. Þannig hefur messuskipanin ekki gildi í 

sjálfu sér.
405

 

 Lúther kom fram með nýja messu á latínu árið 1523, þar sem hann gerir veigamiklar 

breytingar. Hann tekur allt sem minnir á fórn burt, en messan hafði þróast frá grundvallar 

markmiðum sínum. Í stað þess að menn kæmu fram fyrir Guð og nytu náðar hans og 

kærleika, meðtækju náð Krists og fyrirgefningu syndanna, var messan orðin eitthvað sem 

menn fórnuðu Guði og væntu þess að fá að umbun fyrir. Í messunni var Kristi fórnað aftur og 

aftur, óblóðugt. Kristi var fórnað í eitt skipti  fyrir öll á Golgata, það var skilningur Lúthers. 

Hann hreinsaði messuna af öllum fórnar hugsunarhætti manna. Hann tók einnig á þeim 

skilningi að við helgun efna, brauðs og víns fyrir altarisgöngu ætti sér stað umbreyting þeirra, 

að efnin breyttust í raunverulegt blóð og líkama Krists. Lúther fannst þetta fráleitt, en leit svo 

á að við borð Guðs væri Kristur nálægur í efnunum og mætti hverjum sem kæmu fram í iðrun 

og trú. 

Lúther byggir á rómversku messunni þegar hann kemur fram með latnesku messuna, 

Formula missae. Hann var hrifinn af latínunni í messunni og vildi ekki sleppa henni, þó að 

það hafi gerst síðar. Þessar breytingar sem Lúther gerir á rómversku messunni komu síðan 
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fram í síðari kirkjuskipunum. Fljótlega kom krafa um messu á móðurmáli Lúthers, þýsku en 

þremur árum eftir að latneska messan kom út kemur þýska messan út. Hún byggir á  sama 

grunni og latneska messan en Lúther þýðir messuliðina yfir á þýsku og yrkir sálma á þýsku. 

Hann þýðir Nýja testamentið yfir á þýsku (1522) en með því var hægt að lesa ritningarlestra á 

móðurmálinu og færa messuna nær almenningi. Latínan heldur sér þó í messunni sérstaklega 

á hátíðum. Þar sem latínuskólar voru var meira um latínu í messum en úti í sveitum. Lúther 

talar um að hann hafi verið hræddur um að ná ekki rétta andanum þegar hann kom fram með 

Þýsku messuna. 

Siðbót Lúthers breiðist út til annarra landa. Danmörk er undir sterkum áhrifum frá 

Þýskalandi, en þar kemur krafa um danska kirkjuskipan sem byggi á lútherskum grunni. 

Kristján III kallar til sín, Johannes Bugenhagen og fleiri til að taka saman kirkjuskipan fyrir 

Danmörku. Afraksturinn kemur fram í ordinansíunni sem lögtekin var í Danmörku 1537. 

Messan í Ordinansíunni byggir eins og þýska messan á sama grunni og latneska messa 

Lúthers.  Síðan líða fjögur ár þar til hún er lögtekin á Íslandi. Hún er til í tveimur íslenskum 

þýðingum. Gissur Einarsson þýðir hana en hún er einnig til í annarri þýðingu sem er yngri en 

þýðandi er óþekktur, sú þýðing er nákvæmari. Árið 1541 er hún samþykkt á Alþingi fyrir 

Skálholtsbiskupsdæmi.  Það gekk ekki átakalaust að koma nýju lúthersku kirkjuskipaninni á 

hér á Íslandi. Það kostaði átök og blóðsúthellingar. Hún er ekki lögtekin fyrir 

Hólabiskupsdæmi fyrr en tíu árum síðar eftir dauða Jóns Arasonar biskups árið 1551. 

Það tók tíma að koma reglu á messusið um  allt landið, en það vantaði handbækur fyrir 

presta.  

Með útgáfu Grallara Guðbrands Þorlákssonar kemur regla á kirkjusöng Íslendinga. Hann er 

gefinn út 19 sinnum.  Trúarlíf fólks á Íslandi byggist á Grallaranum og sálmabókinni í um 

200 ár. 

Það hefur verið mjög áhugavert að vinna að þessari rannsókn og sjá hvernig messan hefur 

þróast eftir siðbót og hvernig hún kom til Íslands. Lúther vill gera messuna eins líka því sem 

hún er í frumkirkjunni sem Jesús gaf okkur fyrirmynd um. Hann vill hafa Ritninguna að 

leiðarljósi og að Orðið sé boðað í messunum en mannlegar áherslur ráði ekki ferðinni. 

Messan er færð nær fólkinu og það fer að verða virkur þátttakandi  í helgihaldinu.   Prédikað 

er á móðurmáli og sálmar og litúrgía fara að mestu fram á móðurmáli. Lúther yrkir marga 

sálma á þýsku sem teknir eru í notkun í helgihaldinu og þýddir yfir á önnur tungumál.  Hann 

færir kristinn boðskap nær fólkinu með því að þýða Nýja testamentið yfir á þýsku. 

Að skilningi Lúthers er messan  „testamentum“ eða „erfðaskrá“ sem Kristur gaf hinum 

trúuðu fyrirmynd  um og rættist eftir dauða hans.  Þegar við komum fram fyrir Krist í 
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messunni erum við þiggjendur að blessun hans og við sýnum honum trú okkar og lotningu 

með virkri þátttöku og sannri iðrun.  

Messan hefur gengið í gegnum miklar breytingar á 16. öldinni og hefur þróast og mótast í 

gegnum tímann meðal annars eftir kirkjudeildum. Á okkar tíma nú á 21. öldinni er enn þróun 

í gangi sem kemur fram á mismunandi hátt.  Menning og fólk breytist og því eðlilegt að 

breytingar eigi sér stað innan kirkjunnar og helgihaldsins en þó má ekki kvika frá kjarna 

boðskaparins að geta þegið þá erðaskrá sem Kristur skildi eftir okkur til handa. 

Lúther vildi að orð Guðs og Hallelúja  fengi að hljóma og minnti okkur á það sem er í 

vændum á himnum. Messan er eins og forgarðar himins þar sem horft er fram á við til 

eilífðarinnar, erfðaskrá sem stendur kristnum mönnum, erfingjunum til boða . 

 
“Drottinn talaði til Móse og sagði: „Ávarpaðu Aron og syni hans og segðu: Með þessum 

orðum skuluð þið blessa Ísraelsmenn: Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína 

ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. 

27
Þannig skuluð þið leggja nafn mitt yfir Ísraelsmenn og ég mun blessa þá“ (4. Mós 6, 22-27). 
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