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Inngangur 

 

Þegar þessi ritgerð er skrifuð eru fimmtíu ár síðan að Síðara Vatikanþingið hófst. Þingið 

var mikilvægt og eru all margar ástæður fyrir því. Þingið var sett á í einingarviðleitni og 

var vilji til að breyta messuforminu þar sem leitað var eftir meiri þátttöku kirkjugesta en 

hafði tíðkast. 

Þingið tók á mörgum málum og er hér aðeins tekið á þætti litúrgískra breytinga á 

rómversk-kaþólsku messunni. Meginefni þessarrar ritgerðar er að sýna fram á þær 

breytingar sem urðu á litúrgíunni í rómversk-kaþólsku messunni á Síðara Vatikanþingi 

og hefur sá kafli mesta vægið. Til að sýna fram á þessar breytingar þá er kafli um 

áherslur Trídentþingsins um messuna. Messan sem samþykkt var eftir það þing er sú 

sem stuðst hefur verið við í rómversk-kaþólsku kirkjunni alveg að Síðara 

Vatikanþinginu. 

Fyrsti kaflinn fjallar um kirkjuþing rómversk-kaþólsku kirkjunnar sem hægt er að rekja 

alveg til samkomu postulanna í Jerúsalem árið 52. ekr. Kaþólsk messa og uppruni 

kaþólsku messunar er einnig í fyrsta kaflanum. 

Í öðrum kafla er Trídentþingið skoðað, byrjað á að fara í forsöguna fyrir því og svo 

teknar fyrir áherslur þingsins. Í lok þessa kafla kemur brú á milli Trídentþingsins og 

Síðara Vatikanþingsins og það helsta sem gerðist á þeim tíma.  

Þriðji og stærsti kaflinn fjallar um Síðara Vatikanþing. Þar er stuðst við skjöl frá Síðara 

Vatikanþinginu sem tekin eru saman af Tanner í bókinni Decrees of the Ecumenical 

Council og er vitnað þar í neðanmálsgreinum í Tanner þegar fjallað er um þau skjöl. 

Þessi skjöl eru aðallega úr Ályktunni um litúrgíuna (Sacrosanctum Concilium) sem var 

fyrsta mál á dagskrá Síðara Vatikanþingsins. Þriðji kaflinn fjallar um breytingarnar sem 

urðu á messunni, forsagan tekin fyrir svo og litúrgískar breytingar sem urðu á rómverk-

kaþólsku messunni. 

Fjórði kafli fer aðeins inn á þær mótmælaraddir sem urðu vegna nýju messunnar og eru 

aðallega teknar fyrir skoðanir Alfredo Ottaviani og bræðralags St. Píusar X sem styðjast 

enn við Trídentmessuna. 

Í fimmta kaflinn er farið inn á páfabréf Benedikts XVI páfa um litúrgíuna sem sýnir 

hvaða áhersla er lögð á þessar tvær gerðir af messum sem eru í gildi. 

Í sjötta kafla eru lokaorð þar sem helstu breytingar eru settar fram sem urðu á 
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Trídentmessunni og messu Síðara Vatikanþings. Sýnt verður fram á hvað breyttist í 

sambandi við hina klassísku messu.  

Rannsóknarspurning mín er að sýna fram á þær breytingar sem urðu á Messunni sem 

samþykkt var eftir Síðara Vatikanþingið með því að bera það saman við messuformið 

sem samþykkt var eftir Trídentþingið. Trídentmessan hefur verið af mörgum talin hin 

rétta messa, en í rannsóknum síðustu ára hefur það komið í ljós að oft var öðruvísi farið 

að. T.d. var þátttaka safnaðarins meiri sem er einmitt það sem skín í gegn með þeim 

breytingum sem að urðu á messu Síðara Vatikanþingsins. 
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1. Kirkjuþing og rómversk-kaþólsk messa 

 

1.1 Kirkjuþing rómversk-kaþólsku kirkjunnar 

 

Uppruna kirkjuþinga er hægt að rekja aftur til samkomu postulanna í Jerúsalem árið 52, 

en hægt er að lesa um það í Postulasögunni 15. kafla. Biskupar fóru svo að fordæmi 

postulanna og hittust til að ræða guðfræðileg mál og komast að niðurstöðum um 

álitamál. Fyrst voru þingin haldin í stórborgum rómverska ríkisins. Þingin voru þá 

vanalega samansett af biskupum stórborganna. Biskupar borganna voru yfir þeim sem 

voru frá minni stöðum og voru kallaðir “stórborgarbiskupar”. Vitað er að þing 

biskupanna áttu sér stað á 2. öld í deilunni við montanisma. Á 3. öldinni voru þing 

biskupa úr hinum ýmsu umdæmum haldin reglulega hvert ár. 

Bréf Kýpríanusar frá Karþagó gefa góðar upplýsingar um aðferðir og skipulagningu 

þessara þinga. Áður en Konstantínus I réð ríkjum, árin 306-337, var uppsetning 

samkomu biskupanna komin í fast form. Konstantínus I leit á sig sem fulltrúa Guðs á 

jörðinni en hann hafði verið trúlaus og tekið trú. Hann samþykkti aðlögun hellenískrar 

pólitískrar heimspeki að kristnum kenningum. Í augum kristinna pólitískra 

heimspekinga var hinn kristni keisari málsvari hins eilífa konungs, Jesú Krists, og hans 

aðal skylda var að leiða menn til Guðs. Aðal deilumálin í tíð Konstantínusar  I voru 

ósættið við Dónatista, sem hann tók mjög alvarlega, og Aríusardeilurnar á fjórðu öldinni 

um guðlegt eðli annarar persónu þrenningarinnar sem Aríus hafnaði. Þetta voru harðar 

deilur sem héldu áfram þar til að Konstantínus I kallaði saman biskupa alls 

keisaraveldisins til alkirkjuþings sem haldið var í Níkeu árið 325. Þarna var 

Níkeujátningin samþykkt og guðlegt eðli sonarins skilgreint.
1
 Næstu aldirnar voru 

haldin 6 alkirkjuþing til viðbótar sem allar helstu kirkjudeildir viðurkenna. Einnig voru 

haldin 13 önnur kirkjuþing sem rómversk-kaþólska kirkjan viðurkennir en aðrar 

kirkjudeildir ekki, en meðal þeirra er Trídentþingið og Fyrra-og Síðara Vatikanþing. 

Vest-rómverska ríkið liðaðist í sundur á tímum þjóðflutninganna á fimmtu öld. Í vest-

rómverska keisaradæminu var keisaradæmið endurreist með krýningu Karls mikla árið 

800. Deilur blossuðu upp á milli austur- og vesturkirkjunnar vegna þessa. Þó að formleg 

                                                 
1
  Dvornik, New Catholic Encyclopedia 4.bindi, 1967, s. 373-374 
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eining hafi verið á milli austur- og vesturkirkju til 1054 fór þó að slitna upp úr henni 

eftir Kalkedonþingið sem var árið 451.
2
 

Kirkjuþingið í Trídent, Ítalíu 1545-1563 var kallað saman af Páli III páfa. Í kirkjufræði 

miðalda hafði stofnunin sjálf orðið að aðal áhersluefni. Á kirkjuþinginu í Trídent hafði 

gagnrýni siðbótarmanna ýtt undir að rómversk-kaþólska kirkjan fann sig knúna til að 

skilgreina kirkjufræði sína og var áhersla lögð á að verja kirkjuna sem ytri stofnun gegn 

þeim hugmyndum sem siðbótarmenn höfðu.
3 

 

Klofningur Vesturkirkjunnar var orðinn að staðreynd á 16. öld. Páfi kallaði saman 

kirkjuþingið í Trídent og bauð ekki mótmælendum á það. Á því þingi var lagður 

grundvöllur að rómversk-kaþólskri kirkju. Á grundvelli samþykkta Trídentþingsins gaf 

Píus IV páfi út trúarjátningu: Trídentísku trúarjátninguna, en þetta er Níkeujátning með 

viðbótum frá Trídentþinginu. Eftir Fyrra Vatikanþingið árið 1870 var bætt við nokkrum 

atriðum úr samþykktum þess. Í kjölfar Trídentþingsins bannaði páfi allar útgáfur af 

biblíunni nema þá sem var á latínu. Páfi bannaði einnig skýringarrit við biblíuna.
4
  

Á tuttugustu öldinni hafði kirkjufræði kaþólsku kirkjunnar tekið á sig nýtt mót sem var í 

líkingu við kirkjufræði mótmælenda. Hægt er að miða þessar breytingar við fyrri 

heimstyrjöldina og enn meir eftir síðari heimstyrjöldina. Þarna var megin áherslan á að 

snúa aftur til ritningarinnar og kirkjufeðranna.
5
 Síðara Vatikanþingið var kallað saman 

af Jóhannesi XXIII páfa 11. október 1962 í Basilíku Heilags Péturs. Í fyrsta sinn voru 

fulltrúar annarra kirkjudeilda, ásamt leikmönnum, velkomnir á kirkjuþing.
6
   

 

 

1.2 Rómversk-kaþólsk messa 

 

Meðal rómversk-kaþólskra er messan miðpunktur í trúarlífinu og hefur alltaf verið, en 

                                                 
2
 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan Játar 1991, s. 85 

3
 Einar Sigurbjörnsson, Ministry within the people of God: the development of the doctrines on the 

church and on the ministry in the Second Vatican Council's “De Ecclesia” 1974, s. 12 
4
 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan Játar 1991, s. 91-92 

5
 Einar Sigurbjörnsson, Ministry within the people of God: the development of the doctrines on the 

church and on the ministry in the Second Vatican Council's “De Ecclesia” 1974, s. 14 
6
 Dvornik, New Catholic Encyclopedia 4. bindi, 1967, s. 376 
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litið er svo á að kirkjusókn sé mælikvarði á hversu góðir og trúræknir kaþólikkar eru.
7  

Síðasta kvöldmáltíðin, sem talin er endurspegla áherslur Drottins sjálfs, er fyrirmynd og 

miðja kristinnar litúrgíu. Litúrgían átti þó eftir að taka talsverðum breytingum í gegnum 

aldirnar.
8
 

Messan er fyrst og fremst athöfn Krists innan ósýnilegra vídda sem söfnuðurinn er síðan 

leiddur inn í. Fólk fer til messu til að tjá sameiginlega trú sína og til að taka þátt í 

sakramentinu. Þó að presturinn sé ekki aðalatriðið í messunni er hann nauðsynlegur. 

Mikilvægt er að persóna hans skyggi ekki á hina heilögu athöfn.
9
 

Helgisiður messunnar og óbreytilegt form hennar er kallað Ordo Missae eða 

messuskipan. Allt frá byrjun var messan samansett af bænum, lestri úr ritningunni og 

þakkargjörðarbæninni, sem kallast kanón. Hún inniheldur frásagnir innsetningar 

kvöldmáltíðarsakramentisins og minningu um pínu Krists, dauða og upprisu. Fyrst voru 

bænirnar ekki skrifaðar niður heldur samdi sá sem stjórnaði messunni bænirnar hverju 

sinni.
10

 

Í fyrstu var gríska notuð sem tungumál messunnar en fljótlega var þó breytt yfir í latínu 

í Vestur-Evrópu. Uppruni rómversku messunar er flókinn. Þar er að sjá uppruna frá 

Jústínusi píslarvotti, sem er litúrgía á grísku sem notuð var af kirkjunni í Róm á annarri 

öld, ca. árið 165. Einnig er sú litúrgía sem spratt frá fyrstu rómversku litúrgísku 

bókunum sem voru til á latínu á 6. öld. Þessi form voru ólík mjög. Það form sem 

Jústínus kom með samsvarar helgisiðum austurkirkjunnar. Undir venjulegum 

kringumstæðum á messa að fara fram í vígðu húsi eða kirkju sem búið er að blessa. 

Prestur má annast messu einu sinni á dag, fyrir utan jóladag, en þá er leyfilegt að sjá um 

þrjár. Það má þó gera undantekningar á þessu, þó svo að hið fyrrnefnda sé talið 

æskilegt.
11

 

Eins og áður sagði er messan hið miðlæga í rómversk-kaþólskri trúrækni. Hægt er að 

segja að fagnaðarerindið sem flutt er sé mikilvægara heldur en það að höfða til fólksins 

sem mætir og að það mæti á annað borð. Í kirkjuréttinum segir að til að messa geti farið 

fram þá þurfi að vera einn kirkjugestur. Það er þó hægt að gera undantekingu á þessari 

reglu. Yfirvald kirkjunnar telur það vera mikilvægara að messan sé haldin, heldur en að 

                                                 
7
 Noel, The Anatomy of the Catholic Church 1980, s. 86 

8
 Miller, New Catholic Encyclopedia, 8. bindi, s. 934  

9
 Broomé, Kaþólskur Siður 1995, s. 115 

10
 Sheppard, New Catholic Encyclopedia 9. bindi, 1967, s. 897 

11
 http://www.newadvent.org/cathen/09790b.htm Tekið 30.05.2012 
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sleppa henni þó svo að enginn mæti.
12

  

Rómversk-kaþólska kirkjan hefur verið frjálslyndari í skoðunum sínum frá Síðara 

Vatikanþingi með því að leyfa að helgihald fari fram í hópum eða á einkastöðum. Í 

postullegu kirkjunni var kvöldmáltíðarsakramentið heilagur hluti af samfélagsmáltíð. 

Smám saman þróaðist þetta í fast form. Í byrjun 15. aldar höfðu útbreiðsla staðbundinna 

helgisiða, misnotkun á messunni og óverðug atriði í texta orðið algengari og kallað á 

breytingar. Einnig var þörf fyrir að mæta andúð mótmælenda á kaþólsku kirkjunni og 

messunni.
13

 Þetta varð til þess að kirkjan kallaði eftir skýrari reglum og leiðbeiningum 

um messuna.  

Það sem Pius V
14

 páfi gerði við litúrgíuna og messuna er hægt að sjá í almennum 

leiðbeiningum um rómversk-kaþólska messu. Hann breytti ekki miklu frá því sem 

Innocentius III páfi (1198-1216) notaði.
15

 

Messuform Trídentmessunar byggðist á fyrstu prentuðu rómversku messunni frá árinu 

1447 og eins messuformi sem Jóhannes Burchard hafði tekið saman árið 1502 og 

innihélt nákvæmar útskýringar og fyrirmæli á helgisiðunum. Ekki var um miklar 

breytingar á messunni að ræða eftir Trídentþingið og þangað til að ný rómversk 

messubók var samþykkt árið 1970, fyrir utan tilraun Píusar X páfa árið 1911, þar sem 

hann vildi einfalda almanak kirkjunnar með því að gefa sunnudagsmessunum meira 

vægi.
16

 

Messa sú sem samþykkt var á Síðara Vatikanþinginu má segja að sé bæði gömul og ný. 

Hún hefur fært okkur aftur margt sem var löngu gleymt og hafði nýlega uppgötvast. 

Hefur messan frá 1970 náð að koma þessu í búning sem tekur aukið mið af nútímanum, 

þar á meðal með meiri þátttöku safnaðarins.
17

 

Sú messa sem samþykkt var eftir Síðara Vatikaþingið árið 1970 er ólík Trídentmessunni 

þannig að litúrgían og guðfræði hennar koma skýrar fram. Þrenns konar útlistanir eru á 

því: þar kemur skýrt fram hvað Drottinn sagði og gerði við síðustu kvöldmáltíðina. 

Tungumálið sem notað er fyrir messurnar er móðurmál hverrar þjóðar eins og var einnig 

                                                 
12

 McKenzie, The Roman Catholic Church 1969, s. 144 
13

 Sheppard, New Catholic Encyclopedia 9 bindi, 1967, s. 899 
14

 Píus V páfi var fæddur 17.janúar 1504 dáinn 1.maí 1572. Hann var kjörinn páfi 7.janúar 1566  
15

 Noel, The Anatomy of the Catholic Church 1980, s. 90 
16

 Sheppard, New Catholic Encyclopedia 9.bindi, 1967, s. 899.  
17

 Noel, The Anatomy of the Catholic Church 1980, s. 90 
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við lýði á fyrstu öldum kristninnar.
18

 

 

 

1.3 Uppruni rómversk-kaþólskrar messu 

 

Þær heimildir sem til eru um gerð messunar á fyrstu árum kristninnar eru takmarkaðar. 

Margt hefur þó verið skifað um evkaristíuna eða það sem kallast á okkar máli samfélag 

um Guðs borð. Í 1. Kor 11.23 segir: Því að ég hef meðtekið frá Drottni það sem ég hef 

kennt ykkur: Nóttina, sem Drottinn Jesús var svikinn, tók hann brauð, gerði þakkir, 

braut það og sagði: “Þetta er líkami minn. Gjörið þetta í mína minningu”
19

, sem sýnir að 

fyrsta messan fór fram nóttina sem Jesús var svikinn. Ekki er hægt að segja nákvæmlega 

til um hvernig athöfninni var háttað í frumkirkjunni en tilraunir voru gerðar til að 

skilgreina það sem fór fram með því að vitna í frásagnir úr Nýja testamentinu.
20

 

Snemma var sá háttur á í helgihaldi að bæði brauði og víni var útdeilt og ber 

fræðimönnum saman um að Matteusarguðspjall og Markúsarguðspjall lýsi þessu eins og 

þá var orðið.
21

  

Mestu breytingar sem hafa orðið á litúrgíu innan kaþólsku kirkjunnar eru þær sem 

gerðar voru á Trídentþinginu og Síðara Vatikanþinginu. Á dögum kirkjuþings Píusar V 

páfa í Trídent varð litúrgísk endurbót innan kirkjunnar sambærileg þeirri sem varð svo 

síðar á tuttugustu öldinni.
22  

 

Á síðmiðöldum var kirkjulíf í hnignun. Mikill hátíðleiki var þó hafður í litúrgíunni á 

hátíðum og sunnudögum. Helgihald var í höndum presta og annars kennilýðs og voru 

þeir sem stjórnuðu afmarkaðir með kórþili svo að söfnuðurinn gat ekki fylgst með því 

sem fram fór. Þátttaka leikra var takmörkuð í helgihaldinu.
23

 Það eina sem að 

söfnuðurinn tók þátt í var að sunginn var sálmur á móðurmáli í tengslum við 

predikunina sem og viðlög. Við lok predikunar voru fluttar bænir, svonefndar prónur, en 

                                                 
18

 Noel, Gerard, The Anatomy of the Catholic Church 1980, s.92 
19

 Biblían 2007 1. Kór. 11.23 
20

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 13 
21

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 14 
22

 McManus, New Catholic Encyclopedia bindi 8,1967, s. 908 
23

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 203 
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þær eru nokkurs konar almennar kirkjubænir. Á stærri hátíðum voru farnar fórnargöngur 

með gjafir. Altarisgöngur voru mjög fátíðar en menn töldu að þeir gætu öðlast eitthvað 

meira út úr messunni með því að færa efnislegar gjafir.
24

 

Við altarisgöngu fékk fólk ekki að snerta oblátuna, heldur var hún lögð á tungu þess. 

Kaleikinn fékk hinn almenni kirkjugestur ekki að snerta, heldur aðeins konungborið- og 

aðalsfólk. Á tólftu öld var orðið algengt að almenningur fengi ekki að bergja á kaleik en 

rökin fyrir því voru virðingarleysi almennings. Tómas Akvínas (d. 1274) sem var 

dóminíkanaprestur í rómversk-kaþólsku kirkjunni sagði að almenningur þyrfti ekki að 

bergja blóð Krists en aftur á móti yrði presturinn að bergja bæði á líkama og blóði 

krists.
25

    

Á 13. öld var ekki algengt að fólk færi til altaris, nema þá helst um páska. Messan hafði 

þróast þannig að hún var verk prestsins. Einkamessum fjölgaði mjög og urðu þær 

aðaltekjur prestanna. Þetta leiddi til fjölgunar kirkna, kapellur voru reistar, hliðarölturu 

voru sett í kirkjur og klaustur. Einnig leiddi þetta til fjölgunar presta til að hægt væri að 

anna eftirspurn.
26

 

Við lok miðalda hafði einkamessan færst það mikið í aukana að það var farið að hafa 

neikvæð áhrif á kirkjuna. Einkamessurnar þóttu ekki vera í samræmi við eðlilegt 

helgihald safnaðarins og eins samræmdust þær ekki kirkjuárinu. Þetta var eitt af þeim 

atriðum sem Lúther og siðbótarmenn gagnrýndu harkalega. Hart var lagt að 

erkibiskupsdæmum og biskupsdæmum að endurskoða messubækurnar sem þóttu 

ruglingslegar. Mikilvægi þess að koma á reglu og einingu innan biskupsdæmanna, reglu 

á litúrgíuna, svo og endurbót á messubókinni, varð til þess að þau atriði voru tekin fyrir 

á Trídentþinginu 1545-1563.
27

 

 

 

1.4 “Gerið þetta í mína minningu” 

 

Í Lúkasarguðspjalli stendur:  Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og 

                                                 
24

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 204 
25

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 205 
26

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 208 
27

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 209 
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sagði: „Þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gerið þetta í mína minningu.“
28

 

Kirkjan hefur á öllum öldum endurtekið þessa athöfn í kvöldmáltíðarsakramentinu. 

Þetta er athöfn sem felur í sér fórnardauða Krists, upprisu hans og fæðingu kirkjunnar 

vegna hins heilaga anda. Athöfnin leiðir þátttakandann inn í leyndardóm sem vegna 

bergingarinnar verður að veruleika: sameining okkar við Krist og til hvers annars, í 

honum og fyrir hann.  

Hver messa hefst á syndajátningu og ákalli til Guðs um miskunn. Orðþjónustan kemur 

svo á eftir en hún er ætluð til undirbúnings til að nálgast leyndardóminn. Kristur er strax 

nærstaddur í orðinu; það er hann sem talar til okkar í ritningunni.
29

 

Kvöldmáltíðarsakramentið snýst þó ekki fyrst og fremst um syndafyrirgefningu heldur 

er hún hátíð samfélagsins.  

 

 

1.5 Þættir messunnar sem eru rómverskir að uppruna og ekki 

 

Þar sem þær litúrgísku bækur sem við höfum fyrir rómverskum helgisiðum eru komnar 

frá gallverskri litrúrgíu, er ekki auðvelt að sjá út upprunaleg séreinkenni rómverskrar 

litúrgíu. Hér eftir er listi yfir þau atriði messunnar sem eru talin vera upprunalega 

rómverskir hlutar og hver ekki. 

 

 

1.5.1 Þættir messunar sem álitið er að séu rómverskir að uppruna 

 

 Kollekta 

 Pistill 

 Blessun á undan guðspjalli 

 Kollekta og fórnarbæn 

 Prefasía og kanón 

 Faðir vor 

                                                 
28

 Biblían 2007, Lúk 22.19. 
29

 Broomé, Kaþólskur Siður 1995, s. 115-116 
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 “Frelsa oss frá illu” 

 Pax Domini 

 Kollekta eftir altarisgöngunni 

 Ite missa est 

 

 

1.5.2 Þættir messunnar sem ekki eru álitnir rómverskir að uppruna 

 

 Asperges, sálmavers og bænir sem sagðar eru af prestinum þegar hann gengur að 

altarinu. Þetta eru allt miðalda viðbætur. 

 Kyrie eleison er komið úr austrinu á seinni hluta fimmtu aldar. 

 Glorían: Gloria in excelsis kom einnig úr austrinu á sjöttu öld. 

 Credo var bætt við á elleftu öld og var undir þýskum áhrifum. 

 Bænir sem fylgja fórninni, sálmarnir á “lavabo” og “suscipe sancta Trinitas” sem 

síðari miðalda viðbót frá Frakklandi. 

 Agnus Dei er upprunalega frá sjöundu öld, uppruni er óþekktur. 

 Bænir sem fylgja altarisgöngunni eru miðalda viðbót frá Frakklandi. 

 Fjórar gerðir af tóni í: intróítus, graduale, fórnarsálmi og undir altarisgöngu. Þetta 

var ekki upprunalega frá Róm, heldur kemur annars staðar frá.
30

 

 

 

1.6 Tegundir af messum 

 

Latínan var fyrst notuð sem tungumál messunnar í Norður-Afríku, sennilega frá lokum 

2. aldar.
31 

Elstu heimildir sem eru fyrir latínumessunni eru ekki eldri en frá 8. og 9. öld. 

Það tómarúm sem er á milli 3. og 4. aldar til latínumessunnar á 8.-9. öld er reynt að 

skýra með mörgum tilgátum um hvernig kanón messunnar varð til.
32

 Á fyrstu öldunum 

er ekki hægt að segja með vissu að grískan hafi verið eina tungumálið sem notað var í 

                                                 
30

 Senn, Christian Liturgy 1997, s. 138 
31

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 109 
32

 Kanón er orð yfir það sem er óbreytanlegt, föst regla og er notað um helgunarbænina í messunni. 
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messunni. Á þeim tímum voru söfnuðir strjálir og úr ýmsum áttum þannig að líklegt er 

að móðurmálið hafi verði notað á hverjum stað. 

Kjarni kanóns messunnar í rómversk-kaþólsku kirkjunni var til á latínu á seinni hluta 4. 

aldar. Líklegt er að breytingarnar sem urðu á litúrgíunni þegar latínan tók við af 

grískunni í rómverskum söfnuðum hafi valdið því að mismunandi textar hafi orðið til. 

Þess vegna er ekki talið víst að grískan hafi verið eina tungumálið sem notað var í 

messunni.
33

 

Í messu vesturkirkjunnar er hægt að segja að séu til tvenns konar gerðir af messu, en 

það eru rómversk norður-afríska og gallverska gerðin. Þau svæði sem að tileinkuðu sér 

gallverska litúrgíu eru í Suður-Evrópu og Vestur-Evrópu. Á Spáni, Frakklandi, Bretlandi 

og norðurhluta Ítalíu var grundvallarsnið messunnar svipað. Gallversk messugerð var 

nokkuð óstöðluð sökum þess hversu bænir prestsins voru mismunandi eftir stöðum og 

landshlutum en það átti einnig við um aðrar bænir messunnar. Gallverska litúrgían var 

fjórskipt: Gallverska litúrgían í þröngri merkingu, Ambrosíusar litúrgían, mozarabíska 

litúrgían og keltneska litúrgían.
34

 Gallversku og mozarabísku helgisiðirnir mynda anga 

út frá latnesku litúrgíunni í fornkristni. Þar sem þessir siðir höfðu ekki kirkjulega 

miðstöð eins og t.d var í Antíokkíu, Róm og Alexandríu, var erfitt að skilgreina 

litúrgíuna, þar sem að mismunandi siðir voru notaðir á hverju svæði. Bænirnar við 

altarissakramentið voru mismunandi milli messa svo og kollektur og bænasöngurinn. 

Það sem var einkennandi við gallverska litúrgíu voru bænirnar, þar sem beðið var til 

Krists frekar en að biðja til föðurins í gegnum Krist.
35

  

Mozarabíska litúrgían
36

 var svipuð og sú Gallverska. Hún var lengur við lýði en sú 

gallverska sökum þess að Márar stjórnuðu Spáni á miðöldum. Mozarabíska litúrgían og 

messan var helgisiður hinna kúguðu kristinna á Spáni. Eini staðurinn sem hún er við 

lýði enn í dag er í Dómkirkjunni í Toledo.
37

 

Gallverskur hugarheimur einkenndist af því dramatíska og áhrifamikla og bar einkenni 

úr Austurkirkjunni. Gallversk-keltnesk messa var óskipulögð sem var algjör andstæða 

                                                 
33

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 126-127 
34

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 146-147 
35

 Senn, Christian Liturgy 1997, s. 144 
36

 Mozarabiska litúrgían á Spáni er helgisiðaregla sem var á Spáni og náði til þess hluta sem núna er 

Portúgal. Hægt er að rekja upptök þessarar litúrgíu til 11.aldar. ( Heimild úr bók Arngríms Jónssonar, 

Litúrgía 2007, s. 123) 
37

 Senn, Christian Liturgy 1997, s. 146 
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við það sem tíðkaðist í Róm þar sem allt var reglufast.
38

 

Vegna þeirra breytinga sem urðu með Gallversku messunni varð til ný gerð af messu 

sem kallaðist rómversk-frönsk messa. Þessi messa er undirstaðan að því sem síðar varð 

og fékk mikla útbreiðslu. Sennilega breiddist hún út á 10. öld og má sjá ýmis atriði úr 

þessari messu í rómversku messubókinni frá 1570. Sum atriði messunnar héldust alveg 

til Síðara Vatikanþingsins en voru svo felld niður vegna þess að reynt var að fá meiri 

einfaldleika í messuna. Á 10. öld tók þessi gerð messunnar að flytjast suður til Ítalíu og 

Rómar.  

Á dögum Innocentíusar III (1160-1216) var tekin saman messubók fyrir páfastól sem 

var mun einfaldari en þær bækur sem áður höfðu verið gefnar út og voru frá svæðum 

norðan Alpafjallanna. Þarna var gerð tilraun til einföldunar. Fransiskanamunkar tóku 

þetta messuform upp og útbreiddu það.
39

 

Gotneska tímabilið byrjaði á 11. öld í Frakklandi. Þarna voru messur daglega haldnar í 

dómkirkjum, kirkjum og klaustrum. Á þessum tíma verður messan að sýningu með 

meiri dramatík var en áður hafði verið. Þarna var altarissakramentið orðið þannig að 

söfnuðurinn sá ekki hvað presturinn var að gera.  Lögð var áhersla á brauðið og 

upplyftingu þess en það var ekki fyrr en í rómverskri messuskipan frá árinu 1570 sem 

að upphald kaleiksins var gert jafnt uppihaldi oblátunnar.
40

 

Í Frakklandi á 14. öld er talið að hinar fyrstu fjölradda messur hafi verið samdar og voru 

þær ekki bundnar Gregorsöng. Þessi söngur fluttist svo til Rómar. Með útbreiðslu hans 

hefst nýtt tímabil kirkjusöngs og ytri skreytinga í litúrgískum efnum.
41

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 176-177 
39

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 187-190 
40

 Senn, Christian Liturgy 1997, s. 191-193 
41

 Senn, Christian Liturgy 1997, s. 191-202 
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2. Trídentmessan 

 

2.1 Undanfari Trídentþingsins 1545-1563 

 

Á 16. öld var klofningur Vesturkirkjunnar orðinn staðreynd því þegar páfi kallaði saman 

kirkjuþingið Í Trídent árið 1545 var mótmælendum ekki boðið þangað.
42 

Karl V 

keisari
43 

hafði reynt að fá Klemens VII páfa (fæddur 26. maí 1478, dáinn 25. september 

1534) til að kalla saman kirkjuþing, en ekki fengið það í gegn. Þá reyndi hann einnig að 

fá Pál III páfa til þess og boðaði hann til kirkjuþingsins árið 1537. Undirtektir voru litlar 

og setningardegi þingsins var frestað nokkrum sinnum. Páfi skipaði umbótanefnd á 

meðan á þessu stóð sem átti að hefja endurbætur á kúríunni. Reynt var að taka upp 

samninga við lútherska sem með árunum höfðu misst áhuga á að taka þátt í 

kirkjuþinginu. Ákveðið var að halda kirkjuþingið árið 1542 og varð Trídent fyrir valinu 

þar sem borgin var innan þýsku landamæranna og stóð í nánu sambandi við Ítalíu, en 

þetta var gert i samráði við þýsk stjórnvöld. Enn þurfti að fresta þinginu þar sem að 

Frakkar lýstu yfir stríði á hendur Þýskalandskeisara. Tveimur árum síðar voru gerðir 

friðarsamningar og fór svo að upphaf þingsins varð í demember 1545.
44

 Páll III páfi 

náði þó ekki að ljúka þinginu, en því þurfti að fresta 17. september 1549. Hann lést 10. 

nóvember það sama ár.
45

 

 

 

2.2 Kirkjuþingið í Trídent 

 

Kirkjuþingið í Trídent Ítalíu hófst hinn 13. desember 1545 og lauk 4. desember 1563.  

Megináhersla þess var á að staðfesta kenningar kirkjunnar og koma með svar við 

kenningum mótmælenda. Eins átti að fara í gegnum innra líf kirkjunnar og fjarlægja 

                                                 
42

 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan Játar 1991, s. 91 
43

 Karl V keisari (24. febrúar 1500- 21. september 1558) var fyrsti keisarinn sem ekki var krýndur 

keisari af páfa. Hann réði yfir Spáni og Þýskalandi. Árið 1519 var hann hann vígður sem heilagur 

rómverskur keisari. (McShane, New Catholic Encyclopedia, 3. bindi, 1967, s. 503-506) 
44

 Broomé, Kaþólskur Siður 1995, s. 295-297 
45

 Hohl, New Catholic Encyclopedia 11. bindi, 1967, s. 14 
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margskonar ósiði úr litúrgíunni sem höfðu þróast innan kirkjunnar. Trídentþingið var 

það þing sem hefur skipt rómversk-kaþólsku kirkjunna einna mestu máli í sambandi við 

innra líf kirkjunnar og hvernig það þróaðist. Þingið þurfti að vinna undir erfiðum 

aðstæðum og þurfti að bregðast við þeim vandamálum sem upp voru komin.
46

  

Á síðari hluta 14. aldar var farið að kalla eftir kirkjuþingi til að fá endurbót á kirkjuna. 

Það var þó ekki fyrr en á Trídentþinginu sem að málin voru rædd og samstaða varð um 

málefni kirkjunnar. En út af miklu pólitísku umróti var þátttakan ekki nógu góð og ekki 

bættu sjúkdómafaraldrar úr skák. Þinginu var skipt í þrjá hluta vegna þessa, fyrsta 

tímabilið var frá 1543-1548, en á því gaf rómversk-kaþólska kirkjan svar sitt við 

atriðum eins og trúin ein, náðin ein og ritningin ein. Þingið staðfesti að Nýja testamentið 

og Gamla testamentið væru ásamt Apókrýfubókum Gamla testamentisins sannarlega 

kanon, áherslan á hefðina var tekin fyrir, upprunasyndin og réttlæti, svo og útskýring á 

sakramentunum sjö. Þetta voru megin áherslur fyrsta hluta Trídentþingsins.  

Annar hluti þingsins var á árunum 1551-1552. Þar var kvöldmáltíðarsakramentið tekið 

fyrir og sá skilningur á hinni raunverulegu nálægð Krists í sakramentinu að hún felist í 

umbreytingu efnanna. Tekin var fyrir yfirbót og smurning til þeirra sem eru deyjandi.   

Þriðji hluti þingsins var á árunum 1562-1563. Þar var ákveðið að berging úr bikar til 

leikmanna væri bönnuð, aðeins yrði brauð gefið leikmönnum. Þar var messan útskýrð 

sem fórn og prestvígsla var sett sem sakramenti.
47

 

Þingið gekk ekki áfallalaust fyrir sig, en mótmælendur neituðu að mæta því að þeir litu 

ekki á þetta sem frjálst þing. Lúther skrifaði eitt af harðorðustu bréfum sínum sem ber 

heitið „Against Roman Popery Founded by the Devil“ sem sitt andsvar við þinginu. Við 

lok fyrsta hluta þingsins sem var frá 1545-1547 voru aðeins um 70 biskupar eftir á 

þinginu og flestir þeirra Ítalir.
48
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 http://www.newadvent.org/cathen/15030c.htm. Tekið 14.05.2012 
47

 Stransky, Dictionary of the Ecumenical Movement 1991, s. 1019 
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2.3 Páfar á Trídentþinginu 

 

2.3.1 Páll III páfi 

  

Alessandro Farnese sem síðar tók upp nafnið Páll III (29. febrúar 1468 - 10.  nóvember 

1549) varð páfi 13. október 1534, 67 ára að aldri. Hann var úr hinni valdamiklu Farnese 

fjölskyldu og hlut menntun sína í Róm og Flórens. Hann þótti hafa lifað hneykslanlegu 

lífi sem litaði venjur hans og athafnir. Hann eignaðist fjögur börn. 

Páll III páfi leiddi kirkjuna inn í mikilvægt tímabil. Nútíma sagnfræðingar hafa kallað 

hann fyrsta endurbótarpáfann. Hann áttaði sig á því að það þyrfti að byrja innan 

kirkjunnar og hjá þjónum hennar ef siðbótin ætti að berast til kristnidómsins og skipaði 

meðal annars kardinálunum að taka upp hógværari lífstíl. Hann kom á þinginu í Trídent 

þó að aðdragandinn væri langur sökum óeiningar. Sögulega séð hefur honum verið hælt 

fyrir þá endurbót sem hann stóð fyrir.
49

 

 

 

2.3.2 Julius III páfi 

 

Giovanni Maria Ciocchi del Monte sem síðar tók upp nafnið Julius III (10. september 

1487 – 23. mars 1555) var kjörinn páfi 7. febrúar 1550 og gegndi embætti í 5 ár. Hann 

deildi forystu á Trídentþinginu og hann hóf þingið aftur 13. desember 1545. Hann var 

óvinsæll í Þýskalandi vegna þess að hann vildi færa þingið til Bologna og eins vegna 

andstöðu hans við and-rómverska stefnu Karls V keisara. Þetta leiddi til þess að 

möguleikar hans að ná kjöri til að taka við af Páli III á páfafundinum 29. nóvember 

1549 voru hindraðir af neitunarvaldi keisaranna, eða þar til að samkomulag frakka og 

Farnese kardinála tryggðu honum meirihlutann. Mikið gekk á á þessum tíma og voru 

Parma stríðið og Lúthersku stríðin í suður Þýskalandi ástæða þess að þingið gat ekki 

haldið áfram. En Julius III kallaði það aftur saman 1. maí 1551. Andstaða Henry II og 

hans trygglyndu biskupa leiddi svo til frestunar þingsins 15. apríl 1552. Þó svo að 

þingið hefði verið í pásu þá hélt Julius III áfram tilraunum sínum til endurbótar í 
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kirkjunni og skrifaði meira en 50 fyrirmæli um endurbætur. Julius III var velunnari 

endurreisnarstefnu húmanismans.
50

 

 

 

2.3.3 Marselíus II páfi 

 

Marcello Cervini sem síðar tók upp nafnið Marselíus II páfi (6. maí 1501– 1. maí 1555) 

var kjörinn páfi 9. apríl 1555 og gegndi aðeins embætti í 22 daga. Hann hafði áður deilt 

forystu á Trídentþinginu ásamt Giovanni Maria Ciocchi del Monte, sem síðar varð 

Julius III páfi. Þann stutta tíma sem hann var páfi skipaði hann Angelo Massarelli sem 

ritara Trídentþingsins og setti honum fyrir að safna saman öllum endurbótarskjölunum 

sem höfðu verið sett upp af Juliusi III til birtingar. Hann sýndi hlutleysi í pólitík og stóð 

fyrir að koma á friði í Róm.
51

 

 

 

2.3.4 Píus IV páfi 

 

Giovanni Angelo de'Medici sem síðar tók upp nafnið Píus IV (31. mars 1499 - 9. 

desember 1565) var kjörinn páfi 25. desember 1559. Hann hafði lagt stund á 

doktorsnám í Bologna og þjónaði Páli III páfa í 15 ár áður en hann varð kjörinn 

kardináli í síðasta kardinálaráði Páls III sem var 8. apríl 1549. Þegar hann varð páfi á 

jóladag 1559 var því fagnað þar sem hann þótti friðsæll maður og hófsamur.  

Mesta afrek í páfatíð hans er Trídentþingið. Hann náði að kalla það saman aftur eftir 10 

ára hlé, þann 18. janúar 1562. Hann náði að leiða það til farsællar niðurstöðu 4. 

desember 1563. Eftir þingið var hann svo forsjáll að koma á fót kardinálanefnd sem 

síðar varð löggjafarþing kirkjunar sem átti að túlka og framfylgja tilskipunum 

Trídentþingsins.
52
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2.3.5 Píus V páfi 

  

Antonio Ghislieri sem síðar tók upp nafnið Píus V (17. janúar 1504 - 1. maí 1572) var 

fæddur í Bosco Marengo á Ítalíu. Hann fékk prestvígslu í Genóa árið 1528. Hann var 

kjörinn páfi 7. janúar 1566 og byrjaði embættistíð sína á tilkynnningu um að halda ætti 

áfram með tilskipun Trídentþingsins. Rómverska messuskipanin frá árinu 1570 og 

Rómverska Bænabókin (Breviarium Romanum)frá árinu 1568 eru báðar kenndar við 

hann.  

Í þeirri endurbót sem hann setti af stað krafðist hann þess að biskupar væru á þeim stað 

sem þeir ættu að þjóna. Ef þeir lutu því ekki hótaði hann að svipta þá launum og taka 

valdið af þeim. Hann gerði einnig markvissa endurskoðun á trúskiptum, þar sem hann 

leiðrétti þá spillingu sem hafði viðhaldist í litúrgíunni og afhjúpaði það sem afvega 

hafði farið. Þetta gerði hann með því að koma á prestaskólum, halda prestastefnur og 

koma á reglulegum fundum innan biskupsdæma.
53    

 

 

 

2.4  Breytingar á messunni 

 

Rómverska messan sem samþykkt var á kirkjuþinginu í Trídent, oft kölluð 

Trídentmessan, var í kjarna sínum messuform miðaldakirkjunnar. Hún var mjög lík á 

allan hátt fyrstu prentuðu rómversku messunni frá árinu 1474.
54

 

Á þinginu varð mikil áhersla á að samræma litúrgískar bækur og eins að laga þá ósiði í 

kringum messuna sem höfðu færst í aukana. Það var ekki fyrr en árið 1562 sem þingið 

tók á málum messunar. 
55

 

Endurbót á messuhandbókinni var lögð fyrir kirkjuþingið i Trídent og var nefnd skipuð 

sem átti að fara í gegnum ósiði og misnotkun á messunni sem að þurfti að afnema. 

Meðal þeirra ósiða sem ráðist var í breytingar á voru einkamessur í kirkjum á meðan á 

hámessu stæði.  Aðeins skyldi messað á vígðum stöðum. Biskupar áttu að vera vökulir 

um framfærslueyri prestanna. Taka átti einnig á hvers konar virðingarleysi og hjátrú. 
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Samþykkt var á þinginu að láta lagfæringuna á messubókinni í hendur páfa.
56

 

Endurskoðunin á fórnarskilningi messunar ásamt réttlætingarhugtakinu varð 

mikilvægasta málefni þingsins. Allir mótmælendur höfðu hafnað fórnarskilningi 

messunnar og afnám þess skilnings varð stór þáttur í aðskilnaðnum. Hjá kaþólsku 

kirkjunni var messan miðpunktur leyndardóms hjálpræðisins, 

kvöldmáltíðarsakramentisins og einnig friðþægjandi. Þingið skilgreindi að 

fórnarskilningur messunnar mætti vera boðinn til heiðurs dýrlingunum og fyrir þá 

trúföstu, lifandi og dána.
57

 

Píus IV hófst strax handa við að fylgja stefnu þessarar tilskipunar Trídentþingsins. Hann 

fyrirskipaði að stofnuð yrði litúrgísk nefnd sem var svo haldið áfram af Píusi V. Vegna 

vinnu þeirra og eftirfylgni varð úr að gefin var út Breviarium Romanum
58

 árið 1568 og 

svo síðar Missale Romanum, rómversk messubók, árið 1570. Þetta var gert bindandi 

fyrir allar rómversk-kaþólskar kirkjur, nema á svæðum sem að höfðu sýnt fram á tvö 

hundruð ára hefð á sínu eigin messuformi.
59

 

Uppspretta messunar voru messuform af rómverskri messu frá árinu 1474 og 

messuformið sem gert var af Jóhannesi Burchard frá því árinu 1502.
60

 

Ef messan á að vera sönn fórn í bókstaflegum skilningi, verða heimspekilegar 

hugmyndir um fórnina að vera skýrar. Fjórir liðir eru nauðsynlegir í skilgreiningunni um 

fórn: 

1 Res oblata - fórnargjöf 

1. Minister legitimus -  löggiltur þjónn 

2. Actio sacrificica – fórnaraðgerðin 

3. Finis sacrificii – markmið fórnarinnar.
61

 

 

Pius V var páfi þegar messunni var breytt á Trídentþinginu við lok þess árið 1563. Hann 

endurskoðaði messuna sem hét Curiae Missale, og hafði verið notuð í Róm og í 

mörgum hlutum hinnar vestrænnar kirkju. Það voru ekki miklar breytingar gerðar á 
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þeirri messu sem var áður og þeirri sem samþykkt var og sett í rómversku messubókina. 

Þarna voru kynntir til sögunnar breytilegir liðir messunnar fyrir nýja hátíðisdaga.
62

 

Stærsta breytingin var að allar rómverskar kirkjur voru skikkaðar til að nota þá 

messubók sem samþykkt var. Latínunni var haldið sem tungumáli tilbeiðslunnar í allri 

rómversk-kaþólskri kirkju. Sömu textar voru notaðir og sama hátterni iðkað alls staðar 

með sama hætti til að fá einingu innan kirkjunnar. Undantekning var gerð vegna 

nokkurra biskupsdæma sem að höfðu yfir 200 ára hefð á notkun gömlu 

messubókarinnar. Einnig fengu leifar af mozarabisku litúrgíunni á Spáni að halda sér.
63  

Það átti einnig við um reglur í Mílanó sem voru með Ambrósíusar helgisiði, í Trier, 

Köln, Liega, Braga og Lyon.
64

  

Með rómversku messubókinni var ákveðið að upphaf Jóhannesarguðspjalls yrði lesið 

við messulok og hélst það alveg þannig þangað til á Síðara Vatikanþinginu. Rómverska 

messubókin hélst í öllum grundvallaratriðum eins alveg til Síðara Vatikanþings.
65

 

 Útbreiðsla efnisins gekk fljótt fyrir sig þar sem prentun efnis hafði færst í aukana, sem 

gerði rómversk-kaþólsku kirkjunni auðveldara að breiða hina nýju messuskipan út.
66

 

 

 

2.5 Messuform Trídentmessunnar 

 

Upphafsbænir: Við neðsta þrep altaris biður presturinn upphafsbænar sem eru úr 

Sálmi 42, vers 1-5. 

Inngöngusálmur: Inngöngusálmur (introitus) fyrir messu dagsins. 

Kyrie 

Dýrðarsöngur, Gloria: Ekki er farið með dýrðarsöng þegar presturinn er í fjólubláum 

eða svörtum messuskrúða. 

Kollekta: Kollekta fer eftir kirkjuárinu og fylgir hverjum sunnudegi. 
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Pistill: Pistill fer eftir kirkjuárinu og fylgir hverjum sunnudegi. 

Þrepsöngur: Þrepsöngur fer eftir kirkjuárinu og fylgir hverjum sunnudegi. Stundum 

fylgir þrepsöngnum allelúja með vers, aukaþrepsöngur og stundum er sungin sekventía. 

Áður en presturinn syngur Guðspjallið fer hann með bæn. 

Guðspjall dagsins: Lestur guðspjalls fer eftir kirkjuárinu og fylgir hverjum sunnudegi. 

Trúarjátning: Farið er með Nikeujátningu.
67

  

Fórnun: Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Við skulum biðja. 

Fórnarvers: Lestur fórnarvers fer eftir kirkjuárinu og hvað fylgir hverjum sunnudegi. 

Þarna lyftir prestur patínunni og hostíunni og biður. 

Sálmur 140, vers 2-4. Því næst þvær prestur hendur sínar og les á meðan sex vers úr 

25. sálmi Davíðs (vers 6-12).  

Lágabæn: Presturinn biður þar bæn sem kölluð er lágabæn, sem lýkur með orðunum 

“um aldir alda, amen”. Bæn dagsins fer eftir kirkjuárinu og hvað fylgir hverjum 

sunnudegi. 

Prefatía: Prefastía lýkur á Sanctus, helgunarbæn. Innsetningarorðin eru felld inn í 

bænina. 

Gjörbreytingin: Þar krýpur prestur í tilbeiðslu frammi fyrir hostíunni og lyftir henni. 

Prestur krýpur aftur í lotningu fyrir blóði Krists og lyftir kaleiknum svo að söfnuður geti 

sýnt lotningu. Eftir þetta lýtur prestur niður í auðmýkt og biður. Hann biður fyrir hinum 

trúuðu sem látist hafa. Hann minnist hinna mörgu píslarvotta og dýrlinga og biður Guð 

að gefa oss hlutdeild í þeim. Í lokin gerir prestur þrisvar krossmark yfir kaleiknum með 

hostíunni og tvisvar milli sín og kaleiksins um leið og hann endar með því að segja: 

Fyrir hann og með honum og í honum ber þér, Guði Föður almáttugum í einingu 

Heilags Anda, allur heiður og dýrð. Um aldir alda. Amen.
68

 

Faðir vor: Prestur fer með Faðir vor. Hann biður svo áfram þar sem hann brýtur 

hostíuna í þrjá hluta, biður svo áfram og gerir krossmark yfir kaleiknum með minnsta 

hluta hostíunnar. Hann lætur svo minnsta hlutann falla niður í kaleikinn og endar á 

orðunum: Samruni þessi og fórnarvígsla líkama og blóðs Drottins vors Jesú Krists verði 
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oss, sem neytum þeirra, hjálp til eilífs lífs. Amen. 

Guðs lamb/Agnus Dei: Eftir það lýtur prestur niður að altarinu og biður þrjár bænir. Á 

meðan á því stendur tekur prestur hostíuna og segir: Ég mun meðtaka brauðið himneska 

og ákalla nafn Drottins. Síðan ber hann sér á brjóst og biður þrisvar bæn. Um leið er 

bjöllunni hringt þrisvar sinnum. Prestur neytir hostíunnar, hugleiðir svolitla stund, tekur 

svo kaleikinn og drekkur af honum. Áður en fólkið fer til altaris er beðin syndajátning. 

Prestur leggur hostíu á tungu hvers altarisgests. Þegar útdeilingu er lokið snýr prestur 

sér aftur til altaris og hreinsar kaleikinn.  

Kommúníuvers og kommúníubæn: (Drottinn sé með yður...) Val á versi og bænum 

fylgir kirkjuárinu. Prestur snýr sér að altari, lýtur niður og biður bænar. Eftir það kyssir 

hann altarið, snýr sér að fólkinu og gerir krossmark um leið og hann segir: Blessi yður 

almáttugur Guð, Faðirinn og Sonurinn og hinn heilagi Andi. Amen.  

Lokaguðspjall: Þar er lesið upp úr Jóhannesarguðspjalli 1.1-14. 

Bænir eftir lágmessu 

Orémus/við skulum biðja 

Messulok.
69

 

 

 

2.6 Undirbúningsbænir 

 

Í Rómversku messubókinni frá árinu 1570 voru settar fram undirbúningsbænir fyrir 

prestinn en þær fóru fram í skrúðhúsinu. Þar voru þrír Davíðssálmar notaðir: 84, 85 og 

86. Snið á bænagjörðum fyrir altari var sett inn í rómversku messubókina frá 1570. 

Davíðssálmur 43 var lesinn sameiginlega á leið til altaris.
70

 Í Messubókinni er gert ráð 

fyrir að sálmur 43 og syndajátning séu lesnir við neðsta þrep altaris. 

Eftir lestur sálms 43, Judica me, var síðari signing “Hjálp vor er í nafni Drottins” og 

svarað “sem skapað hefir himin og jörð”. Eftir þetta vers fer syndajátningin fram. Í 

rómversku messubókinni, í játningunni, er María mey fyrst nefnd, þá Jóhannes skírari 
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og postularnir Pétur og Páll. Síðan er játningunni beint að þeim sem þjóna með 

prestinum fyrir altari. Eftir játningu prestsins kemur svar þeirra sem með prestinum eru: 

“Almáttugur Guð miskunni þér og fyrirgefi syndir þínar og leiði til eilífs lífs”. Eftir 

þetta játa þeir á sama hátt sem aðstoða prestinn við messuna. Prestur biður þar á eftir 

aðra bæn með signingu og segir “Almáttugur miskunnsamur Guð veiti oss vægð, 

aflausn og fyrirgefningu synda vorra.”
71

 

Nú fer fram bæn sem prestur eða aðrir messuþjónar fara með og er hún svona: 

P: Guð, lít til vor, og lífga oss 

S: Og lýður þinn mun gleðjast með þér 

P: Sýn oss, Drottinn, miskunn þína 

S: Og veit oss hjálpræði þitt 

P: Drottinn hlýð á bæn mína 

S: Og lát hróp mitt berast til þín 

P: Drottinn sé með yður 

S: Og með þínum anda. 

Elsti hluti þessarar tilbeiðslu kemur svo í framhaldi, en þá snýr prestur sér að altari og 

biður: 

Biðjum: Vér biðjum þig Drottinn, létt af oss misgjörðum vorum, svo að vér verðum þess 

verðugir að ganga inn í hið allra heilagasta með hreinum huga, fyrir Krist, Drottin vorn. 

Amen. 

Eftir þessa bæn kemur svo bæn prests sem beðin er í hljóði: 

Vér biðjum þig, Drottinn, sakir verðleika þeirra dýrlinga þinna, sem eiga hér leifar, og 

allra heilagra, að þér þóknist að veita vægð, sakir allra synda minna, Amen. 

Það tíðkaðist að bera reykelsi yfir altari eftir bænina. Þegar því var lokið las prestur 

texta introitus úr messubókinni. 
72
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2.7 Litúrgísk skjöl um breytingar frá Trídentþingi 

 

 Í 22. lotu, hinn 17. september 1562, kom þingið saman aftur. Í þriðja kafla í 22. lotu 

segir að það hafi verið hefð í kirkjunni að iðka messur á tíðum til heiðurs og í minningu 

dýrlinganna, en þingið kenndi að fórnin væri ekki í boði fyrir dýrlingana heldur aðeins 

til Guðs. Þannig að presturinn segir ekki lengur: Pétur og Páll, ég býð þessa fórn þér.
73

 

Í 22. lotu er talað um tilskipun um messuna og hvað skuli forðast. 

Ekkert annað er jafn mikilvægt, heilagt og guðlegt, sem kristin manneskja stundar en 

þessi mikli leyndardómur, þar sem hið lífgefandi fórnarlamb hvers vegna við höfum 

verið samrýmd Guði, föðurnum, er daglega okkur boðinn af prestinum við altarið. Þess 

vegna er mikilvægt að rétt sé farið að við altarið, bæði með innra hreinlæti og hreinleika 

hjartans, og eins út á við með einlægni og auðmýkt. Til að forðast virðingarleysi við 

messuna þá er það biskups á hverju svæði að birta bann við því að flökkuprestar og 

óþekktir prestar syngi messur. Eins mátti ekki leyfa prestum sem hafa brotið af sér að 

þjóna fyrir altari eða að messa fyrir utan vígða byggingu.
74

 

 

 

2.8 Kostir og gallar litúrgísku breytinganna á Trídentmessunni 

 

Nú á dögum eru skiptar skoðanir um gagnsemi þeirra breytinga sem gerðar voru á 

messunni á Trídentþinginu. Er það tímabil sem messan var notuð og engu breytt kallað 

Trídent-tímabilið, en það varði alveg fram að Síðara Vatikanþinginu. Kostirnir við 

Tridentmessuna eru þeir að hún sameinaði og styrkti rómversk-kaþólsku kirkjuna eftir 

klofninginn sem varð á sextándu öld í siðbótinni. Trídentþingið varðveitti hefðina og 

setti í fast form litúrgísku arfleiðina sem hafði myndast á miðöldum.  

Hið mikla afrek sem unnið var á þinginu með að fá samræmingu litúrgíunnar 

viðurkennda var í senn kostur og galli fyrir kirkjuna. Miðstýring á dagatali kirkjunnar 

þar sem staðbundnir dýrlingar urðu alþjóðlegir, olli því að of mikið varð af dögum sem 
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tengdir voru við dýrlinga. Almenningsfagnaðir voru takmarkaðir við messur og 

aftansöng á sunnudögum og hátíðum. Þetta voru oft fögnuðir þar sem litúrgíunni var 

deilt á milli presta og fagmenntaðra tónlistarmanna.
75

  

Litlar breytingar urðu á rómversku messunni eftir breytingar Gregoríusar mikla (590-

604). Agnus Dei/Guðslamb var fengið úr austurkirkjunni og innsetningin á 

trúarjátningunni eftir guðspjall voru germönsk áhrif. Aðeins var ein kollekta sögð í 

inngangshelgiathöfn hinnar rómversku litúrgíu en í messu eftir franskri hefð voru upp í 

7 kollektur leyfðar. Bænir sem eru sagðar fyrir og eftir altarisgöngu lifðu lengi í 

vestrænni litúrgíu og var tryggt pláss fyrir þær í Trídentmessunni. Það sem hafði hvað 

mest áhrif á litúrgíu messunnar var varðveisla latínunnar á litúrgíunni á þeim tíma sem 

rómönsk mál voru að þróast.
76

 

 

 

2.9 Tímabilið eftir Trídentþingið og að Síðara Vatikanþinginu 

  

Í rómversk-kaþólsku kirkjunni, eftir siðbót, varð ákveðin stífni í litúrgíunni hjá 

miðstjórn kirkjunnar. Trídentþinginu var ætlað að gefa út bækur sem gæfu skýra stefnu í 

litúrgískum efnum. Í kjölfarið voru gefnar út bækur um messuna: rómversk messa 

(Missale Romanum), og rómverska bænabókin (Breviarum Romanum). Sú aðferð að 

nota sameiginlega bænabók og sameiginlega messubók var vitleitni til að koma á 

einingu. 

Allar kirkjur þurftu að nota rómversku messubókina og bænabókina nema að hægt væri 

að sýna fram á að messuform þeirra væri meira en 200 ára gamalt, en þá var hægt að 

gera undantekningu.  

Þátttaka safnaðarins var lítil og var engin áhersla á að láta fólk taka þátt og eins kom 

tilskipun frá þinginu að latínan yrði notuð við messur. Ýmsar áhyggjur af þróun 

tónlistarumgjarðarinnar komu upp, þar sem að fjölröddun í messusöng var meðal annars 

tekin fyrir svo og notkun annarra hljóðfæra en orgels, t.d. trompeta.
77

  

Tímabilið eftir Trídentþingið einkenndist af eldmóði og mikilli vinnu og var gjarnan 
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kallað gagnsiðbótin. Stofnaðar voru nýjar klausturreglur sem helguðu sig því að koma á 

endurbótum innan kirkjunnar. Þó svo að kirkjan tapaði miklu í Evrópu við siðaskiptin, 

vann hún á í öðrum heimsálfum. Trúboð jókst mikið á 17. öld.  

Kirkjan var þó ekki komin á lygnan sjó í Evrópu þó að siðbreytingin væru yfirstaðin. 

Mikill klofningur kom upp vegna þjóðernishyggju og franska kirkjan krafðist 

sjálfstæðis og var til að mynda „gallíkanska ályktunin“ samþykkt af Loðvík XIV 

konungi. Þessi ályktun takmarkaði áhrif páfa innan kirkjunnar þar í landi. 

Í frönsku stjórnarbyltingunni árið 1789 voru prestar og biskupar einnig sviptir embættun 

og klausturreglur afnumdar. Prestar voru ekki aðeins sviptir embættum heldur í sumum 

tilvikum teknir af lífi. Þegar Napóleon stjórnaði hernum, réðst hann inn í páfaríki og 

voru kirkjur vanhelgaðar og rændar. Píus VI páfi var tekinn til fanga og fluttur til 

Frakklands, þar sem hann dó árið 1799. Bjuggust margir við að hann yrði síðasti páfi 

mannkynssögunnar. Kirkjan lifði þetta þó af og eftir dauða Píusar VI var Píus VII 

kjörinn páfi árið 1800 í Feneyjum þar sem Napóleon og her hans hafði hertekið Róm. 

Eins fór fyrir Píusi VII; hann varð fangelsaður af Napóleón. Árið 1815 snéri Píus VII 

páfi aftur til Rómar eftir fimm ára fangelsisvist af hendi Napóleóns. Á næstu árum voru 

nokkrir samningar gerðir milli páfastóls og ríkja Evrópu.  

Þegar Píus IX kallaði saman fyrra Vatikanþingið árið 1870 var ástand kirkjunnar á Ítalíu 

þannig að kirkjueiginir höfðu verið gerðar upptækar, prestum greidd laun úr ríkissjóði 

og öll hugleiðingarklaustur voru bönnuð. Samskonar ástand var í Þýskalandi, 

siðbótarlandinu.
78

 

Fyrra Vatikanþingið og þeir pólitísku atburðir sem áttu sér stað á 19. öld leiddu til 

aukins skilnings á raunverulegu hlutverki páfans, svo og andlegri einingu kirkjunnar. 

Píus IX
 
var páfi frá 1846 til 1878 og beitti sér einkum fyrir því að efla innra líf 

kirkjunnar og fylktu kaþólskir sér í kringum hann.  

Árið 1902 stofnaði Leó XIII páfi biblíunefnd sem átti að sjá um að efla ritstýringastarf. 

Eftirmaður hans Píus X fól Jesúítum rekstur postullegrar biblíustofnunar, en 

benediktínar í Róm fengu það hlutverk að undirbúa útgáfu af Vulgötu. Páfar 20. aldar 

hafa lagt mikla áherslu á bænarlíf og trúarlíf í kaþólsku kirkjunni, stuðlað að 

rannsóknum og haft áhuga á menningarmálum.
79

 

Mikil þróun var í tónlistarmálum frá Trídentþinginu og að Síðara Vatikanþingi. 
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Barokktímabilið, 1600-1750, var blómlegt tímabil í kirkjutónlist við litúrgíuna. Kórar, 

hljómsveitir og orgel voru notuð í guðsþjónustum. Umgjörð tónlistarinnar í litúrgíunni 

fékk æ meira rými en þar fór fremstur Claudio Monteverdi (1567–1643). Umgjörð hans 

á aftansöng (vespers) tók öllu fram sem áður hafði verið samið, t.d. af Palestrina. 

Óperutúlkun í litúrgíunni náði miklum hæðum í túlkun Mozarts og hjá bræðrunum 

Joseph og Johann Haydn en tónlistin varð gjarnan ótengd því sem átti við hverju sinni í 

litúrgíunni.
80
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3. Síðara Vatikanþingið 
 

3.1 Undanfari Síðara Vatikanþingsins 

 

oncalli kardináli, sem síðar varð Jóhannes XXIII páfi, var kallaður “millibilspáfi”. 

Hann varð páfi 1958 þá 77 ára að aldri og náði að koma á miklum breytingum þann 

stutta tíma sem hann gegndi embætti. Aðeins þrem mánuðum eftir páfakjör, lýsti 

Jóhannes XXIII yfir ætlun sinni að kveðja saman almennt kirkjuþing. Undirbúningsárin 

þrjú fyrir kirkjuþingið voru þrungin kvíða og eftirvæntingu. Jóhannes XXIII gerði mjög 

óvæntar ráðstafanir sem fólust í því að hann bauð guðfræðingum sem ekki voru 

rómversk-kaþóskir að taka þátt í þinginu. Einnig bauð hann öðrum trúfélögum að senda 

fulltrúa. Jóhannes stofnaði Stjórnardeild kristilegrar einingar til að hafa umsjón með 

samskiptum trúfélaganna.
81

  

Á Hvítasunnu, 17. maí árið 1959, setti Jóhannes XXIII páfi á laggirnar nefnd sem átti að 

leita ráða hjá biskupum heimsins, stjórnarráði Vatikansins sem kallað er curia og 

guðfræðideildum kaþólskra háskóla. Þessar nefndir áttu að leggja línurnar fyrir þingið 

sem hann ætlaði að boða til.   

 hvítasunnu, 5. júní árið 1960, gaf páfi út bréf í eigin nafni, sem kallast Motu Proprio, 

þar sem þær áherslurnar sem taka átti fram á þinginu voru settar fram, en það voru efni 

sem snéru að heilagri ritningu, hefð, trú og boðskap: 

 Fyrir Biskupa og biskuparáð 

 Agi fyrir presta og kristið fólk 

 Fyrir trúrækni 

 Agi við sakramentin 

 Heilög litúrgía 

 Nám og prestaskólar 

 Austur kirkjurnar 

 Trúboð 

 Postullegt vald leikmanna
82
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3.2 Páfar á Síðara Vatikanþinginu 

 

3.2.1 Jóhannes XXIII páfi 

 

óhannes XXIII, fæddur Giuseppe Roncalli í Bergamo Ítalíu þann 25. nóvember 1881, 

fékk prestvígslu í ágúst 1904 í Monte Santo. Í fyrri heimsstyrjöldinni, árið 1915, var 

Roncalli kallaður í herinn. Eftir stríðið starfaði hann sem andlegur leiðbeinandi í 

kaþólskum skóla fyrir konur og unglinga. Roncalli var gerður að kardínála 12. janúar 

1953 og varð síðar Patríarki í Feneyjum.  

ftir að Píus XII féll frá (9. október 1958) var Roncalli boðaður á páfakjörsfund þann 

25. október, þar sem 51 kardínáli var viðstaddur. Hann var kjörinn páfi 28. október og 

tók upp nafnið Jóhannes XXIII.  

íðara Vatikanþingið er mesta afrek páfatíðar hans, en náðist þó ekki að klárast fyrir 

dauða hans þar sem hann náði aðeins að vera viðstaddur fyrsta tímabil þingsins. Hans 

raunverulega markmið með þinginu var að fá einingu á meðal kristinna manna, sem 

hann reyndi að gera með því að bjóða til þings fólki utan rómversk-kaþólsku kirkjunnar. 

Hann vildi koma á endurnýjun á trúarlífi kaþólskra, endurskoða kennslu innan 

kirkjunnar og skiplag kirkjunnar.  

óhannes XXIII páfi var þekktur fyrir að vera hlýr og opinn persónuleiki. Honum 

mislíkaði skrifstofuveldið í  rómversku curiunni. Hann vildi auka frjálsræði hugsana og 

gjörða á meðan hann var meðvitaður um eigin takmörk; hann var ekki alvaldur og hann 

vissi ekki allt. Hann skildi þörfina fyrir endurbætur og er hans páfatíðar minnst sem 

vendipunkts í sögu rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Segja má að hann hafi komið af stað 

nýju tímaskeiði i kirkjunni.
83

 

óhannes páfi vildi að kirkjan einbeitti sér að því að koma til móts við nýja tíma, hann 

lagði áherslu á að þingið ætti ekki að fást við að reyna að uppræta villukenningar og 

fordæma. Að hans frumkvæði var komið á fót stjórnunardeild sem átti að reyna að koma 

á viðræðum við önnur trúfélög.
84 

Hann lést 3.júní 1963. 
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3.2.2. Páll VI páfi 

 

Páll VI páfi var fæddur Giovanni Battista Montini í Lombardi á Ítalíu þann 26. 

september 1897. Hann var kjörinn erkibiskup í Mílanó árið 1954. Montini kallað sjálfan 

sig “erkibiskup hinna vinnandi stétta” og flutti boðskap Biblíunnar út frá félagslegu 

sjónarmiði til kirkjugesta, sem varð til þess að hann fékk verkamannastéttina til kirkju í 

auknum mæli. Hann predikaði í verksmiðjum og námum til að ná til verkamanna og 

ekki síður til að minna stjórnendur í fyrirtækjum á siðferðislegar skyldur þeirra.  

tuttu eftir að Jóhannes XXIII var kjörinn páfi, setti hann Montini sem 

kardinála. Á undirbúningsárunum fyrir Síðara Vatikanþingið leitaði Jóhannes XXIII 

ráða hjá honum og skipaði hann í undirbúningsnefnd fyrir þingið. Eftir að Jóhannes 

XXIII lést var Páll VI strax talinn vera góður kostur til að taka við þar sem líklegt þótti 

að hann myndi halda áfram sömu stefnu og Jóhannes XIII hafði fylgt. Hann var kjörinn 

páfi þann 21. júní 1963. Hann hóf annan hluta þingsins, 29. september 1963, með 

áherslum á presthlutverkið og því sem fylgir því, auk þess að reyna að koma á einingu 

meðal allra kristinna svo og að koma á samtali milli samtímaguðfræðinga. Hann sleit 

öðrum hluta þingsins með því að kynna skjalið um ályktanir Síðara Vatikanþingsins á 

litúrgíunni.  

Alla embættistíð sína sem páfi lagði hann áherslu á alkirkjuleg tengsl, þá sérstaklega við 

rétttrúnaðarkirkjuna. Sem biskup Rómar sýndi hann andlegri velferð í biskupsdæmi sínu 

mikinn áhuga með því að heimsækja söfnuði á fátækum svæðum, þar sem hann messaði 

og predikaði.
85 

Hann sat í páfastóli til 1978. 

 

 

3.3 Síðara Vatikanþingið 

 

Síðara Vatikanþingið var sett um haustið 1962 og var starfandi í fjórum tímabilum sem 

náðu yfir september til desember á ári hverju til 1965. Jóhannes XXIII lést eftir fyrsta 

tímabil þingsins og við tók Páll VI, eftirmaður hans, sem lét halda þinginu áfram.
86

 

Þegar þingið var boðað var talsvert þjóðfélagslegt umrót á vesturlöndum og ýmsar 

breytingar í farvatninu. Í Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku var vilji til þess að binda 
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enda á trúarlega og menningarlega einangrun þar sem að betur menntuðum kaþólikkum 

leið oft eins og þeir væru einangraðir. Einnig höfðu kaþólikkar og mótmælendur unnið 

saman í síðari heimsstyrjöldinni í löndum á borð við Þýskaland og Holland sem leiddi 

af sér ákall til kirkjunnar um að færa áherslur í átt að alkirkjulegri hreyfingu. Þar sem 

virkt trúboð var stundað voru vaxandi áhyggjur af ófullnægjandi aðferðum við boðun 

fagnaðarerindisins, en þar á meðal var krafa kirkjunnar um að latína væri notuð sem 

tungumál litúrgíunnar.
87

  

Síðara Vatikanþingið var ólíkt fyrra Vatikanþinginu og Trídentþinginu um margt. Til að 

mynda voru 2540 kirkjunnar menn með atkvæðisrétt sem var ólíkt því sem áður hafði 

tíðkast. Til samanburðar voru aðeins 700 með atkvæðisrétt á Fyrra Vatikanþinginu sem 

var árin 1869-1870. Fjöldi þeirra sem hafði atkvæðisrétt á Trídentþinginu var einungis 

þriðjungur þeirra sem höfðu hann á Vatikanþinginu.
88 

 

Tilgangur Síðara Vatikanþingsins var að hækka staðalinn á kristnu lífi á meðal 

kaþólskra og að leggja eitthvað af mörkum til sameiningar fyrir alla sem trúa á Krist. 

Tilgangurinn var einnig að hvetja til meiri samstöðu innan kirkjunnar. Þingið átti að 

vera skref til móts við nútímann með því að hvetja til vaxtar og endurnýjunar á 

litúrgíunni.
89

 Það vildi endurskoða litúrgískar áherslur til að sem flestir gætu fundið sig 

sem hluta af kristnu samfélagi. Eins var þetta tækifæri til að ná til þeirra sem staðið 

höfðu fyrir utan. Þingið lagði því áherslu á að praktísk viðmið væru sett í litúrgíunni. Á 

meðal þeirra megin reglna sem að þingið setti var að ákvarðanir þingsins myndu bæði 

gilda um rómverska helgisiði sem og aðra innan kirkjunnar. Áhersla var á að hefðir og 

helgisiðir yrðu virtir til frambúðar. Helgisiðir eiga þó að vera endurskoðaðir í ljósi 

hefðarinnar og einnig gefin ný gróska til þess að þeir geti mætt nýjum aðstæðum á 

hverjum tíma.
90 

Þingið komst að þeirri niðurstöðu að notkun móðurmálsins væri 

mikilvæg og hjálpleg í messunni almennt.
91

 

Áhersla þingsins á messuna, og önnur form af tilbeiðslu sakramentanna, var til þess 

gerð að koma á jafnvægi sem var nauðsynlegt fyrir kirkjuna, til endursköpunar hins nýja 
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heims. Vandinn var að fá meirihlutann til að samþykkja breytingarnar.
92

 

  

3.4 Áhrif út á við 

 

íðara Vatikanþingið var alkirkjulegt og sýndi einingarviðleitni. Kennilegar áherslur 

þingsins á náðina, ritninguna, sýn kirkjunnar á að hún sé lýður Guðs, endurnýjun á 

prestdómi þeirra sem skírðir eru, svo og sýn kirkjunnar á að taka alvarlega aðlögun 

kennslu sinnar og boðskapar til samfélaga sem eru ekki kristin, hafði áhrif á almenna 

siðbót hennar og hvatti til þess að kirkjunnar menn tækju siðbótararfleifð hennar 

alvarlega.
93

 

Á milli Fyrra Vatikanþings og Síðara Vatikanþings urðu miklar breytingar í valdakerfi 

trúboðslandanna. Benedikt XV páfi gaf út umburðarbéf árið 1919 þar sem hann leggur 

áherslu á að byggja þurfi upp prestastétt í þessum löndum sem samanstæði af 

heimamönnum. Þegar biskupar trúboðslandanna mættu á Síðara Vatikanþingið voru 

flestir fulltrúar þessara landa innfæddir. Á meðal kjörgengra biskupa voru 1098 frá 

Evrópu, 489 frá Suður-Ameríku, 404 frá Norður-Ameríku, 374 frá Asíu, 296 frá Afríku, 

84 frá Mið-Ameríku og 75 frá Eyjaálfu.
94

 

etta var fyrsta alkirkjuþingið þar sem notast var við síma, rafmagn, ritvélar og aðra 

nútímatækni. Einnig var talað um þingið í tímaritum og blöðum um allan heim, 

sjónvarpað og sagt frá í útvarpi. Þingið var ekki kallað saman vegna kennimannlegrar 

krísu eða gagnrýni á skipulagsuppbyggingu kirkjunnar. Það var heldur ekki kallað 

saman til að endurtaka fornar forskriftir eða að fordæma þá sem mótmæltu eða dæma 

fólk fyrir villutrú. Í upphafsræðu sinni þann 11. október 1962 sagði Jóhannes XXIII að 

markmiðið með kirkjuþinginu væri að uppræta ágreining og stuðla að friði og einingu 

alls mannkyns. Þingið var því einstakt á þann hátt að þetta var fyrsta raunverulega 

alkirkjuþingið og sem slíkt sýndi það að kaþólska kirkjan var að færa sig frá 

menningarlegri innilokun, einkum evrópskri, til sannrar heimskirkju.
95
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3.5 Skipting á þinginu  

 

Hægt er að skipta þinginu upp í fjögur tímabil. Hið fyrsta var frá 11. október til 8. 

desember 1962. Annað tímabilið var frá 29. september til 4. desember 1963. Það þriðja 

var frá 14. september til 21. nóvember 1964 og það fjórða frá 14. september til 8. 

desember 1965.  

Jóhannes XXIII páfi hvatti menn til að forðast áfellisdóma og reyna frekar að mæta 

þörfum nútímans. Áhersla hans var að vinna með réttum hug að einingu á meðal 

kristinna og þeirra sem ekki eru kristnir. 
96 

Eftir lát Jóhannesar XXIII árið 1963 tilkynnti 

eftirmaður hans, Páll VI, að þinginu yrði haldið áfram með þá stefnu sem Jóhannes 

XXIII hafði haft í huga. Undir stjórn Páls VI páfa voru samþykktar 16 yfirlýsingar frá 

þinginu. Þingið fór yfir öll helstu mál kirkjunnar, þar með talin persónulega og 

samfélagslega endurnýjun, skipulagið og trúboð. Þemun voru guðdómleg opinberun, 

kirkjan, prestleg hlutverk biskupa, klerkdómur og líf presta, prestleg mótun, leikmenn, 

kristin kennsla, trúarlífið, Austurkirkjan, kirkjan í nútímanum, trúboð, samkirkjustefnan, 

trúarbrögð önnur en kristin, trúfrelsi og boðskiptakerfið í gegnum miðlun.
97 

 

3.6 Ályktun Síðara Vatikanþingsins um litúrgíuna 

 

Ályktun um litúrgíuna (Sacrosanctum Concilium) er skjal sem samþykkt var á 

byrjunarstigi þingsins og hefur að gera með uppsetningu og breytingar á litúrgíunni. 

Skjalið var samþykkt 4. desember 1963 af Páli VI páfa. Þar sem segir í fyrstu grein: 

Þetta heilaga þing hefur ýmis markmið: Það leitast við að veita auknum krafti í 

kristið líf hins trúaða; að laga þær stofnanir sem þurfa á breytingum að halda að 

þörfum okkar tíma; að hlúa að hverju því sem getur stuðlað að einingu á meðal 

þeirra sem trúa á Krist; og að styrkja það sem getur hjálpað til við að kalla allt 

mannkynið til kirkjunnar. Þingið sér þess vegna sérlega brýna nauðsyn til að 
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hefjast handa við umbót og eflingu á litúrgíunni.
98

 

Í 2. grein segir að ályktunin sé byggð á kenningum um kirkjuna sem skilgreina 

litúrgíuna sem leið hins trúaða að leyndardómi Krists og hinu sanna eðli kirkjunnar. Þar 

sem að kirkjan er byggð á lýð Guðs, er nauðsynlegt að hvetja alla til að taka þátt í gleði 

kvöldmáltíðarsakramentisins. Þetta er ekki gerlegt ef litúrgían, sem er full af táknum og 

merkingum, er ekki skiljanleg þeim sem taka þátt í henni.
99

 

Fyrirskipanirnar í þessari ályktun um breytingar á rómversk-kaþólskri litúrgíu urðu 

einnig hvatning til anglíkönsku kirkjunnar svo og mótmælendakirkna um endurbót hjá 

sér.
100

 Í túlkunum hennar er farið fram á að litúrgían sé sett þannig fram að hún sé og 

sýni það sem Jesús Kristur boðaði. Viðfangsefni litúrgíunnar eru annars vegar Kristur, 

sem er sá sem helgar og blessar hinn trúaða með orðum og sakramentum, og hins vegar 

kirkjan sem svarar með þakklæti og lofsöng.
101

 

Um guðsþjónustuna voru lagðar til talsverðar breytingar. Þar var mælst til þess að 

áhersla væri á móðurmálið og latínan myndi þurfa að víkja á vissum stöðum. Áherslan 

var á messuna sem málefni safnaðarins, en ekki aðeins prestastéttarinnar. Einkamessur 

voru gagnrýndar og lögð var áhersla á að þær myndu víkja fyrir almennri messu.
102

 

Í 47. grein segir að frelsarinn hafi innsett kvöldmáltíðarsakramentið. Þetta gerði hann til 

að varðveita krossfórnina og þá þýðingu sem hún hafði þar til að hann kemur aftur. Í 48. 

grein segir að kirkjan vilji að þau sem eru kristin, og eru viðstödd 

kvöldmáltíðarsakramentið, ættu ekki að vera þar sem ókunnugt fólk eða þöglir 

áhorfendur. Kirkjugestir ættu að taka þátt í athöfninni og meðtaka þann boðskap sem er 

verið að færa. 
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Í 47. og 48. grein ályktunarinnar stendur: 

 

Við síðustu kvöldmáltíðina, á þeirri nótt sem hann var svikinn, þá innsetti 

frelsarinn kvöldmáltíðarsakramentið, fórn líkama hans og blóðs. Hann gerði 

þetta til að gera eilífa  krossfórnina í gegnum aldirnar þar til hann muni koma 

aftur, og til þess treysti hann kirkjunni, sínum elskandi maka, fyrir að halda 

minningarathöfn um dauða hans og upprisu: sakramenti um ást, tákn um einingu, 

sáttmála um manngæsku, páskaveislu þar sem að Kristur er borðaður, hugurinn 

einnig fullur af náð og loforð um dýrðar framtíð er gefin okkur. 

Það er þess vegna sem að kirkjan einlæglega þráir að þau sem trúa á Krist, þegar 

þau eru viðstödd leyndardóm trúarinnar, ættu ekki að vera þar eins og ókunnugar 

manneskjur eða þögulir áhorfendur; heldur hið gagnstæða, því að í gegnum 

góðan skilning á helgisiðum og bænum ættu þau að taka þátt í heilagri athöfn 

meðvituð um það sem þau eru að gera, með hollustu og algjörri samvinnu. Þeim 

á að vera leiðbeint af Guðs orði og vera nærð af borði líkama Drottins; þau eiga 

að gefa þakkir til handa Guði; með því að fórna hinu flekklausa fórnarlambi, 

ekki aðeins fyrir tilstilli prestsins, heldur með honum, þau ættu að læra að bjóða 

sig sjálf; í gegnum Krist sem er milligöngumaður, þau ættu að vera dregin dag 

frá degi inn í fullkomnari einingu við Guð og við hvort annað, svo að Guð geti 

loksins verið allt í öllum.
103

 

 

Þarna kemur fram eitt helsta áhersluatriði þingsins; móðurmálið. Að messugestir geti 

meðtekið það sem fram fer og séu þátttakendur en ekki áhorfendur. Með því að 
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presturinn snúi sér að söfnuðinum og flytji messuna á móðurmáli, getur söfnuðurinn 

verið meira inni í því sem er að gerast. Fólk ætti ekki að upplifa sig sem ókunnugt, 

heldur að vera virkir þátttakendur í messunni. 

Í 50. grein segir að endurskoða og einfalda eigi helgisiði messunar. Hluti sem með 

tímanum höfðu verið tvíteknir eða bætt við og pössuðu ekki, átti að fella úr gildi. Eins 

átti að endurvekja gagnleg atriði sem einhverra hluta vegna höfðu fallið niður í gegnum 

aldirnar og koma á sinn stað í litúrgíunni. 

Í 51. grein segir að boðskapur Biblíunnar eigi að fá meira vægi, þannig að meira efni 

hennar komist til skila, með því að velja fleiri texta til notkunar í messunum.   

Í 52. grein er áherslan lögð á gagnsemi predikunarinnar. Þar á boðskapur Biblíunnar að 

vera í forgangi þegar predikað er, þar sem leyndadómur trúarinnar sem og leiðbeiningar 

um grundvallaratriði kristinnar trúar eiga að vera í forgangi. 

Í 53. grein segir að almenna kirkjubænin, eða bæn hinna trúuðu, eigi að endurvekja. 

Almenna kirkjubænin á að vera eftir guðspjallinu eða predikuninni. Þarna er fólk hvatt 

til að taka þátt. Þarna á fyrirbænin að vera fyrir heilagri kirkju, fyrir yfirvöldum, fyrir 

hinum undirokuðu, fyrir mannkyninu, og fyrir hjálpræði heimsins. 

Í 54. grein segir að viðeigandi staði í messunni eigi að finna þar sem móðurmálið hentar 

vel, sérstaklega í lestrum og í almennri kirkjubæn. Samt ber að gæta þessa að latínan fái 

sitt rými í messunni, þar sem hinir trúuðu geti sungið á latínu þá hluta úr 

Trídentmessunni sem eiga við. Í 36. grein segir að í messunni, við sakramentin, og aðra 

hluta litúrgíunnar, ætti móðurmálið að taka yfir til hjálpar kirkjugestum.  

Í 55. grein segir að eftir altarisgönguna þurfi að ná fram meiri virkni safnaðarins. Þær 

trúfræðilegu kenningar um altarisgönguna sem komu fram á Trídentþinginu eiga að 

halda sér.
104

 

Í 56. grein segir að þeir tveir hlutar sem messan samanstendur af, þ.e. þjónusta orðsins 

og kvöldmáltíðarsakramentislitúrgían, eigi að vera það fast bundnir saman að þeir 

myndi eitt form tilbeiðslu, frekar en að vera sitthvort atriðið. Þingið hvetur presta til að 

leiðbeina hinum trúuðu og kenna þeim að taka þátt í messunni, sérstaklega 
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sunnudagsmessunum og á stórhátíðum. 

Í 57. og 58. grein er svokölluð “concelebration” endurvakin, en það er siður þar sem að 

margir prestar sjá um messuna saman og helga brauðið og vínið saman. Þessi siður var 

áður fyrr algengur í bæði vestur og austurkirkjunni. Í Latnesku kirkjunni er þessi siður 

aðeins notaður við vígslu presta og biskupa. Þar segir hinn nývígði prestur 

sakramentisbænina og allan kanónin, þar með talið helgunina ásamt biskupi.
105

   

Í 6. kafla ályktunar um litúrgíuna er kafli um tónlist í tilbeiðslunni. Þar segir í 112. grein 

að notkun tónlistar í tilbeiðslunni hafi verið staðfest, bæði í ritningunum
106

 og af 

kirkjufeðrunum og páfum. Í 112. grein segir einnig að tónlistarhefð alheimskirkjunnar 

samanstandi af ómetanlegum gersemum. Hinn heilagi söngur sem er settur í orð er 

talinn nauðsynlegur og ómissandi fyrir hátíðleika litúrgíunnar. Páfar höfðu lagt sérstaka 

áherslu á tónlistina, þá helst Píus X
107

 sem lagði áherslu á prestslegt hlutverk heilagrar 

tónlistar í þjónustu Drottins. Því betur sem tónlistin í lofgjörðinni er tengd við litúrgíska 

athöfn, þeim mun heilagri er hún. Kirkjan samþykkir öll form af sannri list ef tilskilin 

gæði eru til staðar. Í ljósi þessa fór þingið fram með eftirfarandi atriði sem koma fram í 

næstu greinum:   

Í 113. grein er lögð áhersla á sönginn í messunni þar sem fólk er hvatt til að taka þátt. Er 

þar vísað í 36. og 54. grein sem segir til um að leyfilegt sé að syngja á móðurmáli til að 

fólk taki betur undir. Þegar söngur er notaður við litúrgíuna, verður hún ríkari.  

Í 114. grein er lögð áhersla á að varðveita og þróa þá ríku arfleið sem tónlistin hefur haft 

í kirkjunum. Hlúa ætti að kirkjukórum, sérstaklega í dómkirkjunum. Með þessari 

áherslu er enn fremur minnt á hlutverk presta og biskupa með að hvetja til þess að hinir 

trúuðu sem sækja messur eigi að geta tekið virkan þátt í söngnum. 

Í 116. grein er talað um gregórska tónið, sem er talið einkennandi fyrir rómversk-

kaþólska litúrgíu og ætti að vera gefinn forgangur í litúrgíunni. Það er ekki þar með sagt 

að aðrir söngvar og þá sérstaklega fjölradda söngvar séu útilokaðir. Þeir þurfa bara að 
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40 

 

lúta þeim skilyrðum að passa við anda þeirrar þjónustu sem við á hverju sinni eins og 

vísað er til í 30. grein litúrgíunnar þar sem segir til um að fólk skuli vera hvatt til að taka 

þátt  í svörum, sálmum og lögum.   

Í 117. grein er talað um staðlaða útgáfu á bókum með gregórískum söng og að hana 

þurfi að klára og gera betri en þá sem að Píus X páfi samþykkti. 

Í 118. grein er hinn almenni kirkjugestur hvattur til að syngja. Auðvelda á rödd hins 

trúaða að njóta sín í trúarlegri hollustu sinni og lofgjörð og sannarlega í litúrgískum 

viðburðum.
108

  

Í 119. grein er talað um trúboðslöndin og sönghefðina þar. Fólk í þessum löndum er 

margt vant tónlistarhefð sem er þeirra eigin; tónlistarhefð sem þjónar mikilvægum 

tilgangi trúarlega og menningarlega. Þetta form tónlistar í messum á að vera tekið 

alvarlega og gefið viðeigandi svigrún til að þróast fyrir trúarlega tilbeiðslu. Með þetta 

að leiðarljósi þarf að gæta sérstaklega að tónlistarþjálfun trúboða til að miðla 

hefðbundinni tónlist til fólksins og hvetja til notkunar hennar í skólum, kórum og í 

tilbeiðslunni.  

Í 120-121. grein er lögð áhersla á notkun pípuorgels í latnesku kirkjunum, þar sem þetta 

sé hefðbundið hljóðfæri sem færir mikla virðingu til athafna í kirkjunni og lyftir huga 

og hjarta kröftuglega til Guðs. Eins er leyfilegt að hafa önnur hljóðfæri, svo lengi sem 

þau séu viðeigandi fyrir þá þjónustu sem fer fram hverju sinni í kirkjunni. Þeir sem 

vinna með tónlist innan kirkjunnar ættu að finna löngun hjá sér til að leggja rækt við 

tónlistina í tilbeiðslunni og að miðla þeirri miklu hefð sem myndast hefur í kringum 

hana. Þeir textar sem notaðir eru hverju sinni ættu að samræmast kennslu kaþólsku 

kirkjunnar. Þeir ættu einnig að vísa til ritningarinnar og til uppruna litúrgíunnar.
109

 

 

3.7 Breytingar á messunni 

 

Samkvæmt samþykkt Síðara Vatikanþingsins göfgar það tilbeiðsluna í litúrgíunni þegar 

hún fer fram með hátíðlegum söng.
110 

Allri endurskoðun á Canon Missae var hafnað á 

þinginu, þar sem að ekki var talinn vera grundvöllur til að breyta neinu þar. Í staðinn var 
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bætt við þrem þakkargjörðarbænum sem voru svo samþykktar árið 1968. Ákveðið var 

að halda latínunni í öllu litúrgíska ferlinu. Þakkarbænirnar voru allar samdar á latínu en 

voru síðar þýddar yfir á móðurmál viðkomandi þjóða. Yfirvöld kirkna á hverjum stað 

áttu þó að samþykkja þýðinguna. Tilgangurinn með þessu var að gera þakkargjörðina 

skýrari og aðgengilegri fyrir fólk.
111 

Þakkargjörðarbænir fylgja Sanctus. Rannsóknir á 

fornkirkjunni hafa leitt í ljós að altarissakramentið var ávallt borið fram undir bæn og 

innsetningarorðin voru færð inn í það. Samkvæmt skilningi fornkirkjunnar er 

altarisgangan þakkarfórn kristins safnaðar. Þetta er ástæðan fyrir því að athöfnin nefnist 

þakkargjörð, sem fram fór í bæn og lofgjörð.
112

 

Þær breytingar sem verða á messunni 1970 eftir Síðara Vatikanþingið voru sumar 

hverjar þegar komnar í notkun fyrir þingið, og áttu að vera almennt bindandi fyrir 

rómversk-kaþólskt fólk. Bænirnar, sem farið var með við altarisþrepið og 

lokaguðspjallið, sem hafði verið notað í byrjun og enda messunnar, hurfu. Upprunalega 

hafði þetta ekki verið hluti af messunni en hafði fest í sessi á tímabilinu fyrir siðbótina. 

Þetta áttu að vera bænir eða bænargjörð við helgiathöfn og við einkaathafnir og var 

seinna bætt við almennan hluta messunnar. Messusamþykktin frá árinu 1970 byrjar með 

inngöngubæn, en þar byrjar presturinn á samtali við kirkjugesti. Í sameiningu býr 

hópurinn sig undir að vegsama hina “helgu leyndardóma” og eftir fylgir syndajátning til 

Guðs og hvers annars. Næst kemur einhver kirkjugestanna og les lestra dagsins. Hér er 

að sjá mestu breytinguna sem varð á messunni frá hinu fyrra formi messunnar. Í 

Trídentmessunni var Gamla testamentið næsta hunsað, lestrarnir fóru alltaf sama hring 

með lestrum upp úr guðspjöllum og pistlum þannig að fyrir kirkjurækna kaþólikka var 

boðskapurinn takmarkaður. Með nýju messuskipaninni voru bæði lestrar úr Gamla 

testamentinu og Nýja testamentinu, sem gerði lesturinn fjölbreyttari og miðlaði meira 

innihaldi til þeirra sem stunduðu kirkju. Á eftir þessu er litúrgía 

kvöldmáltíðarsakramentisins. Þarna kemur “rómverski kanóninn” fram aftur sem 

kvöldmáltíðarsakramentisbæn. Hægt er að velja á milli þriggja annarra bæna. Presturinn 

snýr að fólkinu, sem var nýtt, og fagnar með fólkinu en ekki fyrir fólkið. Það 

fyrirkomulag messunnar að prestur snúi að fólki sýnir augljóslega þann tilgang að 

sameina fólk í bæn fyrir mikilvægasta hluta messunar. Þarna segir presturinn við fólkið 

að það eigi að sameinast honum í bæn í von um að þessi fórn sé þóknanleg Guði, 
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almáttugum Föður.
113

 

Öll ávörp og kynningar fyrir lestur texta dagsins má flytja á móðurmáli. Þrjár textaraðir 

voru samþykktar fyrir sunnudaga og hátíðir í kirkjuárinu. Textaraðirnar ná yfir þrjú ár 

og eru merktar sem textaraðir a,b og c. Þó eru textarnir þeir sömu yfir stórhátíðir svo 

sem jólahátíð, nýársdag, þrettánda, skírdag, föstudaginn langa, páskahátíð og 

hvítasunnuhátíð.
114

 

Þingið samþykkti einnig að þrír textar væru lesnir í messu á sunnudögum og yfir hátíðir. 

Þingið breytti einnig því að söfnuður getur svarað með fleiru úr ritningunni en 

Davíðsálmi. Þetta er víxlsöngur og nálgast því hinn upprunalega sönghátt þar sem heill 

sálmur var sunginn og hverju versi var svarað.
115

 Þetta sýnir að þó að þessi messa sé 

kölluð hin nýja messa þá er margt sem tengir hana við fyrri tíma, áður en messan var 

sett í það fasta form, með takmarkaðri þátttöku kirkjugesta, sem samþykkt var á 

Trídentþinginu.  

Alleluja fékk nafnið Guðspjallsvers. Það skal sungið allt kirkjuárið nema á langaföstu. 

Lesa má í stað þess að syngja. Ef ekki er hægt að syngja alleluja þá skal guðspjallsversi 

sleppt. 
116

 

Þingið lagði mikla áherslu á predikunina. Skylda var að predika a sunnudögum og á 

hátíðisdögum og útlegging og túlkun skal vera úr textum hvers sunnudags fyrir sig.
117

 

Þingið samþykkti einnig að trúarjátningu bæri að fara með eftir guðspjalli og predikun. 

Trúarjátninguna er litið á sem samþykki safnaðar á þeim orðum sem farið var með í 

predikun og guðspjalli. Hægt er að syngja hana eða tala, en sé hún sungin þá skal 

sunginn víxlsöngur milli prests og safnaðar.
118

 

Almenn kirkjubæn var tekin upp eftir Síðara Vatikanþingið. Þar var farið með hana eftir 

predikun og messujátningu. Þar skulu bænarefnin snúa að fjórum þáttum. Þeir eru: að 

þörfum kirkjunnar; að veraldlegum stjórnendum og frelsun heimsins; að þjáðum 

mönnum og þurfandi og svo síðast fyrir yfirvöldum á hverjum stað. Þarna er gert ráð 

fyrir að söfnuður taki þátt og einhver annar en prestur lesi upp, svo sem djákni, eða 
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annar aðstoðarmaður.
119  

 

 

3.8 Þakkargjörðin 

 

Víxlsönginn sem fylgir prefasíunni er hægt að rekja til Hyppolytusar og rits hans 

Postulleg erfðavenja. Þar er að finna nákvæmt orðalag þessa víxlsöngs. Þar er 

þakkargjörðin ein bæn en ekki skipt í prefasíu og kanón eins og síðar varð í kaþólsku 

kirkjunni. Meginatriði víxlsöngsins eru: hefjum hjörtu vor til himins.  

Á Síðara Vatikanþinginu var ákveðið að fjölga prefasíunum í 70 en auk þess voru 

leyfðar prefasíur sem beðnar eru í ákveðnum löndum sem töldust sérkenni fyrir 

viðkomandi svæði.  

Fræðimenn hafa ekki verið sammála um stöðu sanctus í þakkargjörðinni. Sumir telja að 

henni hafi lokið með sanctus og hafi svo verið alveg frá fyrstu öld. Í Trídentmessunni 

átti canon missae við um allan þáttinn frá prefasíunni og að lokum bænanna, en í dag er 

þetta kallað þakkargjörð. Canon missae hefur haldist nær óbreyttur síðan á 6. öld.  

Innsetningarorðin eru miðlæg og eru í öllum þakkargjörðarbænum og helgunarbænum 

altarissakramentisins í Vesturkirkjunni.
120

  

 

 

3.9 Þakkargjörðarbænir 

 

Á Síðara Vatikanþingi voru þrjár þakkargjörðarbænir samþykktar til viðbótar hinum 

gamla rómverska kanón sem er nefndur þakkargjörð I og var tilgangurinn með því að 

gera þakkargjörðina auðskildari. 

Þakkargjörðarbæn II er ætlað að nota við sérstök tækifæri. Þessi þakkargjörðarbæn ber 

einkenni Hyppolytusar frá Róm úr Postullegri erfðavenju frá ca. 215 e.kr. 

Þakkargjörð III er talin henta best við hátíðir og hvaða sunnudaga sem er. Einnig má 

flytja hana með hvaða prefasíu sem er. Þessi þakkargjörð er talin líkjast 

Antíokkíulitúrgíu, einnig hefur hún rætur í þakkargjörð frá Alexandríu.  
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Þakkargjörð IV hefur sína eigin prefasíu og skal beðin þannig. Í henni er heildarsýn yfir 

alla hjálpræðissöguna. Hún skal því vera beðin á þeim dögum sem engin sérstök 

prefasía er ætluð. Þessi þakkargjörð er ólík hinum fyrri því að hún inniheldur meiri 

guðfræði. Þarna er Guð lofaður fyrir það sem hann er. Hefur þessi þakkargjörð rót til 

Antíokkíulitúrgíunnar. Þakkargjörð IV hefur þá sérstöðu að áhrif ritningarinnar koma 

skýrt í gegn.
121

 

 

 

3.10 Berging eftir Síðara Vatikanþingið 

 

Berging fram að Síðara Vatikanþingi var þannig að aðeins var bergt af brauðinu. Þetta 

var bundið þeirri kenningu kirkjunnar að Kristur sé allur og óskertur í hvoru efna 

altarissakramentisins sem er. Á Síðara Vatikanþinginu var gerð samþykkt um að bæði 

brauði og víni væri bergt, eins og innsetningarorðin segja til um. Í rómversku messunni 

eru leiðbeiningar um bergingu beggja efna, brauðs og víns. Samþykkt var að prestur 

skyldi bergja fyrstur, og aldrei síðastur. Djákni eða messuþjónn á að aðstoða prestinn 

með því að útdeila kaleik, en sé enginn til aðstoðar á prestur að útdeila sakramentinu -  

fyrst í brauði og svo í víni. Altarisgestir geta bæði móttekið það standandi og krjúpandi.  

Ef viðkomandi vill standa þá ber að sýna merki um virðingu áður en berging fer fram, 

þar sem að hið dæmigerða er að krjúpa til að sýna virðingu fyrir sakramentinu. Að 

skipan páfastóls má ekki útdeila sakramenti til þeirra sem ekki eru kaþólskir. 
122

 

  

 

3.11 Breytingar á fórninni 

 

Marteinn Lúther gerði breytingar á litúrgíunni, markvisst og af guðfræðilegum 

ástæðum. Hann hafnaði því að messan væri fórn og með því að hafna fórninni þá vildi 

hann einnig sleppa mörgum atriðum úr messunni. Hann gaf þetta út árið 1523 undir 

nafninu Formula Missae.
123 

Lúther hafnaði ekki alfarið latínunni og gerði hann tillögu 
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um helgisiðabreytingar í Formula Missae um að messur væru líka á latínu.
124

 

Í nýju rómversk messubókinni sem kom út árið 1969, og sýnir messuna eins og hún var 

samþykkt eftir Síðara Vatikanþingið, er fórnarþátturinn gerður mun einfaldari. 

Fórnarhugsunun sjálf er ekki eins áberandi. Allar bænir, nema ein úr fórnarhlutanum og 

brot úr tveimur öðrum, eru felldar á brott - og sömuleiðis allir Davíðssálmar. Nýjar 

bænir og ný vers koma inn í staðinn. Fórnarþátturinn eftir Síðara Vatikanþingið hefst á 

þakkarbæn fyrir máltíð með rætur í gyðingdómi.
125

 

Eftir Síðara Vatikanþingið, einkum eftir 1969,  hefur fjöldi bænabóka verið gefinn út í 

hinni rómversk-kaþólsku kirkju. Tilraunir með endurnýjun á litúrgíunni höfðu þá þegar 

byrjað á meðan á Síðara Vatikanþiginu stóð. Byrjað var á að leyfa fólki að syngja eða 

lesa upp kórtexta messunnar sem eru dýrðarsöngurinn og trúarjátningin. Einnig voru 

almennar kirkjubænir kynntar eftir trúarjátninguna og sumar bænanna við altarisþrep og 

lokaguðsspjallið voru felldar niður.
126

  

 

 

3.12 Predikunin 

 

Alltaf hefur verið mikil áhersla lögð á predikunina, alveg frá því í fornkristni. Kristnir 

menn erfðu þetta frá guðsþjónustum sem fluttar voru á sabbatsdögum í synagógunum. 

Þetta gerðu kristnir menn á samkomum og postularnir í trúboðsferðum sínum. 

Predikunin féll niður í rómversku messunum á miðöldum en á hámiðöldum, fyrir tilstilli 

förumunka, verður svo vakning um predikunina. Síðara Vatikanþingið lagði mikla 

áherslu á predikunina í messunni þar sem að hún er nauðsynleg næring trúarlífinu. 

Predikunina skal túlka út frá textum dagsins eða einhverjum hluta þeirra. Þetta var sett 

inn í Ályktunina um litúrgíuna sem skylda í hverri messu
127

. Eins og segir í 52. grein 

ályktunarinnar um litúrgíuna á predikunin að vera leiðbeinandi fyrir hið kristna líf, þar 

sem að það á að berast til safnaðarins í gegnum heilaga ritningu, þar sem farið er eftir 

kirkjudagatalinu.
128

  

                                                 
124

 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð 1996, s. 168 
125

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 281-282 
126

 Senn, Christian Liturgy 1997, s. 638 
127

 Arngrímur Jónsson, Litúrgía 2007, s. 249-251 
128

 Tanner, 1990, s. 831 



 

46 

 

3.13  Endurnýjun litúrgíunnar 

 

Í 21. grein ályktunarinar um litúrgíuna stendur að í henni séu hlutir sem ekki er hægt að 

breyta og svo hlutir sem hægt er að móta og endurskoða eftir því sem við á. Á tímum 

Síðara Vatikanþingsins voru háværar raddir um að það yrði að reyna að koma á umbót á 

litúrgíunni, þannig að kristið fólk gæti öðlast og fundið þá dýrð sem felst í henni. 

Mikilvægt er að setja textana og helgisiðina þannig fram að þeir sýni sem best það sem 

þeir eiga að standa fyrir, þannig að fólk sem hlustar á nái að skilja þann boðskap sem 

liggur í helgisiðunum.
129

   

Í 3. kafla ályktunarinnar um litúrgíuna er tekin fyrir endurbót á henni. Í 21. grein 

ályktunarinnar segir að þingið hafi samþykkt nokkrar gerðir af  litúrgíu-formum.  

Viss svið litúrgíunnar geta lotið valdi einstaka biskupa sem hafa fengið heimild til þess 

en engir aðrir en biskupar geta bætt við eða tekið út úr litúrgíunni. Til að hægt sé að 

mynda eðlilega hefð, en á sama tíma að gefa pláss fyrir þróun litúrgíunnar, þurfa 

almennar reglugerðir um hana að að vera hafðar að leiðarljósi svo og reynslan af 

endurbótum á henni. Breytingar ættu ekki að ganga í gegn nema þær séu nauðsynlegar 

og hafa ber í huga að virða það sem áður var þegar breytingar eru gerðar.  

Mikilvægi Ritningarinnar í tilbeiðslunni þarf að virða. Textarnir úr Ritningunni mynda 

lesturinn og eru útskýrðir í predikuninni. Sálmar úr Ritningunni eru sungnir, svo og 

hinar ýmsu bænir sem hafa innblástur sinn úr henni. Það er hefð úr bæði vestur- og 

austurkirkjunni að sækja innblástur til Ritningarinnar, þar sem að hinn lifandi kærleikur 

og virðing fyrir Ritningunni eru höfð að leiðarljósi. Þetta er nauðsynlegt fyrir þróun og 

endurnýjun litúrgíunnar.
130

 

Önnur regla í litúrgíu á rætur að rekja til eðlis litúrgíunnar sem er orðin að hefð og 

tilheyrir samfélaginu. Litúrgían er athöfn allrar kirkjunnar, en er ekki einkaathöfn.
131

 Á 

meðan á litúrgíunni stendur á að gera það sem henni er ætlað og fara eftir því litúrgíska 

formi sem við á. Messuþjónar lesa upp og þeir sem eru í kórnum eiga einnig að sinna 

sínum litúrgíska prestdómi á einlægan hátt með velsæmi og hollustu.
132

 

Þriðja reglan, í 33. grein litúrgíunnar, snýst um fræðslu og prestlegt hlutverk 
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litúrgíunnar. Þó að litúrgían sé að grunni til tilbeiðsla til Guðs, þá inniheldur hún 

leiðbeiningar til hinna trúuðu sem mynda söfnuðinn. Í litúrgíunni talar Guð til fólks síns 

og þar er Kristur einnig að kunngera fagnaðarerindið. Fólk svarar Guði þegar það tekur 

við litúrgíunni og þeim boðskap sem er fluttur þar bæði með söng og bænum. 

Ennfremur eru þær bænir sem fluttar eru af prestinum sagðar fyrir hönd alls fólksins 

sem er viðstatt.
133

  

Í 36. grein er talað um áhersluna á mikilvægi predikunarinnar. Notast skal við latínu í 

latnesku helgisiðunum, fyrir utan þar sem að sérstök lög tilgreina. Í messunni er við 

útdeilingu sakramentana, og í öðrum hlutum litúrgíunnar, leyfilegt að nota móðurmál 

svo sem í söngvum, lestrum og í leiðbeiningum til fólksins. Það er á ábyrgð þeirra sem 

eru yfirmenn í kirkjunni að tala sig saman um hvernig haga skuli málum. Ef nauðsyn 

krefur skal hafa samband við biskup úr næsta nágrenni þar sem talað er sama tungumál, 

og fá úr því skorið hversu mikill hluti messunar eigi að vera á móðurmáli. Þær 

ákvarðanir sem teknar eru skulu vera skoðaðar og staðfestar af páfagarði.
134

  

Fjórða reglan, í 37. grein litúrgíunnar, snýst um aðlögun á litúrgíunni að hefðum 

fólksins. Í 37. grein í ályktuninni um litúrgíu segir að í málum sem hafa ekki áhrif á trú 

eða velferð fólks eða samfélagsins, hafi kirkjan enga löngun, jafnvel ekki í litúrgíunni, 

að koma á strangri einhæfni -  heldur hvetur til að nota gjafir og hæfileika hugans og 

hjartans sem er til staðar hjá öllu fólki. 

Bækur sem notaðar eru í litúrgíu eru á ábyrgð yfirmanna staðarkirkjunnar og þeim er 

gert að skilgreina efni litúrgíunnar í sambandi við þjónustu að sakramentunum, 

tungumáli, tónlist og list almennt. Ávallt skal fylgja grunnform þó að sumir staðir gætu 

krafist róttækari aðlögunar á litúrgíunni, sem er kapítuli útaf fyrir sig.
135

  

 

 

3.14 Páfabréf Páls VI um altarissakramentið 

 

Páll VI páfi gaf út nokkur páfabréf meðan á þinginu stóð. Þar með talið var eitt sem 

hafði að gera með messuna og heilaga kvöldmáltíð. Í bréfi sem sent var 3. september 
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1965 frá Péturskirkjunni í Róm vill hann koma á framfæri áhyggjum sínum af hvernig 

prestar koma fram við heilaga kvöldmáltíðarsakramentið, einkum þó orðanotkunina, og 

vildi að prestar héldu sig við orðanotkun Trídentþingsins um leyndardóm 

eðlisbreytingar sakramentisins. Eins gagnrýndi páfi einkamessur með þeim orðum að 

engin messa sé einkamessa, heldur sé messan athöfn Krists og athöfn kirkjunnar. Hver 

messa sem er sungin flytur ekki frelsun fyrir ákveðinn hóp heldur frelsun fyrir allan 

heiminn. Jesús er nálægur í kirkju sinni og því sem sett er fram þar. 

Eftir Trídentþingið gaf Píus VI út aðvörun um að prestar gleymdu ekki að tala um 

eðlisbreytingu efnanna.
136

 

 

 

3.15 Nýja Messan  

 

Oft er talað um nýju messuna þegar talað er um þær breytingar sem áttu sér stað á 

Síðara Vatikanþinginu. Staðreyndin er samt sú að rómverska messuskipanin frá 1970 er 

bæði gömul og ný. Atriði sem höfðu horfið úr hinni almennu messu voru sett aftur inn á 

nútímalegan hátt, í takt við tíðarandann. Í svona tilfellum er aldrei hægt að gera öllum til 

geðs, eins og var raunin.
137 

 

Það sem gerir messuna frá 1970 frábrugðna er fyrst og fremst sú litúrgíska áhersla sem 

kom fram á þinginu. Reynt var að koma á framfæri því sem Drottinn sagði og gerði við 

síðustu kvöldmáltíðina, eins að talað tungumál væri skiljanlegt fyrir það samfélag sem 

við á.
138

 

Bænin við altarisþrepin og lokaguðspjallið sem hafði verið við byrjun og lok messunar 

var horfið. Þessi atriði höfðu aldrei átt að verða hluti af hinni raunverulegu messu, en 

höfðu fest sig í sessi fyrir siðbótartímann.
139

  

Lestur úr gamla testamentinu var tekinn upp og boðið var upp á meira úrval af textum 

úr Nýja testamentinu. Áður voru alltaf sömu textarnir lesnir þannig að þekking fólks 

sem var mjög kirkjurækið var oft og tíðum takmörkuð. Ein áherslubreytingin var sú að 
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presturinn snýr sér að söfnuðinum.
140 

 

Hvernig skilja á kvöldmáltíðarsakramentið byggist á tveim kennisetningum, annars 

vegar þeirri sem sett var fram á Trídentþinginu og hins vegar á kennisetningu frá Síðara 

Vatikanþinginu. Útskýring Trídentþingsins er að kvöldmáltíðarsakramentið er ekki 

aðeins eitt af sakramentunum heldur aðal sakramentið þar sem Kristur er raunverulega 

nálægur og sannur líkami og blóð Drottins lifi strax eftir helgunina áfram með sál hans 

og guðdómi í formi brauðs og víns við altarissakramentið.
141

 

Tilhögun kirkjurýmisins: Venjulega eru messur haldnar í kirkju eða kapellu. Altari er 

alltaf staðsett þannig að það blasi við. Einnig er mynd af Kristi á krossinum sýnileg. 

Stytta af Maríu Guðsmóður er í flestum tilvikum líka í kirkjunni. Í stórum kirkjum eru 

einnig altöru til hliðar sem notuð eru fyrir messur fyrir litla hópa. Í frumkristni var 

messan oft lesin við gröf dýrlings. Vegna þessa eru helgir dómar oft geymdir í altari. 

Áður en messan hefst eru kaleikur og patína tekin til. Tvær litlar könnur eru líka bornar 

fram, önnur með víni en hin með vatni. Yfir kaleik er lagður líndúkur sem notaður er til 

að þerra hann eftir bergingu. Altarisdúkur er breiddur yfir altarið. Yfir þetta allt er svo 

lagður kaleiksdúkur en litur hans fer eftir því sem við á hverju sinni.
142

 

Staða altaris breyttist og fékk þá stöðu sem hafði verið fram á miðja 9. öld, en þá stóð 

altarið frjálst svo að prestur og þjónar messunnar gætu gengið í kringum það. Á altarinu 

á að vera vel sýnilegur kross og kertin á ljósastikum áttu að vera á altarinu eða í 

námunda við það. Hliðaraltöru voru takmörkuð og lögð áhersla á að þau væru fá.
143

 

 

 

3.16 Uppsetning á Roman Missal 1970
144 

 

Messuskipan 

Upphaf messunnar. Prestur gengur ásamt messuþjónum upp að altarinu meðan 

inngönguandstef er sungið.  

Inngöngusálmur 
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Ákall/bæn og heilsan 

Syndajátning:  Prestur biður söfnuðinn að iðrast synda sinna. Eftir stutta þögn lesa allir 

saman syndajátninguna. Þar er svarað stutt: Ég játa fyrir almáttugum Guði og yður, 

bræður, að ég hef syndgað mjög í hugsun, orði, athöfn og vanrækslu.
145

 Síðan ber fólk 

sér í brjóst og segir: Mín sök, mín sök, mín mikla sök. Því bið ég alsæla Maríu, ætíð 

mey, alla engla og dýrlinga og yður, bræður, að biðja fyrir mér við Guð, Drottin vorn.
146

 

Kyrie/miskunnarbæn:  Í nýja messuforminu er val á miskunnarbæn. Þar er hægt að 

velja um þrenns konar aðferðir: Drottinn miskunna þú oss, Kristur miskunna þú oss, 

Drottinn miskunna þú oss. Sem er hin klassíska notkun. Einnig er hægt að nota:  

P: Miskunna þú oss, Drottinn. 

S: Því að vér höfum syndgað gegn þér. 

P: Auðsýn oss, Drottinn, miskunnsemi þína. 

S: Og veit oss hjálpræði þitt. 

P: Almáttugur Guð miskunni oss, fyrirgefi oss syndir vorar og leiði oss til eilífs lífs. 

S: Amen. 

Það er hægt að biðja messuþjón að fara með eftir farandi bæn eftir „Drottinn, miskunna 

þú oss”:  

P: Þú sem varst sendur til þess að lækna þá sem iðrast í hjarta sér: Miskunna þú oss. 

S: Drottinn, miskunna þú oss. 

P: Þú sem komst til þess að kalla synduga menn: Kristur, miskunna þú oss. 

S: Kristur, miskunna þú oss. 

P: Þú sem situr til hægri handar Föðurnum til þess að biðja oss vægðar: Drottinn, 

miskunna þú oss. 

S: Drottinn, miskunna þú oss. 

P: Almáttugur Guð miskunni oss, fyrirgefi oss syndir vorar og leiði oss til eilífs lífs. 

S: Amen.
147

 

Gloria/dýrðarsöngur  

Heilsan og kollekta dagsins 
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Fyrri ritningarlestur er úr Gamla testamentinu: Lestur dagsins fer eftir kirkjuárinu. 

Að lestri loknum bætir lesari við: Orð Drottins. Söfnuður svarar: Þökk sé Guði.
148

  Í 

Trídentmessunni var aðeins pistill lesinn upp.  

Sálmasöngur 

Síðari ritningarlestur er úr Nýja testamentinu: Lestur dagsins fer eftir kirkjuárinu. 

Allelujavers eða annar söngur fluttur 

Guðsspjall:  Lestur Guðspjallsins fer eftir kirkjuárinu. Hér segir prestur: Drottinn sé 

með yður. S: og með þínum alda.  

P: Heilagt guðpjall dagsins skrifaði guðspjallamaðurinn... S: Dýrð sé þér, Drottinn.
149

 

Predikun 

Níkeujátningin  

Fyrirbæn - Hér á eftir er almennri fyrirbæn bætt við. 

Fórn, sakramentissálmur, sakramentisfórnarbæn – Brauð og vín borið fram. Prestur 

lyftir patínunni með brauðinu og segir:   

Blessaður sért þú, Drottinn, Guð alheimsins, því að af gæsku þinni höfum vér þegið 

brauðið, sem vér færum þér, ávöxt jarðarinnar og mannlegs erfiðis; verði það oss brauð 

lífsins.
150

  

Söfnuður má svara þessum orðum prestsins og segja:  Blessaður sé Guð um aldir. 

Presturinn hellir víni í kaleikinn, blandar það vatni og segir: Með leyndardómi þessa 

vatns og víns séum vér gjörðir hluttakendur í guðdómi hans, sem þóknaðist að gjörast 

þátttakandi í mannlegu eðli voru.
151

 

Hann lyftir kaleiknum og biður:  

Blessaður sért þú, Drottinn, Guð alheimsins, því að af gæsku þinni höfum vér þegið 
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vínið, sem vér færum þér, ávöxt vínviðarins og mannlegs erfiðis; verði það oss andlegur 

drykkur.
152

 

Söfnuður má hér svara með því að segja: Blessaður sé Guð um aldir.  

Prestur lýtur niður og biður: 

Drottinn, tak á móti oss, er vér komum með auðmjúkum anda og sundurkrömdu hjarta. 

Lít þannig á fórn vora í dag, að hún þóknist þér, Drottinn Guð.
153

  

Hér á eftir þvær prestur síðan hendur sínar og segir: Drottinn, þvo af mér misgjörð mína 

og hreinsa mig af synd minni.  

Því næst kemur hvatning til bæna og sleppt stórum hluta úr því sem var í 

Trídentmessunni,
154

 svo sem lestri úr sálmi 120. og 25. sálmi Davíðs. Byrjað er aftur á 

lestri hvatningar til bæna þar sem segir: 

Biðjið, bræður, að fórn mín og yðar verði þóknanleg Guði Föður almáttugum. Söfnuður 

svarar: Drottinn þiggi fórnina af höndum þínum, nafni sínu til lofs og dýrðar, en oss til 

gagns og heilagri kirkju sinni allri.  

Prefasían og sanctus  

Bæn drottins  

Friður Guðs: Frá Trídentmessunni og alveg til Síðara Vatikanþingsins var lagt til 

lauslegt faðmlag kennilýðs í hámessu, þannig að vinstri vangar væri látnir snertast 

lauslega og svo sagt: Friður sé með þér. Í Messunni sem samþykkt var á Síðara 

Vatikanþinginu var það látið í vald biskupa á hverjum stað hvernig friðarkveðju skyldi 

háttað meðal kennilýðs og festist það víðast í sessi að tekist var í hendur og sagt: Friður 

sé með þér.  Eftir það mælir prestur friðarkveðjuna frá altari og segir: Berið hvert öðru 

friðarkveðju.
155

  

Lamb Guðs  

Altarisganga: (lög við altarisgöngu) – Síðara Vatikanþingið stytti bergingarorðin þar 

sem presturinn mælir: Líkami Krists varðveiti mig til eilífs lífs og blóð Krists varðveiti 

mig til eilífs lífs. Þegar söfnuður bergir segir presturinn: Líkami Krists og blóð Krists. 
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Þetta var hefð á dögum Ambrósísuar frá Mílanó og Ágústínusar frá Hippó.
156

 

Þögul íhugun 

Bæn eftir altarisgöngu:  Þar segir prestur: Við skulum biðja. Þarna er tekin fyrir bæn 

fyrir messu dagsins.  

Blessun:
157 

Hér á undan er lokaguðspjalli sleppt og farið beint í blessunarorðin. Í 

blessunarorðum eftir Síðara Vatikanþingið er annað hvort hægt að segja:  

P. Drottinn sé með yður.  

S. Og með þínum anda.  

P. Blessi yður almáttugur Guð, Faðirinn, og Sonurinn og hinn Heilagi Andi.  

S. Amen. 

Eða:  

P. Drottinn blessi yður og varðveiti yður. 

S. Amen. 

P. Hann láti sína ásjónu lýsa yfir yður og sé yður náðugur. 

S. Amen. 

P. Og blessun almáttugs Guðs, Föðurins og Sonarins og hins Heilaga Anda komi yfir 

yður og veri ávallt með yður. 

S. Amen. 

P. Farið í Friði. 

S. Þökk sé Guði. 
158

 

 

 

3.17 Almennar leiðbeiningar um messsuna 
159   

 

Fórnarhluti messunnar var skilgreindur á Trídentþinginu. Sama var uppi á teningunum á 

Síðara Vatikanþinginu. Í messunni meðtökum við að fórnin á krossinum og endurnýjun 

á sakramentunum í messunni séu ein og sama fórnin, þó að mismunur sé á hætti 

fórnarinnar.
160
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Á Trídentþinginu var Píus V ekki tilbúinn til að gera nema minniháttar breytingar á 

helgisiðunum. Hann ætlaði sér að koma á meiri varðveislu á þeirri hefð sem hafði 

mótast. Á þessum tíma voru gerðar atlögur að kenningum kirkjunnar um messuna sem 

fórn og að Kristur sé sannarlega og raunverulega nálægur í kvöldmáltíðarsakramentinu. 

Messan frá 1570 sem samþykkt var eftir Trídentþingið er ekki frábrugðin þeirri sem 

samþykkt var árið 1474 og er fyrsta prentaða messan. Eins fylgir messuformið því sem 

að Innocentíus III
161

 páfi hafði sett fram.
162

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á textum og sögu messunnar og eins hafa litúrgísk 

skjöl fundist sem færa okkur nær því sem gerðist á fyrstu öldum kristni áður en 

helgisiðir austurkirkjunnar og vesturkirkjunnar tóku á sig mynd. Miklar framfarir hafa 

orðið í fræðimennsku kirkjufeðratímans sem hafa varpað nýju ljósi á guðfræði 

altarissakramentisins sem og á kennslu kirkjufeðranna í fornkirkjunni, t.d. Íreneusi og 

Ambrósíusi.   

Nýja messuformið var mikilvægt skref fram á við í hefð litúrgíunnar.
163

 Í 41. grein um 

ályktun um litúrgíuna segir að iðkun messunar sé það sem Kristur gerði og fólk Guðs sé 

miðja hins kristna lífs fyrir kirkjuna og hvern og einn sem trúaður er. Þess vegna sé 

mikilvægt að allir geti tekið þátt í messunni.
164 

Þar sem messan er í eðli sínu 

samfélagsleg athöfn, er litið á hana sem samvinnu og samtal þess sem stjórnar og 

gestanna.
165

 

Í textaleiðbeiningu um hina nýju rómversku messu sem samþykkt var á Síðara 

Vatikanþinginu er farið í almennar leiðbeiningar á messunni. Fórnarskilningur 

messunnar hafði áður verið útskýrður og settur fram af Trídentþinginu.
166

 Þetta var 

ítrekað á Síðara Vatikanþingi og í 47. grein ályktunarinnar um litúrgíuna er ítrekað að í 

síðustu kvöldmáltíðinni hafi frelsari okkar útdeilt messufórninni til að varðveita fórnina 

sem færð var á krossinum þangað til að hann kæmi aftur. Halda skal þessu til minningar 
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um dauða hans og upprisu.
167

 

Í hinni nýju messuskipan er hlutverk kirkjunnar í samræmi við óbreytta reglu trúarinnar. 

Af þessu lærum við að krossfórnin og endurnýjuð messufórnin eru ein og sama fórnin. 

Messan er því fórn lofsöngs, þakkargjörðar, friðþægingar og velþóknunar.
168

  

Í 50. grein ályktunarinnar um litúrgíuna segir að vissa helgisiði ætti að endurreisa til 

þess sem þeir voru á tímum kirkjufeðranna. Þessi orð voru einnig notuð af Píusi V á 

Trídentþinginu, sem sýnir fram á viljann til að breyta og leita til fornkristninnar á 

fyrirmynd litúrgíunnar. Þannig má segja að messan sem samþykkt var á Síðara 

Vatikanþinginu sé umtalsverð endurbót frá þeirri sem samþykkt var á Trídentþingi. 

Á þeim tíma sem að nýja messan var samþykkt af Síðara Vatikanþinginu voru gögn 

aðgengilegri. “Reglu kirkjufeðranna”, sem messa Píusar V reyndi að fara eftir, var hægt 

að sjá mun betur á Síðara Vatikanþinginu vegna rannsókna og heimildaleitar. Mörg 

litúrgísk skjöl fundust frá tímanum áður en austur- og vestur helgisiðirnir mynduðust. 

Eins hafa verið miklar rannsóknir gerðar á kirkjufeðrunum sem hafa sýnt þá guðfræði 

sem aðhyllst var við altarissakramentið, allt frá Íreneusi, Ambrósíusi, Cyrilusi frá 

Jerúsalem og Jóhannesi Chrysostomusar. Eins er mikilvægt að horfa til sögunnar og 

hvernig hefur verið farið að í hinum mismunandi menningarheimum latneskum, 

hebreskum, arabískum og grískum.  

Hin nýja messa var stórt skref í litúrgísku atferli og hefð. Biskupar á Vatikanþinginu 

höfðu kenningar fyrri þinga og höfðu meiri upplýsingar sem að þeir gátu sett fram um 

hið prestlega svið, tilskipanir og uppástungur sem að fjórum öldum áður hefði varla 

verið hugsanlegt vegna aðstæðna.
169

 

Þegar Síðara Vatikanþingið kom saman með það að markmiði að laga kirkjuna að 

nútímanum þá voru lærdómur og prestleg einkenni litúrgíunnar höfð að leiðarljósi, eins 

og kemur fram í  33. grein ályktunarinnar um litúrgíunna.
170

 Þingið komst að þeirri 

niðurstöðu að þó svo að latínan sé nauðsynleg þá er einnig nauðsynlegt að móðurmálið 

sé notað í messum til að ná til fólksins, sjá 36. grein í Ályktuninni um litúrgíuna. Þessu 

var vel tekið og fólk getur nú skilið betur dulúðina sem fylgir messunni fyrir tilstilli 
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notkunar móðurmálsins. Móðurmálið er einmitt mikilvægt hjálpargagn til að útlista hina 

heilögu dulúðarsiði sem er fagnað í litúrgíunni.
171

 Á Síðara Vatikanþinginu kom fram að 

vissar ákvarðanir sem höfðu verið teknar á Trídentþinginu, sem allt til þessa höfðu verið 

vanræktar, ætti nú að framkvæma. Á meðal þessa er predikunin sem verður að vera flutt 

á sunnudögum og hátíðardögum, en þetta kemur fram í 52. grein í Ályktuninni um 

litúrgíuna.
172

 Eins voru gefnir möguleikar á að koma fram með leiðbeiningar á 

helgisiðunum á móðurmáli hér og þar í messunni þannig að fólk vissi hvað væri um að 

vera og merkingu þess. Þingið lagði mikla áherslu á að eftir altarisgöngu prestsins fengi 

hinn trúaði brauðið af sömu fórn, eins og sjá má í 55. grein í Ályktuninni um 

litúrgíuna.
173

 Með þessu er ætlun Trídentþingsins, sem náði ekki fram þá, framfylgt. Þar 

sem sagði að í hverri messu ætti hinn trúaði að taka þátt og þá ekki aðeins í anda heldur 

í að meðtaka sakramentið ásamt presti.
174

 

Einn hluti messunnar lagar bænir kirkjunnar að þörfum okkar tíma. Í þeim hluta er bæði 

gömlum og nýjum bænum og hefðum blandað saman. Þó að textar séu teknir úr 

hefðinni er í lagi að aðlaga þá nútímanum og eins aðstæðum almennt. Eins voru nýjar 

bænir gerðar, en það voru bænir fyrir kirkjunni, leikmönnum, helgun mannlegra verka, 

samfélagi allra landa og sérstökum bænum sem við eiga hverju sinni. Segja má að 

litúrgískar reglur úr Trídentþinginu hafi verið uppfylltar og fullkomnaðar af Síðara 

Vatikanþingi.
175

 

Messan er mynduð úr tveim hlutum, litúrgíu orðsins og litúrgíu 

kvöldmáltíðarsakramentisins. Þegar  heilög ritning er lesin upp í kirkjunni er Guð að 

tala til fólks síns; Kristur sem er nálægur í orðinu kunngerir fagnaðarerindið. Þess vegna 

er upplestur á Guðs orði það mikilvægasta í litúrgíunni, og þess vegna er mikilvægt að 

fólk skilji það sem sagt er, sem og í predikuninni.
176

 

Á meðal þess sem prestur þarf að leggja mesta áherslu eru bænirnar, og þá helst bænin 

við kvöldmáltíðarsakramentið. Þar næst koma kollektan, bænir vegna gjafa og bænir 
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eftir altarissakramentið.
177

  

Samkvæmt 54. grein litúrgíunnar skal fólk standa frá því að prestur gengur inn og þar til 

að kollektunni lýkur. Eins skal standa meðan Alleluja er sungið á undan guðspjallinu og 

í guðspjallinu sjálfu og við trúarjátninguna og almenna kirkjubæn, bæn hina trúuðu. Ef 

viðbótarbæn er bætt við vegna gjafa þá skal staðið á meðan og til enda messunnar. 

Söfnuður skal sitja við lestur sem kemur á undan guðspjalli, sálminn sem sunginn er 

eftir fyrsta lestur úr guðspjalli, predikun, og á meðan að undirbúningur gjafanna fer 

fram. Eins skal hann sitja á öðrum stöðum þegar það er viðeigandi, t.d í þögnum þar 

sem bæn fer fram.
178

 

Mikilvægasti hluti litúrgíu orðsins samanstendur af lestrum úr heilagri ritningu og þeim 

söng sem er þar á milli. Predikunin og almenna kirkjubænin veita litúrgíunni frekara 

form og fullkomna hana. Eins og stendur í 33. grein í Ályktuninni um litúrgíuna þá talar 

Guð til fólks síns í gegnum predikunina þar sem hann segir frá leyndardómi 

endurlausnarinnar og hjálpræðisins. Í 51. grein er talað um lestur ritningarinnar og er 

Guðs orðs sett fram fyrir söfnuðinum og sá fjársjóður sem Biblían hefur að geyma er 

opinberaður.
179

 

Eins og segir um predikunina í 52. grein, er áréttað að hún sé nauðsynleg næring til 

handa söfnuðinum. Innihald hennar ætti að tengja við lestra dagsins. 

Í bæn hinna trúuðu, sem kallast á okkar máli “almenn kirkjubæn,” er lögð áhersla á að 

söfnuðurinn biðji fyrir öllu mannkyninu, heilagri kirkju, fyrir þeim sem eru í forsvari 

fyrir kirkjunni, fyrir hinum undirokuðu, fyrir frelsun heimsins og mannkyninu. Þetta 

kemur fram í 53. grein Ályktunarinnar um litúrgíuna.
180

 

Í litúrgíu kvöldmáltíðarsakramentisins og í bænum sem fylgja því er Guði þakkað fyrir 

endurlausnina og gjafirnar verða blóð og líkami Krists. Eining hinna trúuðu er táknuð 

með broti brauðsins. Miðpunktur kvöldmáltíðarsakramentisins er þegar brauðið og vínið 

er sett á altarið, en helgun efnanna verður þá sýnileg söfunðinum.  

Þakkargjörðarbænin er miðpunktur og hjarta athafnarinnar. Presturinn býður þarna fólki 

að hefja hjörtu sín til Guðs í lofsöng og bæn. Merking bænarinnar er að hinir trúuðu 

komi saman og sameini sig við Krist með því að lofa verk Guðs. 

                                                 
177

 Flannery, Vatican Council II 1988, s. 164 
178

 Flannery, Vatican Council II 1988, s. 166-167 
179

 Flannery, Vatican Council II 1988, s. 170-171 
180

 Flannery, Vatican Council II 1988, s. 173 



 

58 

 

Í 48. grein kemur skipting bænanna fram: Þakkargjörð, fögnuður, ákall, vegna 

heilsufars, innsetningarorðin, helgunin, fórnargjöf, fyrirbæn og helgisiðalofgjörð. Næst 

koma helgisiðir altarissakramentisins.
181

 Lokaathöfn messunnar er síðan ávarp prests til 

safnaðar þar sem hann færir honum blessun sína.
182
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4. Andstaða við breytingar 
 

4.1 Mótmæli við breytingum og andstæðingar breytinga 

 

Talsverð átök urðu vegna Síðara Vatikanþingsins á milli þeirra sem minnka vildu 

miðstjórnarvaldið og þeirra sem vildu halda því. Meðal annars vildi páfastóll hafa 

ákvörðunarvald í starfi einstakra guðfræðinga svo sem Hans Kung og suður-amerískra 

guðfræðinga.
183

   

Ekki kom á óvart að ekki væru allir sáttir við þær breytingar sem urðu með tilkomu nýju 

messunnar. Sérstaklega var þetta erfitt fyrir þá sem tóku Trídentmessuna bókstaflega og 

fannst að með hinum nýju áherslum væri verið að vanhelga gamla og góða siði. Krafa 

nútímans um breytingar þótti þó vega þyngra, enda lítið breyst frá því að Trídentmessan 

var lögleidd sem hin rétta rómversk-kaþólska messa. Andstaðan var það mikil að páfi 

bannfærði suma þá sem fóru hvað harðast á móti. 

 

4.2 Alfredo Ottaviani 

 

 Alfredo Ottaviani (1890-1979), sem var gerður að kardinála af Píusi XII páfa árið 

1953, var einn þeirra sem barðist hvað harðast gegn breytingunum. Hann barðist af 

hörku gegn Novus Ordo Missae Síðara Vatikanþingsins og sagði breytingarnar ganga 

allt of langt miðað við þá kaþólsku guðfræði sem var sett fram á Trídentþinginu. 

Ottaviani sendi bréf til Páls VI páfa þar sem hann lýsir andstöðu sinni við 

breytingarnar. Hann taldi að hinar nýju umbætur á litúrgíunni gætu leitt til ruglings og 

fáts hjá þeim trúuðu, en þvermóðska þeirra væri skýrt merki þess að trú þeirra hefði 

dvínað. Breytingarnar væru aðlögun að þvermóðsku þeirra og dvínandi trú frekar en 

viðbrögð við raunverulegri orsök vandamálsins. Hann gagnrýndi einnig fráhvarf frá 

latínunni og sagði það taka í burtu einingu í tilbeiðslunni. Nýju messuna sagði hann á 

engan hátt hafa getu til að standa fyrir þá trú sem að Trídentþingið ætlaði til kennslu og 
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samviska kaþólskra væri bundin við.  

Hann gagnrýndi harðlega að nýja messan væri frá upphafi sett fram sem tilraun sem 

væri bundin bæði stað og tíma, án þess að reyna að viðhalda einingu tilbeiðslunnar. 

Hann sagði að með nýju messunni væri alls ekki haft í hyggju að boða það sem að 

Trídentþingið hafði boðað, en boð þess væru heilög og ófrávíkjanleg fyrir kaþólikka í 

lífi og tilbeiðslu.
184

  

Hann gagnrýndi einnig að með nýja forminu væri verið að færa vesturkirkjuna frá 

austurkirkjunni. Margt sem var sameiginlegt, eða tekið frá austurkirkjunni, var horfið – 

ekki síst það sem var andlega mikilvægt. Honum fannst að hin nýja litúrgía messunar 

væri helst gerð fyrir þá sem væru hvað minnst kaþólskir. Auk þess myndi þetta valda 

því að austurkirkjan fyndi sig enn einangraðri frá vesturkirkjunni. Messuskipan 

Trídentþingsins hafði verið ætlað að koma í veg fyrir alla hættu á að illa væri farið með 

litúrgíuna með því að setja messuna upp í fast form. Píus V páfi hafði sett messuna upp 

á sínum tíma með einingu á meðal kaþólskra í huga, en Ottaviani fannst breytingar 

Síðara Vatikanþingsins vera þvert á þá hugsun.  

Hann segir í bréfi sínu: 

 Það er augjóst að nýja messuskipanin hefur enga hyggju á að sýna trúna eins og 

 hún var kennt á Trídentþinginu, sem hin kaþólska samviska er bundin að eilífu. 

 Með útbreiðslu nýju messuskipanarinnar þá stendur hin trúfasta kaþólska 

 manneskja frammi fyrir hörmulegum kostum.
185

 

Ottaviani endar bréf sitt á að tala um litúrgísku hefðina sem viðhaldið hafi einingu í 

tilbeiðslunni í fjórar aldir. Að skipta henni út fyrir þetta nýja form væri óskiljanlegt.
186
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4.3 Marcel Lefebvre og Bræðralag Heilags Píusar X 

 

Marcel Lefebvre var fæddur þann 29. nóvember árið 1905 í Tourcoing í Frakklandi. 

Hann var erkibiskup í Dakar, Senegal, og Tulle í Frakklandi. Hann var bannfærður af 

Páli VI páfa árið 1976. Lefebvre kallaði nýju messuna “kaþólska mótmælendamessu”. 

Andúð hans er ekki aðeins tengd messunni, heldur nær öllu sem viðkom Síðara 

Vatikanþinginu.
187

   

Árið 1962 var Lefebvre útnefndur af páfanum í undirbúningsstarf fyrir Síðara 

Vatikanþingið. Lefebvre mótmælti strax að menn eins og Hans Kung, Rahner og Josep 

Ratzinger (sem síðar varð Benedikt XVI páfi) sem hann kallaði vafasama einstaklinga, 

fengju að taka þátt í þinginu. Einnig mótmælti hann aðkomu þeirra að þinginu sem ekki 

voru kaþólskir. 
188

 

Lefebvre stofnaði sinn eigin skóla í Econe í Sviss. Í þessum skóla voru 

guðfræðistúdentar menntaðir og svo síðar vígðir. Bræðralag Píusar X eða SSPX
189

 var í 

grunninn stofnað af Lefebvre til að varðveita Trídentmessuna. Lefebvre hafnaði ekki 

aðeins Síðara Vatikanþinginu og endurbót messunar, heldur hafnaði hann gildandi 

helgisiðum messunar sem voru kunngerðir árið 1969. Fór svo að Páll VI páfi bannaði 

starfsemi Lefebvre og dró til baka vígslu þeirra sem hann hafði vígt vegna andstöðu 

Lefebvre við kirkjunnar lög.
190

 SSPX notaði 1962 útgáfu messunar, en í henni eru 

breytingar sem gerðar voru af Jóhannesi XXIII páfa. Sumir innan reglunnar höfnuðu þó 

þessari útgáfu og notuðust aðeins við messuna frá Píusi XII.  

Þegar Lefebvre var bannfærður fór Josep Ratzinger fyrir máli páfa. Ástæðan fyrir 

bannfæringunni var sú að Lefebvre vildi vígja presta inn í SSPX þar sem hann hafði 

áhyggjur af því að hann ætti ekki langt eftir og engin vígsla hefði farið fram innan 

hreyfingarinnar. 

Hópur úr bræðralagi SSPX gerði samkomlag við Vatikanið þegar til bannfæringarinnar 

kom, að þeir fengju að ganga til liðs við bræðarlag St. Péturs eða FSSP.
  
Þeir fengu þar 
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að halda áfram að iðka messuna frá 1962 og þurftu ekki að fara eftir þeirri nýju.
191

 

 

5. Benedikt XVI páfi 
 

5.1 Benedikt XVI páfi. 

 

 Joseph Ratzinger sem síðar tók sér nafnið Benedikt XVI var fæddur í Marktl am Inn í 

Þýskalandi þann 16. apríl 1927. Hann lærði heimspeki og guðfræði í Higher School of 

Philosophy and Theology í Freising og einnig í Háskólanum í Munchen og fékk 

prestvígslu þann 29. júní 1951. Frá 1962-1965 þjónaði hann mikilvægu 

sérfræðihlutverki fyrir Vatikanþingið þar sem hann var guðfræðilegur ráðgjafi Josephs 

Frings Kardinála, erkibiskups í Köln. 

Árið 1972 gaf hann út guðfræðilega tímaritið “Communio” ásamt Hans Urs von 

Balthasar og Henri de Lubac og öðrum guðfræðingum. Þann 25. mars 1977 setti Páll VI 

páfi hann sem erkibiskup í Munchen og Freising. Páll VI páfi gerði hann einnig að 

kardinála það sama ár.  Hann varð páfi 19. apríl 2005 og tók þá upp nafið Benedikt 

XVI.
192

   

 

 

5.2 Páfabréf Benedikts XVI páfa frá árinu 2007 

 

 Benedikt páfi sendi árið 2007 frá sér Motu Proprio
193

 til biskupa sinna þar sem hann 

tjáir þeim að leyfilegt sé að notast við eldra form messunnar frá 1962 sem Forma 

Extraordinaria litúrgíu messunnar. Hann lagði áherslu á að þessi messa var aldrei 
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lagalega afnumin og var alltaf leyfileg til notkunar.
194

 

Ástæða þess að Benedikt páfi gaf út Motu Proprio 7. júlí 2007 er að honum fannst vera 

kominn tími til að koma á sáttum innan kirkjunnar. Síðara Vatikanþingið og þær 

breytingar sem áttu sér stað þar urðu til þess að kirkjuleiðtogar misstu einingu og 

honum fannst þeir ekki hafa haft sig nóg í frammi við að koma á einingu og sáttum að 

nýju.
195 

 

Benedikt XVI páfi vildi með þessu bréfi sínu koma á framfæri notkun rómversku 

litúrgíunnar áður en að endurbæturnar urðu árið 1970. Messan sem kynnt var af Páli VI 

eftir Síðara Vatikanþingið og var síðar endurútgefin í tveim síðari útgáfum af Jóhannesi 

Páli II, heldur áfram að vera hið venjulega form eða Forma ordinaria. Það form sem 

notað var af Jóhannesi XXIII páfa árið 1962 og er síðasta útgáfa af rómversku 

messunni má nú nota sem Forma extraordinaria í litúrgíunni. 

Að sögn Benedikts XVI er ekki rétt að tala um þessar tvær útgáfur af rómversk-

kaþólsku messunni sem tvo helgisiði, heldur ber að líta á þær sem tvíþætta notkun á 

sama helgisiðnum. Benedikt XVI páfi vildi einnig koma á framfæri að messuformið 

sem var í notkun fyrir Síðara Vatikanþingið var aldrei löglega afnumið og var því ávallt 

leyfilegt. Á þeim tíma sem nýja messan var kynnt til sögunnar þótti ekki nauðsynlegt 

að gefa út sérstök form fyrir mögulega notkun á messunni sem notuð var fyrir Síðara 

Vatikanþingið. Sennilega var hugsað sem svo að það væru bara nokkur einangruð 

tilfelli sem yrði farið í og málin leyst. En raunin var sú að hópur af fólki var mjög 

tryggt fyrri útgáfu þessara rómversku helgisiða.
196

  

Margir sem samþykktu þær breytingar sem urðu á Síðara Vatikanþinginu, vegna 

tryggðar sinnar við páfa og biskupa, vilja þó endurheimta hið gamla form litúrgíunnar 

sem var þeim kært og á mörgum stöðum var ekki farið eftir nýju skipuninni um nýju 

messuna. Benedikt XVI páfi segist tala út frá reynslu, þar sem hann segist hafa upplifað 
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það sama, að breytingin á litúrgíunni hafi valdið mikilli vanlíðan á meðal trúaðra.
197

 

Jóhannes Páll Páfi II
198

 gaf út Motu Proprio Ecclesia Dei í júlí 1988, það innihélt 

útskýringar á messunni frá 1962. Páfi vildi aðstoða bræðralag Heilags Píusar X, sem að 

Lefebvre tilheyrði, og vildi ná sátt við það. Sátt náðist þó ekki og vandamál tengd 1962 

messunni eru ennþá til staðar, og víðar en í bræðralaginu út af skorti af nákvæmum 

lagalegum reglum. Strax eftir Síðara Vatikanþingið var gert ráð fyrir að eftirsókn eftir að 

fá að halda messuforminu frá 1962 yrði lítil þar sem áætlað var að aðeins eldri 

kynslóðin myndi vilja halda í það. Annað kom á daginn.
199 

Í lok bréfsins segir að það sé 

engin mótsögn á milli þessa tveggja reglugerðar um messuna, þ.e. Trídentmessunnar og 

messunnar sem samþykkt var á Síðara Vatikanþinginu. Vöxtur og þróun væri eðlilegur 

hlutur.
200
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6. Lokaorð 
 

Með Trídentmessunni sem samþykkt var árið 1570 urðu tilbeiðsluhættir í rómversku 

kirkjunni skýrari með þeirri áherslu að messubókin yrði það sem nota skyldi í kirkjunni. 

Þetta hafði sína kosti, þar sem að samræmi og stöðugleiki einkenndi messuna; en þetta 

jók einnig ósveigjanleika hennar. Þetta varð einnig til þess að söfnuðurinn varð 

áhorfandi sem leiddi til þátttökuleysis í messunni. Áberandi í þessum áherslum var 

fórnarþáttur evkaristíunnar sem eflaust eru afleiðingar af átökunum við siðbótarmenn 

um fórnarkenningu kirkjunnar.
201

  

Messan frá Trídentþinginu sem kennd er við Píus V og útbreidd af honum frá árinu 1570 

er þekkt fyrir að vera áhrifamesta verk þingsins. Ekki aðeins voru það prestarnir sem  

notuðu messuna til viðmiðunar heldur var hún einnig notuð sem boðberi 

fagnaðarerindisins í flestum löndum. Í fjórar aldir var messuform Píusar V notað sem 

viðmið fyrir messuna og boðberar trúarinnar notuðu þetta messuform þegar farið var um 

heiminn.
202

 

Rannsókn á litúrgíunni og rannsóknir á ritum kirkjufeðranna á tuttugustu öldinni varð 

kveikja að áhuga á að endurheimta forna litúrgíu. Þar á meðal var sú iðkun messunnar 

að prestur standi fyrir aftan altarið og snúi að fólkinu. Eins var umræðan um viðtöku 

altarissakramentisins, brauð og vín sem og helgunarbænin í kvöldmáltíðarsakramentinu 

til umræðu. Þetta voru þau atriði sem urðu  meðal annars kveikjan að breytingum á 

Síðara Vatikanþinginu.  

Þeir sem aðhylltust endurnýjun á litúrgíunni stóðu oft á móti því sem leiðtogar 

kirkjunnar boðuðu. Þar sem endurnýjunin kallaði á breytingar varð það alltaf svo að þær 

hljómuðu sem gagnrýni á vestrænt samfélag og hið örugga samband kirkjunnar við 

samfélagið.
203

 

Ályktun Síðara Vatikanþingsins um litúrgíuna og þær breytingar sem áttu að fylgja í 

kjölfarið voru fyrstar á dagskrá á Síðara Vatikanþinginu og er það engin tilviljun. 
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Nútíma litúrgísku hreyfingarnar höfðu fengið stuðning frá bæði klerkum og 

leikmönnum í mörgum löndum, þannig að það lá fyrir að þetta væri það efni sem yrði 

fyrst á dagskrá.
204

 

Mesta breytingin í endurbót litúrgíu messunnar var þátttaka safnaðarins, þar sem 

söfnuðurinn er hvattur til þess að taka þátt í helgisiðum. Þá var hvatt til þess að 

litúrgíubækur væru endurskoðaðar svo að helgisiðirnir væru skýrðir betur út.  

Boðskapur Biblíunnar varð skýrari og var lögð meiri áherslu á hann, hvort sem það var í 

Gamla testamentinu eða Nýja testamentinu. Áherslan á predikunina varð mikil og lögð 

áhersla á að hún væri ekki felld út á sunnudögum og á hátíðum. Almennu 

kirkjubænirnar átti að endurnýja þar sem fólk var hvatt til að taka þátt. Áherslan á 

móðurmálið var undirstrikuð, en þó var sett í hendur biskupa og þeirra sem ráða yfir 

hverju svæði fyrir sig hversu mikið af móðurmálinu væri notað í hverri messu. 

Altarisgöngur áttu að vera við hverja messu og einkamessur áttu að heyra sögunni til.  

Áherslan á að fólk skildi hvað fór fram í messunni varð mikilvægt atriði. Þar sem 

latínan hafði verið notuð í messunni var nú lögð áhersla á móðurmálið. Síðara 

Vatikanþingið var skýrt í sinni skoðun á bænabókinni og endurnýjun hennar.
205

 

Síðara Vatikanþingið hvatti eindregið til samkirkjustefnu. Spurningin um hvort samfélag 

um sakramentið gæti komist á var tekin upp. Þar sem að eining kirkjunnar er tjáð í 

altarissakramentinu er það æskilegt að sameiginleg þátttaka geti orðið.  

Árið 1968 voru sex kaþólskir menn valdir í nefnd á vegum Alkirkjuráðsins þar sem 

kanna átti möguleika á sameiginlegri altarisgöngu. Vatikanið og Lútherska 

heimssambandið hafði árið 1967 skipað sameiginlega samræðunefnd. Árið 1970 var slík 

nefnd einnig skipuð fyrir Vatikanið og Reformeraða heimssambandið. Eins hafa 

samkirkjulegar viðræður átt sér stað við Orþodox kirkjuna.
206

 

Trúfræðilega ályktunin um litúrgíuna var róttæk. Að latínan viki fyrir móðurmálinu og 

að messan og guðsþjónustan væri ekki aðeins málefni prestsins sem stýrir henni heldur 

safnaðarins alls var róttæk breyting. Þetta leiddi einnig til þess að einkamessur áttu að 
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víkja fyrir almennri messu sem átti að fara fram á móðurmáli. 

Endurnýjun á messubókum var eðlilegt skref þar sem að breytingarnar höfðu orðið 

miklar og byggðust þær á þeim nýju reglum sem settar voru.
207

 

Margir kunna ekki við þær nýju breytingar sem urðu á litúrgíunni. En segja má að góðar 

og gildar ástæður hafi verið fyrir því að breytingar voru gerðar. Þegar breytingarnar 

voru settar fram af Páli VI páfa var það gert ljóst að þær væru ekki formlegar. Þetta gaf 

svigrúm fyrir persónulega sannfæringu og umhyggju.
208

 

Aðlögun felur í sér þýðingu á textum og nýtingu á staðbundnum formum og 

framsetningu, til að mynda í tónlist, listum og arkitektúr. Að ná til þeirra sem hafa ekki 

kynnst kristinni trú gerir það nauðsynlegt að skipta út hinum gömlu formum og fá 

eðlislæg form í staðinn, auk þess að breyta tungumáli og túlkunarháttum til samræmis 

við viðkomandi menningu.
209  

 

Ályktunin um litúrgíuna sýnir notkunina en einblínir ekki á kennsluna eins og gert var á 

siðbótartímanum og á upplýsingartímanum. Ef messa er flutt og lofsungin með virðingu 

og náð þá myndi leyndardómur tilbeiðslunnar varðveitast.
210

 

Eftir Síðara Vatikanþing hófust breytingar á kirkjum vegna samþykkis þess að hafa 

frístandandi altari svo að presturinn gæti snúið að fólkinu þegar altarissakramentið færi 

fram. Þetta leiddi einnig til þess fyrirkomulags að stóll var settur fyrir aftan altarið, 

kallaður stóll í basilískum stíl. Eins var sakramentishús frá háaltari fjarlægt, ambó (sem 

er púlt) voru notuð til að lesa upp úr ritningunni, hliðarkapellum var mikið til lokað, 

einkamessum var hætt og áherslan sett á samfélagslega messu.
211

 

Sú viðleitni að taka upp notkun móðurmáls fór fram á ógnarhraða sem var bæði gott og 

slæmt. Það góða við þessa breytingu var að mikil nýsköpun varð en á móti má segja að 

hinir ýmsu siðir hafi glatast. Leitað var hugmynda úr siðum sem spruttu í fornkirkjunni 

og reynt var að binda enda á einstefuna og vanann sem myndaðist hafði,  en áður mátti 

ekki hagga. 
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Þegar kirkjan er gerð sveigjanlegri þá er alltaf áhætta á að hún fari í allar áttir og gliðni í 

sundur. Því mætti vel ímynda sér að hægt væri að koma í veg fyrir það með því að taka 

messuformið og gera það staðlaðra og einfaldara fyrir almenning. Þannig mætti líta á 

breytingarnar sem áttu sér stað með Síðara Vatikanþinginu sem nútímavæðingu 

kirkjunnar. 

Titill ritgerðarinnar „Gerið þetta í mína minningu“ vísar til texta úr Lúkasarguðspjalli 

þar sem segir: Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: „Þetta er 

líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gerið þetta í mína minningu.“
212

 Það er einmitt í 

minningu Drottins sem komið er saman til messu, til að heyra Guðs orð og vera í 

samfélagi. Þetta er jafnvel sú viðleitni sem höfð var að leiðarljósi við breytingu 

messunnar á Síðara Vatikanþinginu, til þess að samfélag og trúin gætu dafnað, þá ekki 

síðst í trúboðslöndunum, þá var nauðsynlegt að fólk skildi hvað fram fór í messunni. 

Tilgangurinn ætti auðvitað að vera sá að fólk geti móttekið það fagnaðarerindi sem er 

verið að boða. Þannig að „Gerið þetta í mína minningu“ á fyllilega við um þetta, sama 

hvort fólk var með eða á móti breytingunum, þá eru þessir tveir pólar þó alltaf að stefna 

að því sama, að syngja messuna í minningu Drottins. 
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