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I. Inngangur 
 

Það er erfitt að gera sér í hugarlund, hvað bjó í brjóstum presta 

Skálholtsbiskupsdæmis á Alþingi á Þingvöllum þann 28. júní árið 1541, 

þegar evangelísk-lúthersk kirkjuskipan (kirkjuordinansía) Kristjáns 3. 

Danakonungs var lögfest í biskupsdæmi þeirra undir forystu hins unga og 

ákveðna biskups, Gissurar Einarssonar. Evangelískar hræringar voru þá fyrir 

nokkru hafnar í biskupsdæminu, og ýmsir prestar höfðu þegar gengið  

nýjum, evangelískum skoðunum á hönd - þeim skoðunum, sem þeir 

skrifuðu nú upp á, að þeir ætluðu sér að fylgja. Fremstur í flokki var biskup 

sjálfur, einlægur siðbótarmaður. Sjálft Nýja testamentið hafði komið út í 

íslenskri þýðingu Odds Gottskálkssonar árið áður en þetta varð, og ýmsar 

aðrar bækur, sem nauðsynlegar voru siðbótinni, komu út á næstu árum og 

áratugum. – Hins ber þó einnig að minnast, að þegar þingheimur samþykkti 

kirkjuskipanina, voru vígbúnir hermenn konungs viðstaddir, og þeirra 

fremstur hershöfðinginn Christopher Hvitfeldt, hreint ekki árennilegur 

útsendari konungsvaldsins. Og um leið og sögulegar ákvarðanir um framtíð 

íslenskrar kristni voru teknar á Þingvöllum, sat síðasti kaþólski 

Skálholtsbiskupinn, Ögmundur Pálsson, ellihrumur og dauðvona, í 

varðhaldi um borð í dönsku herskipi úti fyrir Íslandsströndum. 

En þó að kenningar manna um hugrenningar prestanna, sem 

samþykktu kirkjuskipanina við þetta tilefni, verði aðeins á getgátum reistar, 

mun hitt engum vafa undirorpið, að undirritun þeirra var afdrifarík, því að 

hún markaði formlegt upphaf evangelísk-lútherskrar skipunar kirkjumála á 

Íslandi, í helgihaldi, boðun, fræðslumálum og öðru sem innri mál kirkjunnar 

varðar.  

Með siðbótinni hófst nýr kafli í sögu helgihalds á Íslandi. Segja má 

að fyrirmælin um messuna og predikunina í kirkjuordinansíunni, sem 

lögfest var júnídaginn örlagaríka á Þingvöllum árið 1541, hafi lagt þann 
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grunn að guðsþjónustuhaldi þjóðarinnar, sem standa myndi um aldir. Sú 

samfella rofnaði ekki fyrr en með útgáfu Aldamótabókarinnar svo kölluðu, 

messubókar Upplýsingarinnar, árið 1801. Engu að síður væri ofsagt að telja 

róttæka breytingu hafa orðið á messugjörðinni á 16. öld. Ýmislegt er að vísu 

á huldu um helgihaldið í landinu á síðmiðöldum, en þó er það talið hafa 

verið í fastari skorðum á þeim tíma en á fyrstu öldum kristni í landinu. 

Neysla kvöldmáltíðarsakramentisins mun t.d. hafa verið í nokkrum 

hávegum höfð og hið sama má segja um skriftirnar.1 Þannig hefur verið 

fullyrt að það form sem messan hafði fengið á 13. öld hafi í 

grundvallaratriðum haldið sér óbreytt öldum saman, ekki aðeins hjá 

Rómarkirkjunni fram að seinna Vatíkanþinginu (1962-1965) heldur einnig 

að mestu í lútherskri tíð á Íslandi.2 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er sú þýðing Gissurar 

Einarssonar Skálholtsbiskups á kirkjuordinansíu Kristjáns 3., sem lögð var 

fyrir þingheim til samþykktar þann 28. júní árið 1541, og sér í lagi messu- 

og predikunarákvæði ordinansíunnar. Rannsóknarspurningar eru 

eftirfarandi: 1) Hvort byggðist þýðing Gissurar á latneskri útgáfu 

ordinansíunnar frá 1537 (Ordinatio ecclesiastica regnorum Daniae & 

Norvegiae et Ducatuum Slesvicensis, Holsatiae, etc. etc.) eða á danskri 

útgáfu hennar frá 1539 (Den danske Kirkeordinans)? 2) Hvaða breytingar, 

ef nokkrar, gerði Gissur á frumtextanum í meðförum og þá hvers vegna?  

Til skilnings á bakgrunni ordinansíunnar verður í upphafi fjallað um 

siðbót Lúthers á meginlandinu og hér á Íslandi og þá einkum, sem fyrr er 

getið, þátt þýðanda ordinansíunnar, Gissurar Einarssonar, í atburðarásinni. 

Kastljósi verður því næst beint að tilurð ordinansíunnar, höfundum, 

markmiðum og meginefni hennar. Þá verða rakin viðhorf Lúthers til 

helgihaldsins eins og þau birtast í helstu ritum hans um efnið á árunum 

1520-1526. Siðbótarmanninum var messan hugleikin en vildi ekki stofna til 

                                                        
1 Sigurður Líndal 1990, s. 156-157. 
2 Kristján Valur Ingólfsson 2006, s. 443. 
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„nýrrar“ guðsþjónustu heldur bæta það sem aflaga hafði farið guðfræðilega í 

messu Rómarkirkjunnar. 

Frá rannsókninni sjálfri er skýrt í V. og VI. kafla ritgerðarinnar. Þar 

eru tveir kaflar ordinansíunnar teknir sérstaklega fyrir, þ.e.a.s. þeir sem 

fjalla um opinbera messugjörð (Ritus celebrandi publicam missam) og 

predikun fagnaðarerindisins (Ritus praedicandi). Til að leita svara við 

rannsóknarspurningunum eru kaflarnir tveir birtir eins og þeir koma fyrir í 

fjórum útgáfum kirkjuordinansíunnar. Útgáfurnar fjórar eru: 

• Latneska útgáfan frá 1537 (Ordinatio Ecclesiastica).3 

• Dönsk þýðing ordinansíunnar. Hún var upphaflega prentuð 1539 

undir heitinu Den danske Kirkeordinans en síðan að mestu óbreytt 

árið 1542 undir heitinu Den  rette Ordinans.4 

• Íslensk þýðing Gissurar Einarssonar Skálholtsbiskups (Kirkju-

ordinanzía Kristjáns konungs hins III.) sem lögfest var fyrir 

Skálholtsbiskupsdæmi á Þingvöllum árið 1541 og prentuð er í 

Íslenzku fornbréfasafni.5 

• Yngri þýðing ordinansíunnar, íslensk, sömuleiðis prentuð í Íslenzku 

fornbréfasafni.6 Þessi þýðing er fyllri en þýðing Gissurar, þar sem 

engum köflum er þar sleppt. Hún er frá því um 1600, þýðandinn er 

ókunnur en talið er að hún hafi verið gerð að frumkvæði Odds 

Einarssonar, Skálholtsbiskups 1589-1630.7 

Auk þess verður birt til samanburðar eigin þýðing mín á latneska 

textanum (Ordinatio Ecclesiastica), og var markmið hennar að birta eins 

orðrétta þýðingu og kostur væri.  

Því hefur verið haldið fram, að Gissur biskup hafi þýtt 

kirkjuordinansíuna beint úr latínu. Í prentun Íslenzks fornbréfasafns á                                                         
3 Sjá Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 265-271. 
4 Sjá Lausten 1989, s. 166-179. 
5 Sjá Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 130-135. 
6 Sjá Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 181-191. 
7 Vilborg Auður Ísleifsdóttir 2006, s. 526. 
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þýðingu Gissurar er þannig tekið fram á undan „formála“ ordinansíunnar, að 

hann sé aðeins að finna í danska textanum en ekki í þeim latneska. Þar sem 

formálinn hafi aldrei staðið í bréfabók Gissurar er sagt „auðráðið að Gizur 

biskup hefir þýtt eptir latínunni, en ekki dönskunni.“8 Þessi formáli er sá 

sem danska ríkisráðið setti á undan ordinansíunni er það samþykkti hana 

(þ.e. Den danske Kirkeordinans) á herradeginum í Óðinsvéum 14. júní 

1539. 

Í þessari ritgerð er ekki tekið undir þetta sjónarmið. Þó er hér ekki 

heldur fullyrt að þýðing Gissurar fylgi með öllu dönsku útgáfunni, eins og 

nefna má til samanburðar að yngri, íslenska þýðingin geri sannarlega. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í fyrsta lagi þær, að biskupinn hafi 

vissulega byggt á danska textanum að mestu leyti en textatengsl séu þó víða 

og ótvírætt einnig til staðar við latnesku útgáfuna, líkt og þýðandi hafi farið 

á milli frumútgáfa með ákveðin markmið í huga varðandi íslenska textann. Í 

annan stað leiðir rannsóknin í ljós að Gissur mun í reynd hafa gert ýmsar 

breytingar á textanum í meðförum, þar sem annars vegar ræðir um 

staðfærslur til íslenskra aðstæðna og hins vegar viðbætur til skýringar eða 

áhersluauka.  

Breytingarnar sem fram koma í messu- og predikunarköflunum eru 

þó óverulegar og hafa litla sem enga merkingarbæra þýðingu. Þær renna 

hins vegar stoðum undir það, sem hin valkvæðu tengsl texta Gissurar við 

dönskuna og latínuna benda til, að Gissur Einarsson hafi í reynd lagt fram 

sína eigin útgáfu af kirkjuordinansíunni á Þingvöllum 1541. Hann hafi haft 

til hliðsjónar báðar útgáfurnar, á latínu og dönsku, fremur þó Den danske 

Kirkeordinans en Ordinatio Ecclesiastica, en verið texta þeirra að mestu 

trúr – og þó enn frekar anda þeirra. Hann hafi hins vegar breytt orðalagi, 

bætt við texta og af tekið eftir því sem honum þótti best henta. Fræðimenn 

hafa áður bent á og velt fyrir sér ástæðum þess að þýðing Gissurar hafi í 

heild sinni verið skert, þannig að mikilvægum köflum hafi hreinlega verið 

                                                        
8 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 122. 
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sleppt, t.d. um fjárhagsgrundvöll embættis súperintendents.9 Bendir sú 

staðreynd í sömu átt og þessar niðurstöður. – Í lokakafla ritgerðarinnar eru 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar nánar auk þess sem þar er að finna 

sögulegt yfirlit og umræðu um efnið. 

Hvað varðar fyrri rannsóknir virðast íslenskir fræðimenn ekki hafa 

skrifað margt þar sem sérstaklega er fjallað um kirkjuordinansíuna þó að 

vitaskuld sé hennar getið og um hana rætt í margvíslegu samhengi er tengist 

siðbótinni. Í Danmörku er allt annað uppi á teningnum og er M. S. Lausten 

afkastamestur síðari tíma höfunda um efnið, enda mjög til rita hans vitnað í 

því sem hér fer á eftir. – Arngrímur Jónsson ræðir, einn fárra, málfarið á 

þýðingu Gissurar og segir hann hafa þýtt „eftir hinum lögtekna danska 

texta“ frá 1539 en hafa haft latnesku útgáfuna „til hliðsjónar að einhverju 

leyti.“10 Hann rökstyður þetta ekki nánar, en niðurstöðurnar í þessu verkefni 

hníga í sömu átt og ályktun hans. 

Ekki er kunnugt um að áður hafi farið fram á Íslandi textarannsókn á 

borð við þá sem hér liggur til grundvallar. En ekki skal þó tekið undir það 

sjónarmið eins höfundar að ástæðan sé helst sú að ordinansían sé 

„afspyrnuleiðinleg aflestrar, tyrfin og þung“!11 Ein af orsökunum kann hins 

vegar að vera sú að latínan hafi fælt menn frá því að fjalla um ordinansíuna, 

en sem kunnugt er hefur latínukennsla minnkað mikið á Íslandi frá því sem 

var fyrr á tíð.12 Þá má spyrja hvort enn eimi eftir af þjóðernissinnaðri 

söguskoðun Páls Eggerts Ólasonar og annarra 19. aldar manna, sem tengdi 

konunglegu siðbótina og kirkjuskipan hennar við eflingu konungsvaldsins 

og litu hana því frekar neikvæðum augum í miðri sjálfstæðisbaráttunni.13 

Einn varnagla er hér rétt að slá. Þar sem guðfræðileg umræða um 

efnið er óhjákvæmileg í framhaldinu varðar sjónarhorn rannsakandans                                                         
9 Sjá Vilborg Auður Ísleifsdóttir 2006, s. 540-541. 
10 Arngrímur Jónsson 1993, s. 12. 
11 Vilborg Auður Ísleifsdóttir 2006, s. 530. 
12 Þetta getur gilt um fleiri mikilvæg, kirkjuleg rit fyrri alda, t.d. hina viðamiklu kirkjusögu 
feðganna og Skálholtsbiskupanna Finns Jónssonar og Hannesar Finnssonar frá 1772-1778. 
Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2012, s. 190. 
13 Loftur Guttormsson 2000, s. 9. 
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miklu. Hann er í þessu tilfelli evangelísk-lútherskur guðfræðingur, vígður til 

þjónustu í þeirri þjóðkirkju, sem enn hvílir á arfi siðbótarordinansíunnar á 

svo margan hátt í starfi sínu. Játningarnar og vígsluheitið skilur enginn eftir 

þegar gengið er til verkefnis af þessu tagi. Því er hér t.d. farin sú leið að nota 

hugtakið siðbót um það, sem t.d, á ensku og dönsku nefnist reformation. 

Þess ber að geta að ýmsir vilja þar fremur nota síður gildishlaðið orð á borð 

við siðaskipti eða siðbreytingu.14 – Verkefnið felst engu að síður í því að 

stilla sér upp í nokkurri fjarlægð frá viðfangsefninu, kynna helstu persónur 

og leikendur og þeirra framlag til málanna, en þó umfram allt að kafa ofan í 

textann, leita svara við rannsóknarspurningunum með eins hlutlægu móti og 

kostur er og leggja mat á niðurstöðurnar. Ég þakka þeim af alhug, sem hafa 

stutt mig á þeirri vegferð. 

                                                        
14 Um þessa hugtakanotkun, sjá Helgi Þorláksson 2003, s. 43. 
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II. Siðbótin 
 

II. 1. Siðbót í ríki Danakonungs 
 

Í raun eru þeir því syndarar, en eigi að síður eru þeir réttlátir, vegna 
þess að hinn miskunnsami Guð kveður þá svo vera... Þeir eru 
syndarar í raun, en réttlátir í von. (Marteinn Lúther í fyrirlestri um 
Rómverjabréfið, 1515-1516).15 
 
Sú grein siðbótarinnar, sem tók að berast til Íslands í kringum árið 

1530, er sem kunnugt er kennd við saxneska ágústínusarmunkinn og 

guðfræðiprófessorinn Martein Lúther (1483-1546). Sem ungur maður 

glímdi Lúther við Guð og reyndi að rísa undir kröfum hans um réttlátt 

líferni, uns honum varð það ljóst, sem verða skyldi grundvöllur allrar 

guðfræðilegrar hugsunar hans: Réttlæting mannsins var gjöf Guðs, sem 

mönnum gæti ekki hlotnast að launum fyrir verk, heldur aðeins af 

óverðskuldaðri náð og kærleika Guðs.16 

Hér gefst hvorki rúm til að rekja þrotlausa baráttu Lúthers við 

páfavaldið allt frá því að hann negldi hinar frægu 95 tesur sínar gegn 

aflátssölunni á dyr hallarkirkjunnar í Wittenberg þann 31. október árið 1517 

– né til að telja upp hin fjölmörgu verk hans á sviði guðfræði og 

biblíuskýringar, sem ásamt fleiru lögðu smám saman grunninn að kenningu 

evangelísk-lúthersku kirkjunnar. Í IV. kafla hér á eftir verður þó gerð grein 

fyrir helstu skrifum hans um guðsþjónustuna, en Lúther var áhugasamur 

mjög um helgihald og sálmasöng. Í bili látum við nægja að nefna, að Lúther 

afneitaði grundvallarstoðum páfavaldsins, taldi aðeins skírn og kvöldmáltíð 

með réttu sakramenti kirkjunnar, vildi greina á milli andlegs og veraldlegs 

valds (sverðin tvö), hafnaði fórnarskilningi á messunni og lagði alla tíð 

áherslu á að í trúnni hlyti maðurinn óverðskuldaða náð Guðs, en væri um 

                                                        
15 „Re vera peccatores, sed reputatione miserentis Dei iusti... peccatores in re, iusti autem in 
spe.“  McGrath 2001, s. 422. 
16 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2000, s. 113. 
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leið kallaður til þjónustu við náunga sinn og þar með til þakkarfórnar við 

Krist fyrir verk hans.17 

Útbreiðsla rita og kenningar Lúthers í heimalandi hans var með 

endemum hröð. Segja má að tilkoma prentlistarinnar hafi þar skipt sköpum, 

en ekki síður þéttbýlismyndun, þar sem evangelískir predikarar störfuðu 

víða í borgum og bæjum. Siðbótin náði því á þessum árum fótfestu í stórum 

hluta Þýskalands og evangelísk-lúthersk kirkja var stofnsett með liðsinni 

veraldlegra yfirvalda. Þar kom að áhrif hennar tóku jafnframt að berast 

norður á bóginn. 

Um það bil er Lúther hóf kenning sína, réð fyrir Norðurlöndum 
öllum Kristján II. Hann aðhylltist kenningar Lúthers jafnskjótt sem 
hann kynntist þeim. Ekki mega menn þó ætla það, að þessu hafi 
valdið trúareinlægni hans, áhugi á kirkjumálum beinlínis eða 
óánægja á ástandi kirkjunnar; hitt myndi nær að ætla, að honum hafi 
þókt slík hreyfing gott tæki til þess að efla konungsvaldið og lama að 
sama skapi kirkjuvald og aðalsvald.18 

 

Með þeim orðum lýsir fræðimaðurinn Páll Eggert Ólason skoðun sinni á 

viðhorfum konungs Danaveldis til siðbótarinnar á þeim árum, er hún barst 

norður á bóginn. Einhverjum kynni að þykja þessi gagnrýna sýn höfundar 

hins mikla verks um Menn og menntir siðskiptaaldarinnar á Íslandi, segja 

nútímamönnum sitthvað um viðhorf íslenskra sagnfræðinga á tímum 

sjálfstæðisbaráttunnar til danskra valdsmanna fyrri tíma. Á hinn bóginn 

verður því ekki á móti mælt, að æðstu valdhafar á Norðurlöndunum hljóta 

að hafa hrifist af hugmyndum Lúthers um aðgreiningu veraldlegs og andlegs 

valds, þar sem handhöfum veraldlegra yfirráða voru ætlaðar bæði eignir og 

völd, sem áður höfðu tilheyrt páfa. Jafnframt var þeim framan af þröngur 

stakkur skorinn í að fylgja þeim hugmyndum eftir. Einlægur áhugi á 

trúarlegri siðbót var þó einnig til staðar meðal efri stétta jafnt sem 

alþýðufólks á þessum tíma, bæði í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Svo 

miklu hafði framganga Lúthers og skoðanasystkina hans þó skilað.  

                                                        
17 Lúther 1967, s. 11. 
18 Páll Eggert Ólason 1922, s. 272. 
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Til ber að taka hér, að stéttaskipting var gríðarleg á Norðurlöndum 

við lok miðalda. Þeirri fullyrðingu til stuðnings nægir að nefna, að aðeins 

um 10% dansks jarðnæðis var í sjálfsábúð á þessum tíma, en langflestir 

bændur voru leiguliðar konungs, aðalsmanna eða kirkju. Þar sem jarðeignir 

mynduðu grunn frekari auðs og áhrifa jókst stöðugt bilið á milli voldugu 

eignamannanna og svo allra hinna, sem minna áttu. Biskupar voru oftar en 

ekki aðalsmenn, sem jafnvel höfðu ekki síður áhuga á kaupsýslu en 

kristindómi, og sátu þar að auki gjarnan í danska ríkisráðinu. Þeir höfðu því 

mikil völd í hendi sér, og aðgreiningin milli hins andlega og veraldlega 

sverðs var þar af leiðandi lítil.19 

 Ljóst er að Kristján konungur 2., sem ríkti frá 1513-1523, mun hafa 

sýnt Lúther og verkum hans nokkurn áhuga.20 En hvort hann hafi kynnst 

þeim að því marki að hann hafi hrifist af hugmyndafræði 

siðbótarhreyfingarinnar, er erfitt um að fullyrða af algerri vissu. M. S. 

Lausten bendir á, að þó að ekkert standi í vegi fyrir því hvað 

tímasetningarnar snerti að konungur hafi á embættisárum sínum orðið fyrir 

slíkum áhrifum, er ekki að sjá margt í embættisfærslu hans, sem beinlínis 

bendi til lútherskra áhrifa. Það kann þó einnig að vera til marks um pólitíska 

kænsku konungs. – Og hitt vitum við, að fornmenntastefnuna 

(húmanismann) bæði þekkti Kristján 2. og aðhylltist, og að margt í 

embættisverkum hans átti sannarlega eftir að leggja grunninn að styrk 

evangelískrar kirkju, þegar hennar tími rann loks upp með fullum þunga í 

Danaveldi. Þar má nefna, að í lagabálkum konungs frá 1521-1522 átti að 

gera auknar faglegar kröfur til biskupa og presta og gera þá ábyrgari en áður 

hafði tíðkast gagnvart guðsþjónustulífinu og öðrum innri málum kirkjunnar. 

Þrátt fyrir það skipaði konungur aðalsmann að nafni Åge Sparre í embætti 

erkibiskups í Lundi, þar sem sá sat til ársins 1532, og veikti það óneitanlega 

                                                        
19 Lausten 1987c, s. 104-105. 
20 Lausten 1987d, s. 20-21. 
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vörn kaþólskunnar í danska ríkinu, að veraldlegur valdhafi sæti í þessu 

veigamikla embætti, en ekki víðlesinn og áhrifamikill guðfræðingur.21 

 Fyrsta landsvæði danska ríkisins, þar sem evangelísk-lúthersk 

kirkjuskipan komst á, var syðsti hluti þess, hertogadæmið Slésvík-Holstein. 

Hinn ungi hertogi þess á þeim tíma, Kristján að nafni, var mikill 

lútherssinni, og árið 1528 lét hann alla prestana í sínu umdæmi sverja sér 

nýjan, lútherskan embættiseið.22 Kristján var jafnframt sonur Friðriks 1., 

sem tekið hafði við krúnunni af Kristjáni 2. árið 1523. Friðrik þessi ríkti í 

áratug, að nafninu til sem kaþólskur konungur, en ruddi þó málstað 

mótmælenda svo braut með verkum sínum á valdastóli, að vart verður um 

villst, hvort að hjörtu þeirra feðga hafi ekki slegið í viðlíka átt í trúarefnum.  

Eitt afdrifaríkasta verk Friðriks 1. í þessum efnum var, að á 

stéttaþingi árið 1527 fékk konungur það samþykkt, að hver sá ætti rétt á 

vernd sinni, sem vildi predika „það sem er guðlegt eða kristilegt,“ eða með 

öðrum orðum: að vernd hans næði jafnt til evangelískra sem kaþólskra 

predikara.23 Og slík predikun var raunar orðin algeng á þeim tíma. Víða í 

danska ríkinu höfðu bæði klerkar og leikmenn þegar hér er komið sögu 

hrifist af siðbótarhreyfingunni. Munkar og nunnur voru þannig teknar að 

yfirgefa klaustur sín í nokkrum mæli, allmargir prestar höfðu gengið í 

hjónaband og hætta var talin á að bændauppreisn brytist út á Jótlandi að 

þýskri fyrirmynd. Margir ungir guðfræðingar predikuðu nú Orðið af 

eldmóði siðbótarinnar. Kaþólska kirkjan var enn um sinn opinber kirkja í 

landinu, en áhrif lútherskunnar voru orðin svo mikil, að nú var tekið að 

stofna, og það undir verndarvæng konungs, sjálfstæða, evangelíska 

fríkirkjusöfnuði, óháða kaþólsku biskupunum, með eigin presta og eigin 

skipan guðsþjónustunnar.24 

 Að Friðriki 1. gengnum árið 1533 tók við blóðug barátta nokkurra 

aðilja um krúnuna. Sigur hafði að lyktum enginn annar en sonur hans, sá                                                         
21 Lausten 1987c, s. 106-107. 
22 Lausten 1987b, s. 19. 
23 Loftur Guttormsson 2000, s. 42. 
24 Lausten 1987c, s. 115-116. 
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lútherski Kristján hertogi, sem var hylltur sem Kristján konungur 3. árið 

1536. Hann beið ekki boðanna með að innleiða konungleg siðaskipti í ríkinu 

heldur lét hendur standa fram úr ermum, þegar er öll völd voru komin í hans 

hendur, við að útrýma kaþólsku kirkjunni á einu bretti úr landinu. Biskupa í 

Danmörku lét hann handtaka, alla sem einn, lét þá afsala sér bæði völdum 

og fasteignum og gerði þá ábyrga fyrir borgarastyrjöldinni, sem geisað hafði 

í landinu.25 Þó höfðu þessir biskupar ekki fengið skipun páfa, enda hafði 

hann ekki samþykkt kirkjupólitík Kristjáns 2. og Friðriks 1. Klaustrin og 

þeirra eignir tók hann einnig í sína vörslu.26 Í október þetta ár kallaði 

konungur saman um þúsund manna stéttaþing borgara, bænda og aðals í 

Kaupmannahöfn, þar sem aðgerðir þjóðhöfðingjans voru lögfestar, og 

siðbótin þar með lögleidd í Danmörku og Noregi. 

Kristján 3. hefur sjálfur fengið þann dóm sögunnar, þrátt fyrir þessa 

grimmd sína við að innleiða lútherskuna í ríki sitt, að hafa verið einlægur 

trúmaður 

sem lifði lífi sínu í alvarlegri, lútherskri guðrækni og ræktaði með sér 
lifandi áhuga á guðfræðilegum úrlausnarefnum. Hann hóf hvern dag 
og lauk honum á helgri stund og stundum predikaði hann sjálfur í 
höllinni. Daglega las hann í Biblíunni í herbergi sínu „hárri og skýrri 
raustu“ og hann kynnti sér guðfræðirit af kappi... Þar að auki vitnaði 
hann gjarnan til Fræðanna minni eftir Lúther og til 
Ágsborgarjátningar Melanchtons...27 
 
Í ágúst og september 1537 áttu sér svo stað nokkrir atburðir, sem 

mörkuðu formlegt upphaf hins nýja siðar í ríkinu. Konungshjónin voru 

krýnd í Frúarkirkju, háskólinn í Kaupmannahöfn var stofnsettur á ný sem 

lúthersk lærdómsstofnun og nýir, evangelískir biskupar (súperintendentar) 

vígðir (m.a. Peder Palladius Sjálandsbiskup).28 Flokk biskupanna fylltu þeir 

                                                        
25 Lausten 2006, s. 24. 
26 Lausten 1987b, s. 26.  
27 „som førte et alvorligt luthersk fromhedsliv og nærede en levende interesse for teologiske 
problemer. Han begyndte og slutte dagen med andagt, undertiden prædikede han selv på 
slottet. Dagligt læste han i Bibelen i sit gemak „med høj og tydelig røst“, og han studerede 
flittigt teologiske værker... Desuden henviste han gerne til Luthers Lille Katekismus, 
Melanchtons augsburgske bekendelse...“ Lausten 1987c, s. 135-136. 
28 Lausten 1987a, s. 26.  
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einir, sem konungur og ráðgjafar hans handvöldu, enda höfðu þeir allir 

staðið í stafni í siðbótarbaráttunni.29 Síðast en ekki síst staðfesti konungur 

með undirskrift sinni á þessu ári kirkjuordinansíu ríkis síns, á latínu, 

Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniae et Norvegiae et Ducatuum 

Slesvicensis, Holsatiae, etc. etc.  

Kirkjuordinansían, eða kirkjuskipanin, er nokkurs konar stefnuskrá 

dönsku siðbótarkirkjunnar, þar sem tekið er á skipulagi helstu innri málefna 

kirkjunnar að lútherskum hætti. Í henni er þannig m.a. fjallað um 

predikunina, helgiþjónustuna, barnafræðsluna, uppihald prestanna og 

félagslega þjónustu kirkjunnar (díakóníuna). Ordinansían er gjarnan kennd 

við Jóhannes Bugenhagen, sóknarprest í Wittenberg og einn af leiðtogum 

lúthersku siðbótarinnar, sem lagði á hana lokahönd að undangenginni vinnu 

innlendra guðfræðinga. Dönsk útgáfa hennar, Den danske kirkeordinans, er 

tveimur árum yngri en latneski textinn eða frá árinu 1539. Til að markmið 

ordinansíunnar næðust áttu allir sóknarprestar í danska ríkinu að eignast 

eintak af henni og framfylgja fyrirmælum hennar. Í III. kafla verður fjallað 

ýtarlega um tilurð ordinansíunnar og meginefni hennar. 

 

 

II. 2. Siðbótin berst til Íslands 
 

Forsendur alþýðlegrar siðbótar voru litlar á Íslandi á þessum tíma. Dýrkun 

dýrlinga var býsna mikil hér eins og annars staðar og munu þau einkum hafa 

verið höfð í hávegum: María Guðsmóðir, Ólafur helgi Noregskonungur og 

Pétur postuli, auk innlendu dýrlinganna Jóns Ögmundssonar Hólabiskups og 

Þorláks Þórhallssonar Skálholtsbiskups.30 Þéttbýlismyndun var hér vart 

hægt að tala um (sjá nánar kafla VI. 4), hvað þá borgarastétt. Læsi hefur 

trauðla talist almennt. Loftur Guttormsson segir þó vísbendingar um að það 

„hafi ekki verið fátítt meðal höfðingja og gildra bænda um 1200,“ og enn                                                         
29 Lausten 1987d, s. 116. 
30 Sigurður Líndal 1990, s. 172. 



16  

fremur að bóklegum menntum hafi trúlega fleygt fram hér á 13. og 14. öld, 

enda hafi lestrarkunnátta um það leyti tekið að ná svolítið til efnaminni 

bæja.31 Þá er þess skylt að geta, að þó að bækur hafi verið fokdýrar var 

bókaeign kirkna allnokkur á miðöldum, einkum klaustra og dómkirkna. 

Fyrst og fremst var þar um að ræða helgisiðabækur.32 

Gjarnan er haft fyrir satt, að fyrsti siðbótarmaðurinn á Íslandi hafi 

verið prestur í Odda á Rangárvöllum að nafni Jón Einarsson. Sá prestvígist 

um 1510 eftir alllanga dvöl í Skálholti, en siglir utan til náms að öllum 

líkindum árið 1524 og dvelst bæði í Noregi og Þýskalandi. 

Og þá virðist það blasa við, hvers vegna Jón Einarsson verður fyrsti 
siðaskiptamaður á Íslandi. Í þessari utanför, líklega í dvöl sinni á 
Þýskalandi, kynnist hann kenningum Lúters og verður sannfærður 
um sannleika þeirra33 
 

fullyrðir Tryggvi Þórhallsson hiklaust í ritgerð sinni frá árinu 1917.  Það sem 

heldur nafni sr. Jóns svo mjög á lofti er predikun, sem Jón Egilsson segir í 

Biskupaannálum sínum árið 1605 að nafni sinn hafi flutt í Skálholti á 

kyndilmessu (2. febrúar), trúlega árið 1528. Sagt er að hann hafi talað þar 

„mart um ákall heilagra, að það væri afguðadýrkan og óguðlegt,“ þ.e. 

mótmælt dýrlingadýrkun kaþólskunnar. Og þegar Ögmundur Pálsson, 

biskup í Skálholti, hafi reiðst klerki fyrir að „fylgja villu Lutheri“ hafi sr. 

Jón svarað því til, að prestum væri bannað að giftast, en samt segði Páll 

postuli, „að presturinn, biskup eða djákninn skyldi vera einnar kvinnu 

eiginmaður.“34 

Þrír fræðimenn, þeir Helgi Þorláksson, Loftur Guttormsson og Jónas 

Gíslason, lýsa allir vissum efasemdum um, að þessi predikun hafi yfir höfuð 

verið flutt. Loftur bendir á misræmið í að Oddaprestur hafi flutt slíka 

predikun í Skálholti.35 – Helgi telur þessa frásögn fremur öðru vera tilraun 

annálaritarans til að skýra deilur sr. Jóns og Ögmundar biskups um rekstur                                                         
31 Loftur Guttormsson 1989, s. 123-124. 
32 Sjá Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder I, s. 527-528. 
33 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 18. 
34 Jón Egilsson 1856, s. 75. 
35 Loftur Guttormsson 2000, s. 49. 
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Oddastaðar á árinu 1528.36 – Jónas álítur frásögnina ekki geta staðist í ljósi 

vináttu þeirra Jóna, Einarssonar í Odda og Arasonar biskups á Hólum, auk 

þess sem Ögmundur Skálholtsbiskup hefði eflaust ákært hann fyrir trúvillu 

og ekki sýnt honum það traust, sem síðar meir varð, væri sagan sönn.37 – En 

Tryggvi Þórhallsson er þess á hinn bóginn fullviss, að sr. Jón hafi að sönnu 

verið siðbótarmaður og komist í andstöðu við kirkjuna af því að lesa 

Ritninguna.38 

 Hvað sem umræddri kyndilmessuræðu og sannferðugleika hennar 

líður verður að teljast líklegt að sr. Jón þessi í Odda hafi verið þjóðkunnur á 

sinni tíð, fyrir að hafa snemma haft í það minnsta eitthvert veður af þeim 

trúmálahræringum, sem áttu sér stað sunnar í álfunni á þessum tíma, og 

jafnvel fyrir að hafa hrifist af boðskap Lúthers með einum eða öðrum hætti. 

Erfitt virðist annars að svara því, hvers vegna annálaritara snemma á 17. öld 

ætti að hafa dottið í hug að setja nafn hans á blað í því samhengi. 

Þessu næst fara sögur af „Lúthers villu“ á Íslandi árið 1532. Þar var á 

ferð Páll nokkur Vigfússon, hirðstjórasonur á Hlíðarenda, seinna lögmaður, 

sem Helgi Þorláksson gengur svo langt að nefna „upphafsma[nn] lútherskra 

siða á Íslandi.“ Ástæða þessa var sú, að hann neytti kjöts á föstudegi og 

iðraðist þess ekki, heldur sat fastur við sinn keip, þrátt fyrir að vera stefnt 

fyrir athæfið.39 Sættir tókust í málinu, og kannski ekki að undra, úr því að 

stórættaður valdsmaður var í spilinu. Þess ber þó að geta, að Páll Eggert 

Ólason lýkur lofsorði á nafna sinn, og telur hann „flekklausast[an]... 

höfðingja á þessum tímum“ og „einarð[an] ættjarðarvin.“40 

 Næstan íslenskra siðbótarmanna ber að nefna Odd Gottskálksson 

lögmann, fyrsta þýðanda Nýja testamentisins á íslenska tungu. Oddur var 

norskættaður biskupssonur frá Hólum, líklega fæddur nærri aldamótunum 

1500, sem dvaldist mjög lengi á unga aldri við nám í Noregi, Danmörku og 

                                                        
36 Helgi Þorláksson 2003, s. 46. 
37 Jónas Gíslason 1979, s. 290-291. 
38 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 20. 
39 Helgi Þorláksson 2003, s. 47. 
40 Páll Eggert Ólason 1922, s. 370. 
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Þýskalandi á upphafsárum siðbótarinnar. Sumir telja, að hann hafi þá jafnvel 

komið til Wittenberg, og má nærri geta um, hvaða trúarlegum áhrifum hann 

hafi orðið fyrir á þeim bæ.41 

 Frásögn Jóns Egilssonar í Biskupaannálum sínum af því, á hvern hátt 

Oddur Gottskálksson sannfærðist um réttmæti hins lútherska siðar, er 

sveipuð nokkrum ævintýraljóma, og minnir á hið kunna sagnaminni um legu 

Þorgeirs ljósvetningagoða undir feldi fyrir trúarbragðaskiptin á Þingvöllum 

rúmum fimm öldum fyrr – og e.t.v. einnig á sagnir um bænabaráttu Lúthers 

sjálfs og enduruppgötvun hans á kenningunni um réttlætingu af trú.42 Oddur 

mun samkvæmt þessari frásögn hafa legið þrjár nætur í röð á bæn til Guðs 

um að opna hjarta sitt og sýna sér glögglega, hvorir siðirnir væru réttari, þeir 

gömlu eða þeir nýrri.  

Að þessum bænum enduðum, og þrimur nóttum umliðnum, þá hafði 
hann sagt, að svo hefði verið um skipt fyrir sér, það hann hefði með 
öllu gleymt því gamla, sem hann hefði það aldri heyrt, og ekki grand 
af því vitað, en þar í móti þá hefði þetta allt [þ.e. hinir nýju siðir] 
opið fyrir sér legið.43  
 

Hvað sem öllu sannleiksgildi líður er þessi frásögn hrífandi. 

 Heim kominn til Íslands tók Oddur að sér skrifarastörf hjá Ögmundi 

Pálssyni Skálholtsbiskupi. Mun það teljast meðal sérkennilegri staðreynda 

siðbótarsögu landsins, að Oddur hafi verið að störfum hjá þessum síðasta 

kaþólska biskupi Sunnlendinga og hatramma andstæðingi evangelískunnar, 

er hann pukraðist við að vinna að undirstöðuverki lúthersks siðar, þýðingu 

rita Nýja testamentisins (a.m.k. Matteusarguðspjalls) á móðurmálið, að því 

er sagt er í hlýju Skálholtsfjóssins!44 Íslenskri þýðingu Odds á síðara 

testamentinu lauk hann í Danmörku og þar kom ritið út árið 1540. 

Hér ber þess að geta, að það voru fleiri ungir menn, sem störfuðu í 

þjónustu Ögmundar biskups um líkt leyti og Oddur, sem voru hallir undir 

hinn nýja sið og kynntu sér hann í sameiningu. Þar má nefna sr. Gísla                                                         
41 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 31. 
42 Um andlega göngu Lúthers, sjá t.d. Bainton 1984, s. 34-46. 
43 Jón Egilsson 1856, s. 76-77. 
44 Páll Eggert Ólason 1922, s. 297. 
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Jónsson kirkjuprest í Skálholti og Odd Eyjólfsson bryta, mág Gísla.45 Og 

ekki má gleyma Gissuri Einarssyni, sem átti eftir að verða fyrsti 

siðbótarbiskupinn á Íslandi. 

 

 

II. 3. Gissur Einarsson, fyrsti lútherski biskupinn á Íslandi 
 

Fimmtándi maður frá Gissuri hvíta er Gissur Einarsson, sá er aftur 
tók upp þráðinn eftir forföður sinn um að fá Íslendinga til að tilbiðja 
hinn hvíta Krist í stað helgra manna og líkneskja er þeir þá dýrkuðu 
mest46 

 

segir Tryggvi Þórhallsson.  

En hið fyrsta sem ræða þarf hvað varðar ævi Gissurar biskups 

Einarssonar er þó trúlega það, hve mikil áhöld eru um fæðingarár hans. 

Ljóst er, að Gissur er dáinn árið 1548, og að hann varð ekki maður langlífur. 

Þó skeikar heimildum um hátt í tvo áratugi þegar kemur að fæðingarárinu. 

Skal því engan undra, þó að ýmsir fræðimenn hafi ritað alllangt mál um 

þetta atriði, byggt á sömu heimildum, en komist eigi að síður hver að sinni 

niðurstöðunni. 

Nú er að segja frá ritgerð sr. Jóns Gissurarsonar um siðskiptatímana. 

Þar fjallar hann m.a. um æsku Gissurar frænda síns, en Gissur faðir Jóns var 

bróðursonur nafna síns biskups. Í ritgerðinni er sagt að Gissur hafi komið 16 

ára til Ögmundar biskups í Skálholt.47 Sá atburður er gjarnan tímasettur árið 

1531, enda sendi Gissur ári síðar þessum velgjörðarmanni sínum bréf frá 

Hamborg, þar sem hann var kominn til náms, og bendir bréfið til þess að 

hann sé þá nýkominn út. Eftir þessu ætti Gissur að vera fæddur árið 1515. 

Það telur Tryggvi Þórhallsson vera rétt.48 – En einnig er tilgreint það orðalag 

sr. Jóns Halldórssonar í Biskupasögum, að Gissur hafi verið „millum fertugs                                                         
45 Loftur Guttormsson 2000, s. 51-52. 
46 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 42. 
47 Jón Gissurarson 1856, s. 675. 
48 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 44. 
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og fimmtugs“ þegar hann dó. Eftir því ætti hann hins vegar að vera fæddur 

milli 1498-1508.49 

Jónas Gíslason kemst að þeirri niðurstöðu í ítarlegri grein um málið, 

að Gissur sé reyndar fæddur um 1508-09. Það byggir hann einkum á þrennu. 

Í fyrsta lagi treystir hann heimildum um að Jón Einarsson, yngri bróðir 

Gissurar, sé fæddur um 1513-14, og því hljóti biskup að vera fæddur fyrir 

þann tíma, jafnvel þó nokkru fyrr, þar sem svo mörg systkini þeirra bræðra 

dóu í frumbernsku, hugsanlega einhver á milli þeirra Jóns og Gissurar.50 Í 

annan stað útskýrir Jónas, að þau ár sem líða, frá því að Gissur kemur til 

Ögmundar í Skálholt (16 ára), og þar til hann kemur heim frá dvöl hjá 

erkibiskupi í Niðarósi árið 1537, hljóti að vera a.m.k. átta, ef ekki fleiri. Svo 

margt drífi á daga hans á þeim tíma, að ekki dugi að „þjappa saman“ þeim 

atburðum. Og í þriðja lagi aðhyllist Jónas þá tilgátu Jóns biskups 

Helgasonar, að ártalið 1532 á fyrrnefndu bréfi Gissurar til Ögmundar, þegar 

hann er nýkominn til náms í Hamborg, sé misritun: MDXXXII í stað 

MDXXVII – þ.e. að árið sé 1527, þegar bréfið er ritað.51 

Vart er hægt að segja, að siðbótarbiskupinn Gissur hafi fæðst með 

silfurskeið í munninum. Foreldrar hans voru Einar Sigvaldason bóndi, 

reyndar af nokkrum ættum, m.a. niðji fyrstu biskupa landsins, Ísleifs og 

Gissurar, og kona hans, Gunnhildur Jónsdóttir, en sú var af ókunnri ætt. 

Æskuheimili Gissurar og hugsanlegur fæðingarstaður mun trúlega hafa 

verið bærinn og klausturjörðin Hraun í Landbroti. Af ættingjum Gissurar átti 

helst eftir að koma við hans sögu föðursystir hans, Halldóra Sigvaldadóttir, 

sem var síðasta abbadísin í Kirkjubæjarklaustri á Síðu.52 

Ekkert skal um það fullyrt, hve varanlegur sá andi var Gissuri 
biskupi, er hann dró að sér á æskuárum, en hins vegar mælti flest 
með því, að hann haslaði sér völl innan kirkjunnar og hæfileikar hans 

                                                        
49 Sjá: Jónas Gíslason 1971, s. 38-39. Páll Eggert Ólason 1922, s. 274-275. 
50 Páll Eggert Ólason (1922, s. 276) telur Gissur fæddan „ekki... síðar en 1513 eða 1512“ og 
byggir þá helst á meintum aldri Jóns bróður hans. 

51 Jónas Gíslason 1971, s. 40-42, 44-46. 
52 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 42-43. 
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voru slíkir og ættarfylgja öll, að þar sem hann fór hlaut jörðin að 
titra53 
 

segir sr. Sigurjón Einarsson, sem lengi þjónaði á Klaustri á seinni hluta 

síðustu aldar, meðal annars í skemmtilegri grein sinni um andblæinn á 

æskuslóðum biskupsins í Vestur-Skaftafellssýslu. 

 Heimildum ber saman um, að Gissur hafi sem piltur verið hinn mesti 

efnismaður, haft góðar námsgáfur og gott atgervi, og átti það eftir að reynast 

honum dýrmætt í þeirri baráttu, sem beið hans síðar á lífsleiðinni. Halldóra 

kom bróðursyni sínum til náms hjá Ögmundi Pálssyni, biskupi í Skálholti. 

Biskupi leist vel á unga manninn, gerðist velgjörðarmaður hans og átti hann 

trúnað hans allan. Að loknu svolitlu námi í Skálholti sendi Ögmundur því 

Gissur út til Hamborgar til náms á sinn kostnað. Námið ytra stundaði Gissur 

af kappi og varð geysifimur bæði í latínu og þýsku, svo eitthvað sé nefnt.54 

Ýmsir hafa furðað sig á því, að hinum rammkaþólska Ögmundi hafi 

þótt Hamborg fýsileg til mótunaráhrifa á ungan mann undir sínum 

verndarvæng, þar sem borgin varð snemma lúthersk.55 En hér verður að 

benda á fyrrnefnda tilgátu Jónasar Gíslasonar og Jóns Helgasonar í þá átt, að 

utanför Gissurar hafi jafnvel verið töluvert fyrr en almennt hefur verið talið, 

og þar með áður en borgin varð opinberlega lúthersk, eða fyrir 1529. Á hinn 

bóginn er engum blöðum um það að fletta, að Gissur varð fyrir 

afdrifaríkum, lútherskum áhrifum í Þýskalandsdvöl sinni. Þá telja sumir, að 

Gissur hafi dvalið um tíma í sjálfri Wittenberg, kynnst þar Bugenhagen og 

jafnvel hlýtt á Lúther sjálfan. En engu verður víst um það slegið föstu, 

hversu skemmtileg sem sú tilhugsun kann að vera.56 

 Hvað sem því líður er ljóst, að þegar Gissur sneri heim frá 

Þýskalandi var hann orðinn einlægur lútherstrúarmaður og hafði „etið kjöt á                                                         
53 Sigurjón Einarsson 1967, s. 365. 
54 Páll Eggert Ólason 1922, s. 279. 
55 Helgi Þorláksson 2003, s. 50. 
56 Magnús Jónsson fullyrðir reyndar, að Gissur hafi alls ekki dvalið í Wittenberg, þar sem 
Ásmundur Guðmundsson hafi rannsakað fyrir sig stúdentaskrár háskólans þar á árunum 
1526-1533, og nafn Gissurar sé þar hvergi að finna. Sjá Magnús Jónsson 1930, s. 179. – Á 
hinn bóginn þarf þetta ekki að útiloka, að Gissur hafi dvalið í skemmri tíma í senn í 
borginni og hlýtt þar á fyrirlestra, án þess að vera innritaður nemandi í háskólanum. 
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föstudag.“57 Þegar Ögmundur biskup komst að raun um, að þessi 

trúnaðarmaður sinn hefði svo turnast, brást hann síður en svo glaður við, og 

vildi ekkert með hann eða námsskuldir hans hafa lengur. 

Auðskilið er það mjög, að Ögmundi biskupi hefir fallið þungt, er 
hann varð þess áskynja, að þessi atgerfismaður, sem hann hafði 
byggt á miklar vonir, var haldinn hinni örgustu villu, sem var 
heilagri kaþólskri kirkju í senn viðurstyggð mikil og skæður voði58 
 

skrifar einn þeirra guðfræðinga, sem ritað hafa um samskipti þeirra 

Ögmundar og Gissurar. Og taka ber undir það. En líkast til hefur það einnig 

verið Gissuri þungbært áfall, að vera orðinn líkur lús milli tveggja nagla, 

annars vegar síns beneficiaris á biskupsstól, sem hafði gert honum kleift að 

stunda nám sitt ytra, og hins vegar hinnar nýtilkomnu sannfæringar sinnar 

um réttmæti lútherskrar áherslu á Guðs orð, afnám dýrlingadýrkunar, 

hjónabönd presta og aðra, nýja siði. 

Í kjölfar þessa átti Gissur ekki í önnur hús að venda en að snúa aftur 

heim til móður sinnar í Landbrotið, en hún var þá orðin ekkja. Ungi 

sonurinn starfaði við bú hennar næsta árið og stundaði útræði til að grynnka 

á skuldum sínum. Að svo búnu fékk hann að fara í munkaklaustrið að 

Þykkvabæ, en Sigvarður ábóti þar kann að hafa verið venslamaður hans. Í 

klaustrinu dvelur Gissur í um tvö ár við lærdóm og kennslu, og virðist ekki 

hafa verið tortryggður vegna trúarskoðana sinna, enda kannski farið 

leyndara með þær en áður.59 

 Greinilegt er, að trúnað Ögmundar hefur Gissuri tekist að vinna 

rækilega aftur um 1535-36, því að þá kemur hann til starfa hjá honum við 

reikningshald biskupsstólsins í Skálholti. Biskup hefur þurft á eljusemi og 

nákvæmni unga mannsins að halda til að halda utan um stólseignirnar, enda 

var hann sjálfur orðinn gamall og sjóndapur um þetta leyti. Hann hafði valið 

frænda sinn, Sigmund Eyjólfsson, sem eftirmann sinn á biskupsstóli, en í 

vígsluför sinni til Noregs andaðist hinn verðandi biskup óvænt vegna meins                                                         
57 Jón Gissurarson 1856, s. 676. 
58 Erlendur Sigmundsson 1942, s. 8 
59 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 46. 
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í fæti.60 Þá sendi Ögmundur Gissur til að ganga erinda sinna hjá 

erkibiskupnum í Þrándheimi, og virðist Ögmundur þá þegar hafa haft 

augastað á Gissuri sem biskupsefni úr því Sigmundur var látinn.61 

Nú var Gissur kominn í undarlega aðstöðu. Hann var siðbótarmaður í 

hjarta sínu, en í reynd var hann engu að síður trúnaðarerindreki milli helstu 

leiðtoga kaþólskunnar í Noregi og á Íslandi – og jafnvel „kaþólskt“ 

biskupsefni sjálfur. – Tryggvi Þórhallsson veltir þessari sérkennilegu stöðu 

fyrir sér í ritgerð þeirri, sem hann skrifaði um Gissur og siðaskiptin til 

samkeppnisprófs um dósentsembætti við guðfræðideild HÍ árið 1917, og var 

gefin út af börnum höfundar eftir hans dag. Tryggvi telur þar, að Ögmundur 

hafi viljað leggja allt kapp á að tryggja viðgang hins forna siðar með því að 

gera ungan mann að sínum sporgöngumanni. Þó að Gissur hafi áður gerst 

ber að lútherskum tilhneigingum, myndi engin samvinna geta orðið milli 

hans og Kristjáns 3. um að koma þeim sið á, hlyti hann biskupsvígslu af 

Ólafi Engilbrektssyni erkibiskupi, því að þá yrði hann alltaf tortryggilegur í 

augum konungs. Gissur yrði samkvæmt þessari kenningu, hvort sem honum 

líkaði betur eða verr, leiðtogi kaþólskra manna á Íslandi, þar sem Kristján 3. 

„vildi ekki hafa hann í flokki með sér.“62 

Hafi biskupsvígsla Gissurar staðið til á annað borð, varð í öllu falli 

ekkert úr henni enda mun Gissur varla hafa lagt kapp á að sækjast eftir 

kaþólskri biskupsvígslu eftir það sem á undan var gengið. Og á heimleiðinni 

frá Noregi vingaðist Gissur meira að segja við fyrsta lútherska biskupinn þar 

í landi, Geble Pedersson. En stuttu eftir að Gissur kom heim hófst sá kafli í 

sögu þjóðarinnar, sem lauk með lögtöku kirkjuskipanar siðbótarinnar í 

Skálholtsbiskupsdæmi. Nú er komið að þeim þætti. 

 

 

                                                        
60 Jón Egilsson 1856, s. 67. 
61 Gunnar Kristjánsson 2006, s. 559. 
62 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 51. 
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II. 4. Aðdragandi þess, að evangelískur siður var lögfestur í 
Skálholtsbiskupsdæmi 
 

Atburðarás sú, er hér á eftir verður rakin í sem skemmstu máli, gerist á 

árunum 1537-1541. Henni lýkur með því, að hin danska kirkjuordinansía 

siðbótarinnar er lögtekin fyrir Skálholtsbiskupsdæmi árið 1541, og verður 

hún því að teljast ein sú afdrifaríkasta í sögu þjóðarinnar. Um hana hefur 

vissulega margt verið ritað af íslenskum sagn- og guðfræðingum síðastliðna 

öld.63 En þessi frásögn verður þó að teljast óhjákvæmileg nauðsyn til 

skilnings á aðstæðum á Íslandi, þegar ordinansían - að meðtöldum þeim 

lítúrgísku ákvæðum, sem verða aðalefni þessa verkefnis - tóku hér gildi.

 Fyrst ber að nefna, að eftir að Gissur Einarsson sneri heim úr 

Noregsför sinni jukust enn þær mætur, sem Ögmundur biskup hafði á 

honum, og um leið sú ábyrgð, sem Gissur hafði á biskupsstólnum. Þar að 

auki vígði Ögmundur Gissur stuttu seinna til prests.64 

Árið 1537 var lúthersk kirkjuskipan gefin út í Danmörku og staðfest 

með undirskrift Kristjáns 3. konungs (sjá kafla II.1). Árið 1538 hefur þetta 

latneska skjal borist til Íslands og er lagt fram á Alþingi. Ögmundur biskup 

verður með einhverju móti að bregðast við því, verja kaþólskuna, en án þess 

þó að baka sér óvild konungs. Staðan er erfið, og Tryggva Þórhallssyni 

þykir Ögmundur hafa verið bæði kænn og fláráður í bréfi sínu um málið, þar 

sem hann segir – væntanlega sér þvert um hug – að ekkert í ordinansíunni 

gangi gegn réttri trú og kenningu, en skýtur sér þó undan því að taka hana 

upp, með því að bera fyrir sig fátækt og kunnáttuleysi fólksins.65 Sat nú um 

sinn við svo búið. 

Næst dró til tíðinda vorið 1539. Þá var hér á ferð þýskur maður, 

Diðrik van Minden að nafni, sem var fulltrúi hirðstjórans Kláusar von 

Merwitz, og fór hann ásamt liði sínu út í Viðey. Þar frömdu þeir mikið 

grimmdarverk, rændu og rupluðu klaustrið „en börðu fólkið og ráku það í                                                         
63 Sjá t.d.: Páll Eggert Ólason 1922, Tryggvi Þórhallsson 1989, Loftur Guttormsson 2000, 
Helgi Þorláksson 2003. 
64 Páll Eggert Ólason 1922, s. 290. 
65 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 56-57. 
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burtu,“ segir Jón Egilsson. Skemmst er frá því að segja, að um sumarið var 

Diðrik þessi og fleiri konungsmenn drepnir af Íslendingum í hefndarskyni.66 

Þó mátti réttlæta gjörðir Diðriks með því, að samkvæmt 

kirkjuordinansíunni, sem þegar hafði verið samþykkt í Danmörku, heyrðu 

klaustrin og þeirra eignir konunginum til. Konungur grunaði Ögmund um 

aðild að vígi Diðriks, en Gissur tók bréfleiðis upp hanskann fyrir 

velgjörðarmann sinn í Skálholti. 

Enn átti Gissur trúnað Ögmundar, og bað hann nú konung þetta sama 

sumar, 1539, að skipa Gissur eftirmann sinn sem kirkjunnar hirði í 

Skálholtsbiskupsdæmi. Veturinn eftir dvaldi því Gissur í Kaupmannahöfn, 

gekkst undir tilskilin próf við Hafnarháskóla og hlaut að sönnu skipun til 

biskupsembættisins. Vígslu til þess fékk hann hins vegar ekki í þessari ferð, 

hugsanlega vegna ungs aldurs, en hann er hér um þrítugt ef marka má Jónas 

Gíslason (sjá II. 6. hér að ofan). Ef til vill taldi hann þó sjálfur ekki orðið 

tímabært að styggja kaþólska áhrifamenn á Íslandi með því að þiggja 

lútherska biskupsvígslu. Ögmundur segir hins vegar af sér og afhendir 

Gissuri embættið með bréfi frá 19. maí 1540.67 Svo virðist sem hann sé á 

þessum tímapunkti grunlaus um annað, en að Gissur muni reynast honum 

leiðitamur í embætti. Skjótt áttu þó veður eftir að skipast í lofti. 

Á prestastefnu í júnílok 1540 samþykktu klerkar 

Skálholtsbiskupsdæmis Gissur sem „fullmektugan biskup“ yfir sér, en 

athygli vekur, að í bréfi þar að lútandi er þess getið, að Gissur hafi á móti 

„lofað að halda oss alla með lög og rétt eftir góðu og gömlu kirkjunnar 

lögmáli.“68 Það orðalag er þó í samræmi við þá staðreynd, að á Alþingi 

þessa sumars höfnuðu menn því að lögtaka kirkjuskipan Kristjáns 3., og 

fengu Jón Arason og hans menn þar mestu um ráðið. Það var þó ekki eina 

óhlýðni þessa þings við konung, því að þvert á bréf yfirvaldsins var 

                                                        
66 Jón Egilsson 1856, s. 68-70. 
67 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 524-525. 
68 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 530-531. 
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Ögmundur einnig hreinsaður af ákæru um að hafa staðið á bak við vígið á 

Diðriki van Minden.69  

 Þrátt fyrir að Gissur hafi ekki treyst sér til að reyna að þvinga presta 

sína til að samþykkja lúthersku kirkjuordinansíuna á þessu þingi – enda vissi 

hann líklega gjörla „hve óruddur vegurinn til hjartnanna var enn fyrir hinum 

nýja sið“70 – kastaðist í kekki milli þeirra Ögmundar þegar um haustið 1540. 

Gissur tók þá að krefja fyrirrennara sinn um reikningsskil af Skálholtsstóli, 

en eignir stólsins virðast hafa rýrnað töluvert í umsýslu Ögmundar, og hann 

ekki hafa gert nægilega glögg skil milli eigin jarðeigna og stólsins.71  

Gamli biskupinn fyrtist mjög við þessar kröfur sporgöngumannsins 

og snerist nú öndverður gegn nýja „superintendentinum.“ Um veturinn ritaði 

hann Jóni Arasyni biskupi á Hólum bréf, þar sem hann kvartar sáran yfir 

meðferð Gissurar á sjálfum sér og biskupsvaldinu, og biður hann um að 

skipuleggja leynilegt ráðabrugg með prestum sínum, til undirbúnings 

aðfarar að unga biskupinum á Torfastöðum vorið eftir.72 Gissur komst hins 

vegar á snoðir um þetta leynimakk og beiddist liðsinnis Erlends 

Þorvarðssonar lögmanns í bréfi í apríl til að koma í veg fyrir það, og gaf þar 

í skyn að þeir makkararnir vildu gera Hóla-Jón að biskupi yfir báðum 

stiftum, þ.e. landinu öllu.73 

 Vorið 1541 standa þá mál svo á Íslandi, að Gissur og Ögmundur eiga 

í köldu stríði, sumpart vegna jarðeigna, en einnig vegna þess, að nú var það 

orðið bert, að Gissur hafði alls ekki hugsað sér að ganga erinda gamla 

mannsins á biskupsstóli og tryggja viðgang kaþólskunnar í 

Skálholtsbiskupsdæmi. Því var einmitt öfugt farið. – Um presta og leikmenn 

í hinu víðlenda stifti er það að segja, að erfitt er að geta sér til um hvorn þeir 

hefðu stutt, gamla biskupinn eða þann nýja, hefðu þeir tekist á um 

                                                        
69 Loftur Guttormsson 2000, s. 56-57. 
70 Jón Helgason 1927, s. 41. 
71 Páll Eggert Ólason 1922, s. 320-321. 
72 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 600-601. 
73 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 609. 
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kirkjuskipan og völd á næsta þingi án utanaðkomandi afskipta. En þau 

afskipti komu einmitt í maímánuði árið 1541. 

Þá var Christoffur Hvítfeldur, lénsmaður til Þrándheims, sendur 
hingað með tvö stríðsskip, að sækja biskup Ögmund og flytja til 
Danmerkur, en setja inn aptur herra Gizur...74 

 

Menn hafa velt því fyrir sér, hvort Gissur hafi ekki átt nokkurn þátt í því, að 

konungur greip til þeirra róttæku aðgerða, sem svo er lýst í 

Biskupaannálum, gegn Ögmundi, sem nú var orðinn andstæðingur hans. 

Tryggvi Þórhallsson vísar þeim vangaveltum algjörlega á bug með þeim 

rökum, að Gissur hafi í upphafi maímánaðar boðað Ögmund til 

reikningsskila á prestastefnu í júnílok. Hefði Gissur rennt minnsta grun í, að 

fulltrúi konungs væri væntanlegur til að grípa inn í málið, hefði verið mun 

meira vit í því fyrir hann að flýta reikningsskilunum, segir Tryggvi, svo að 

Skálholtsstaður fengi nú eitthvað af eignum Ögmundar, áður en þær yrðu 

gerðar upptækar af dönsku yfirvaldi.75 – Þetta eru skynsamleg rök. Fyrsta og 

fremsta ástæða þess, að konungur sendi hingað menn sína þetta örlagaríka 

vor, hlýtur samkvæmt þessu að vera einföld: að honum hafi gramist sú 

óhollusta við sig, er fram hafði komið í þeim gjörðum Alþingis sumarið á 

undan (1540), sem fyrr eru raktar, og viljað grípa í taumana sjálfur. 

En að svo mæltu og þó að fallist sé á rök Tryggva, þá hreinsar það 

Gissur engu að síður ekki með öllu af því, að hafa átt hlut í handtöku 

Ögmundar, eftir að Hvítfeldur og hans menn voru stignir á land. Víst er að 

þeir hafi fundað í maílok í Kópavogi, biskupinn og höfuðsmaðurinn, og að 

nokkrum dögum síðar hafi hinn gamli og blindi episcopus emeritus verið 

tekinn höndum þar sem hann dvaldist hjá systur sinni að Hjalla í Ölfusi, og 

færður í böndum út í danskt herskip. Frægt er líka orðalag Gissurar, sem 

sagan hefur mjög dæmt hann fyrir, í bréfi til Hvítfelds í júníbyrjun 1541, þar 

                                                        
74 Jón Egilsson 1856, s. 72. 
75 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 113. 
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sem hann biður hann lengstra orða að láta ekki „refinn“ – þ.e. sinn forna 

velgjörðarmann – sleppa úr haldi.76 

Höfuðsmaður reið nú fylktu liði til Alþingis á Þingvöllum, þar sem 

það var vitaskuld hans aðalerindi, að fá kirkjuskipan Kristjáns III. 

samþykkta. Fóru leikar svo á þessu þingi í júnílok árið 1541, að 26 

kennimenn í Skálholtsbiskupsdæmi skrifuðu umyrðalaust undir svo 

hljóðandi yfirlýsingu: 

Jatum uær kennimenn Schalholltzstiktis ad uier uilium medtaka wors 
hogbornazta herra kongsins Ordinationem epter þui gud gefur oss 
sina nad til og wor formadur verdur oss tilseigiandis at holldnum 
ollum kennimannligum friheitum. Enn þad afseigium uier hana j 
nockurn mata ad motstanda þad þessu landi bilægiligt ær.77 

 

Samdægurs lýsti Gissur biskup því yfir við prestana, samkvæmt minnisgrein 

sinni, að þeir þyrftu ekki að vænta neins „biskuplegs embættis“ af honum, 

sem ekki væri í samræmi við kirkjuordinansíuna. Um leið hafi hann spurt 

þá, hvort þeir vildu þannig sýna sér hollustu, og hafi þeir játast því, en á 

sama hátt og í yfirlýsingunni hér að ofan tilskilið prestleg réttindi sín.78 – 

Það mun nærri sanni hjá prófessor Magnúsi Jónssyni, að Gissuri hafi ekki 

þótt veita af hollustueið prestanna „eftir það, sem á undan var gengið“!79 

 

 

II. 5. Eftirmáli siðbótarsögunnar í Skálholtsstifti 
 

Rétt er að geta hér fyrstu, skrásettu heimildarinnar skv. Fornbréfasafni um 

embættisfærslur Gissurar Einarssonar biskups eftir nýju, konunglegu 

kirkjuordinansíunni, en hinn 13. ágúst árið 1541 gaf biskup sr. Einari 

Árnasyni presti á Kolfreyjustað leyfi til að ganga í hjónaband.80 Má segja að 

sú heimild marki nokkur tímamót í kirkjusögu Íslendinga.                                                         
76 Vilborg Auður Ísleifsdóttir 1997, s. 201-202. 
77 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 632. 
78 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 634-635. 
79 Magnús Jónsson 1930, s. 188. 
80 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 652-654. 
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Af Ögmundi biskupi Pálssyni er það að segja, að hann átti ekki 

afturkvæmt til Íslands eftir að Danirnir handtóku hann siðbótarvorið 1541, 

þó að menn greini á um dánardægur hans og -stað. Tryggvi Þórhallsson 

segir hann hafa dáið 13. júlí það ár um borð í danska herskipinu sem átti að 

flytja hann til Danmerkur, og andmælir þannig Jóni Egilssyni, sem sagði 

hann hafa komist yfir hafið en látist í varðhaldi í Danmörku.81 

 Hvað Gissur snerti, þá vissi hann, að þó að Ögmundur væri úr 

sögunni, væri vissara að grípa til varúðarráðstafana til að styrkja bæði sig 

sjálfan og lútherskuna í sessi í Skálholtsbiskupsdæmi. Því boðaði hann til 

prestastefnu í Miðdal árið 1542, sem innan við fimmti hluti klerka 

umdæmisins sótti. Þar vildi hann fá ítrekaðan stuðning kennimannanna við 

kirkjuordinansíuna nýju, og voru flestir viðstaddir tilbúnir til að veita 

samþykki sitt, eða alls 28 prestar, enda var þeim lofað að ekki yrði hróflað 

við eignum kirkna og klaustra, en sex prestar sögðust ekki treysta sér til að 

taka upp nýjan sið vegna lasleika eða elli.82 – Gissur sigldi að svo búnu til 

Kaupmannahafnar þar sem Peder Palladius vígði hann lútherskri 

biskupsvígslu, fyrstan íslenskra manna, í Frúarkirkjunni um haustið.83 

 Margan hefur undrað, hve lengi eftir þessa atburði, eða tæpan áratug, 

Jóni Arasyni tókst að sitja sem kaþólskur biskup á Hólastól. Ekki verða hér 

rakin lokaátök lútherskra og kaþólskra manna í Hólabiskupsdæmi.84 En ein 

þeirra skýringa, sem menn hafa getið sér til um varðandi friðinn sem hélst 

meðan Gissur lifði (til 1548), er sú að þeir Gissur og Jón hafi gengið í eins 

konar bandalag eftir atburði vorsins 1541, þar sem þeir komu sér einfaldlega 

saman um að láta hvor annan óáreittan. Þess vegna hafi Gissur beitt áhrifum 

sínum gagnvart konungsvaldinu í þá veru, að ekki yrði reynt að stugga við 

                                                        
81 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 133. 
82 Helgi Þorláksson 2003, s. 61. 
83 Lausten 2006, s. 67. 
84 Sjá um það efni t.d. Gunnar Kristjánsson (ritstj.) 2006, s. 322-332 og Helga Þorláksson 
2003, s. 77-85. - Þá má þess geta að söguleg skáldsaga Ólafs Gunnarssonar, Öxin og jörðin 
(2003) fjallar um ævi Jóns Arasonar. 
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Jóni meðan báðir lifðu, en Jón léti lútherskuna á Suðurlandi í staðinn 

óáreitta.85 

 

 

II. 6. Vitnisburður sögunnar um Gissur Einarsson og samskipti 
hans við Ögmund Pálsson 
 

Viðhorf þeirra fræðimanna, sem ritað hafa um þá atburði, er hér á undan 

voru raktir, til aðalpersóna þeirra, er æði misjafnt. Allir fá sína dóma, með 

einum eða öðrum hætti. Gissuri er t.d. gjarnan lýst sem fornmenntamanni, 

sem hafi lagt áherslu á skólahald. Í Biskupaannálunum greinir Jón Egilsson 

frá því, að Gissur hafi árið 1544 fengið það loforð hjá konungi, að hann 

myndi skila öllum klaustrum, sem tekin höfðu verið undir konungsvaldið, 

„og skyldi veitast prestum og hafa skólapilta þar á hverju.“86 Allt var þetta 

þó svikið eftir daga Gissurar.  

Það sem helst skiptir mönnum í fylkingar í afstöðu þeirra gagnvart 

Gissuri er þó viðhorf þeirra til framgöngu Gissurar gagnvart Ögmundi vorið 

1541. Vilborg A. Ísleifsdóttir fer þannig í doktorsritgerð sinni frá árinu 1997 

afar hörðum orðum um meðferðina á Ögmundi þetta vor og telur liggja 

„beinast við að gera Gizur ábyrgan fyrir þungbærum örlögum Ögmundar 

Pálssonar.“ Auk þess gefur Vilborg í skyn, að Gissur hafi verið meiri 

bókhalds- og rekstrarmaður en guðfræðingur.87 En sennilega hefur enginn 

höfundur verið eins harðorður í garð Gissurar og atburðarásarinnar vorið 

1541 og Magnús Jónsson. Hann segir að „ránsferð“ biskupsins í Haukadal, 

þar sem sækja átti eignir Ögmundar, þar sem Gissur var í för með 

„einhverjum mesta fjandmanni landsins“ (Hvítfeldi), og einnig „orðbragðið“ 

                                                        
85 Loftur Guttormsson 2000, s. 60. 
86 Jón Egilsson 1856, s. 85. 
87 Vilborg Auður Ísleifsdóttir 1997, s. 147-148, 201. 
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í bréfi Gissurar til höfuðsmannsins, muni verða „jafnan blettur á minningu 

Gizurar.“88  

Jón biskup Helgason segir þó árið 1927 að sök Gissurar á örlögum 

Ögmundar hafi verið „miklu minni, en gefið hefur verið í skyn.“89 – Páll 

Eggert Ólason segir Gissur reyndar hafa sýnt ódrenglyndi í lokaviðskiptum 

sínum við Ögmund, en hrósar honum þó fyrir hyggindi og viturleika.90 – Og 

sr. Erlendur Sigmundsson sýnir Gissuri samúð í lokaritgerð sinni í guðfræði 

árið 1942, er hann mótmælir því, sem hann segir þá við tekið hjá „alþýðu 

manna,“ að líta á Ögmund sem „píslarvott trúarinnar og frelsisbaráttu 

þjóðarinnar,“ en bera Gissur „þyngstu sökum.“ Hann biður lútherska menn á 

Íslandi að „líta með sanngirni á þann mann, sem tók á sínar herðar 

bróðurpart þess, sem miður fór í sigri trúarstefnu þeirra yfir hinum kaþólska 

sið.“91 Helgi Þorláksson sagnfræðingur er Gissuri líka nokkuð hliðhollur í  

VI. bindinu af Sögu Íslands, en þar er biskup sagður „birt[a]st okkur sem 

óeigingjarn og áreitnislaus maður, hann virðist hafa verið hófsamur og 

mildur... Þá var hann menntavinur og glaðlyndur og gestrisinn.“92 – Sá 

höfundur, sem um þessa atburði hefur ritað með mestum velvilja í garð 

Gissurar, er þó án efa Tryggvi Þórhallsson. Hann telur þykkjuna í 

samskiptum biskupanna tveggja veturinn 1540-41 „augljóslega eingöngu frá 

Ögmundar hlið.“93 Öll framganga Gissurar frá því að hann sneri heim frá 

Hamborg hafi ekki verið annað en svar við þeirri köllun hans að vinna að 

framgangi lútherskunnar, hann hafi reynt að komast hjá beinum árekstrum 

við Ögmund, að öllum líkindum lagst gegn handtöku hans vorið örlagaríka, 

                                                        
88 Magnús Jónsson 1930, s. 187. Magnús er raunar með eindæmum neikvæður í garð 
atburðarásarinnar vorið 1541, líkt og hann vilji taka af allan vafa í huga lesenda sinna um 
það, að lútherskri kirkjuskipan hafi verið þröngvað upp á presta og leikmenn í 
Skálholtsbiskupsdæmi með ofbeldi. Um undirritunina á Þingvöllum segir hann þannig: 
„Trúarblærinn yfir athöfninni er því miður lítill“ (s. 188), og notar enn fremur það orðalag, 
að nýi siðurinn hafi verið „keyrður á“ (s. 192). 
89 Jón Helgason 1927, s. 44. 
90 Páll Eggert Ólason 1922, s. 343. 
91 Erlendur Sigmundsson 1942, s. 61-62. 
92 Helgi Þorláksson 2003, s. 66. 
93 Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 106. 
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en umfram allt séð tækifæri til að koma siðaskiptunum á með friðsamlegum 

hætti með sjálfan sig á biskupsstóli.94 

Sr. Halldór Gunnarsson bregður í sinni lokaritgerð í guðfræði árið 

1967 upp mynd af þeim báðum, Gissuri og Ögmundi, sem föðurlandsvinum 

og drengskaparmönnum, hvorum á sinn hátt. Hann telur, að þáttaskil hafi 

orðið hjá Gissuri eftir Noregsför hans 1536-37, en þá hafi honum, sem 

fornmenntamanni, hrosið hugur við menntunarfátækt landsins, og fundist 

nauðsynlegt að koma þar á siðbót „án eignamissis úr landi, án niðurrifs 

klaustra og þar með skóla landsins.“95 Öll barátta hans eftir þetta hafi mótast 

af þessari hugsjón. En takmark Ögmundar, sem taldi Gissur hafa svikið sig, 

hafi ekki síður verið „heill landsins og hans heilagrar kirkju.“96 Sem n.k. 

niðurstöðu í málinu mætti taka undir þau orð sr. Halldórs, að samskipti 

biskupanna tveggja hafi borið 

þess glögg vitni, að þeir sameinuðust undir merki þjóðarinnar og 
sameiginlegri baráttu fyrir hag hennar og frelsi. Einnig ber hún þess 
vitni, að þeir sundruðust í eiginhagsmunabaráttu, í átökum um jarðir 
og eignir. Manneðlið er ætíð hið sama...97 

                                                        
94 Sjá Tryggvi Þórhallsson 1989, s. 135-140. 
95 Halldór Gunnarsson 1967, s. 41. 
96 Halldór Gunnarsson 1967, s. 122. 
97 Halldór Gunnarsson 1967, s. 123. 
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III. Kirkjuordinansía Kristjáns 3. 
 

III. 1. Inngangur 
 

Árið 1537 setti Kristján 3. Danakonungur fram kirkjuskipan eða 

kirkjuordinansíu fyrir ríki sitt (Danmörku, Noreg og hertogadæmin Slésvík 

og Holstein), í samræmi við hinn nýja, evangelísk-lútherska sið. Var hún á 

latínu og fullt heiti hennar eftirfarandi: Ordinatio ecclesiastica regnorum 

Daniae & Norvegiae et Ducatuum Slesvicensis, Holsatiae, etc. etc. Þann 14. 

júní árið 1539 samþykktu konungur og danska ríkisráðið danska þýðingu 

kirkjuordinansíunnar, og bar hún heitið Den danske Kirkeordinans. Var 

kirkjuskipanin svo loks prentuð á dönsku árið 1542 undir heitinu Den rette 

Ordinans. 

Kirkjuskipanin (kirkjuordinansían) danska er gjarnan kennd við 

Jóhannes nokkurn Bugenhagen, enda mun ekki leika vafi á, að hann hafi 

verið lykilmaður í lokaútfærslu hennar.98 Hann var sóknarprestur í 

Wittenberg og ekki aðeins góðvinur Kristjáns 3., heldur og náinn 

samverkamaður forvígismanna siðbótarinnar, þeirra Lúthers og 

Melanchtons. Bugenhagen hafði, áður en konungleg siðbót varð í 

Danaveldi, staðið að baki kirkjuordinansíum allmargra borga í Þýskalandi.99 

Virðast þau plögg vera fyrirmynd hinnar dönsku kirkjuskipanar, ásamt með 

svokölluðum Haderslev-greinum. Það er sú kirkjuordinansía sem Kristján, 

sem þá var hertogi í Haderslev-amti og Törning-léni, hafði komið á í 

héruðum sínum er hann vann að því að færa forræði kirkjumálanna þar 

undir veraldlegt stjórnvald á þriðja áratug 16. aldar.100  

Í II. kafla hér að ofan var greint frá því, er kirkjuskipan 

Danakonungs var lögtekin í Skálholtsbiskupsdæmi árið 1541, og 

aðdraganda þeirra atburða. Hvort íslensk þýðing hennar var byggð á                                                         
98 Lausten 1989, s. 25. 
99 Sehling 1902 (4. bindi), s. 305. 
100 Lausten 1989, s. 9.  



34  

latneska textanum frá 1537 eða þeim danska frá 1539, er eitt af 

rannsóknarefnum ritgerðarinnar. Nú verður hins vegar farið nokkrum 

almennum orðum um kirkjuordinansíuna, tilurð hennar í Danmörku og 

meginefni hennar. Þess er rétt að geta í upphafi að aðalheimild kaflans, auk 

vitaskuld ordinansíutextanna sjálfra í Fornbréfasafni, er greinargott rit 

danska kirkjusagnfræðingsins Martins Schwarz Lausten frá 1989 um 

kirkjuordinansíuna 1537/1539. 

 

 

III. 2. Kristján 3. og aðdragandi vinnunnar við 
kirkjuordinansíuna 

 

Kristján 3. var einlægur fylgismaður siðbótarinnar. Þegar er getið 

Haederslev-greina hans, sem voru n.k. kirkjuordinansía í formi löggjafar af 

hendi hans sem hertoga í Haderslev-amti og Törning-léni á árunum 1525-

28. Haderslev-greinarnar voru frá lítúrgískum sjónarhóli íhaldssamar og 

fylgdu í meginatriðum skipan Lúthers á guðsþjónustunni.101 Telur M. S. 

Lausten, að hertoginn hafi álitið sig bundinn þeirri grein hinnar evangelísku 

hreyfingar, sem sprottin var frá Wittenberg.102 

Þegar Kristján 3. barðist til valda í Danmörku, sýndi hann enn 

fremur tilburði í þá átt, að hann vildi koma nýrri og samræmdri reglu á 

kirkjuleg mál í öllu ríki sínu. Þegar ríkisráðið bauð honum krúnuna árið 

1534, lofaði hann því reyndar, að í bili myndi hann leyfa bæði lútherskan og 

kaþólskan sið, en ekki virðist hann hafa staðið lengi við þetta loforð. Er að 

því kom að hann hefði öll völd í ríkinu á sinni hendi, var spurningin þar af 

leiðandi ekki hvort heldur hvernig hann myndi koma á hinni nýju 

kirkjureglu. 

Þann 30. október árið 1536 boðaði konungur til borgarafundar þar 

sem um 1000 manns var stefnt saman, þ.á.m. ríkisráðinu, aðalsmönnum og                                                         
101 Lausten 1987b, s. 19. 
102 Lausten 1989, s. 9. 
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fulltrúum bænda og íbúa kaupstaðanna. Á fundinum skellti konungur 

skuldinni á kaþólsku biskupana í landinu fyrir það borgarastríð, sem geisað 

hafði þar á árunum á undan, og las upp langan misgjörðalista 

kirkjuleiðtoganna.103 Sagt er að mannfjöldinn hafi þá hrópað, að hann vildi 

halda sér við hið heilaga fagnaðarerindi og ekki hafa slíka biskupa lengur. 

Konungur ákvað nú, að biskupsvaldið skyldi niður lagt og eignir 

biskupsstólanna renna til hans sjálfs, sem skyldi nýta þær í þágu 

samfélagsins. Í stað kaþólsku biskupanna skyldi tilnefna aðra og „kristilega“ 

biskupa eða „súperintendenta.“ Tíund átti áfram að greiða, en nú átti sá 

þriðjungur, sem biskuparnir fengu áður, að renna beint til kóngsins. 

Munkum og nunnum var frjálst að yfirgefa klaustrin, eða búa í þeim áfram 

en kynna sér evangelískan boðskap.104 – Margt fleira var einnig ákveðið 

þetta haust, þar sem lagðar voru línurnar í siðbótarefnum í Danaveldi, en 

nánari útfærsla mála beið þess, að heildstæð kirkjuskipan yrði gefin út í 

ríkinu. Það mál þoldi nú litla bið. 

Þegar um sumarið þetta sama ár, 1536, hafði hópur evangelískra 

predikara sent konungi bréf, þar sem þeir báðu hann um að koma ýmsum 

siðbótarefnum til leiðar, er viðvéku bæði trúar- og fræðslumál. Meðal óska 

þeirra var að stofnaður yrði háskóli, þar sem bæði yrðu kennd klassísk og 

biblíuleg fræði, að Guðs orð yrði predikað „hreint“ um allt land, að 

menntaskólum yrði komið á legg í öllum kaupstöðum, og að allri „pápísku“ 

yrði útrýmt úr landinu.105 En í stað þess að safna þegar í stað predikurum og 

guðfræðingum landsins saman til ritunar kirkjuskipanar með þessum og 

fleiri efnisatriðum, horfði konungur til Þýskalands í því efni eins og fleirum. 

Hann leitaði ráðgjafar hjá þýskum aðalsmönnum á borð við Albrecht, 

hertoga af Preussen, og Filippus, markgreifa af Hessen, um hvernig best 

yrði að bera sig að í málinu. Helst kaus Kristján 3. að fá sjálfan Lúther eða 

Melanchton til að koma til Danmerkur og leiða vinnuna við að koma þar á 

evangelískri skikkan mála. Leitaði hann til Filippusar greifa um að hafa                                                         
103 Lausten 1987d, s. 103. 
104 Lausten 1987c, s. 126-127. 
105 Lausten 1989, s. 12. 



36  

milligöngu um komu annars þessara tveggja siðbótarleiðtoga frá Wittenberg 

til Danmerkur.106 Vísaði greifinn konunginum þá beint á kjörfurstann af 

Saxlandi, Jóhann Friðrik, með þessa ósk. Kjörfurstinn taldi sig hins vegar 

ekki geta verið án siðbótarleiðtoganna tveggja vegna aðstæðna í 

heimalandinu.107 

Sjálfsagt hefur Kristján 3. ekki talið, að um neitt einkamál Dana væri 

að ræða, er kom að kirkjuskipan landsins. Hins vegar er ekki hægt að segja 

annað en að hann hafi gert býsna lítið úr þeirri guðfræðilegu vinnu, sem 

bæði evangelískir predikarar og hámenntaðir guðfræðingar úr hópi landa 

hans höfðu lagt á sig í um áratug, er hann segist í bréfi til Jóhanns Friðriks 

kjörfursta árið 1536 ekki hafa sjálfur á að skipa lærðum mönnum í ríki sínu, 

sem gætu komið þar á kristilegri skipan. En þrátt fyrir þessa yfirlýsingu var 

hið næsta sem gerðist í málinu það, að í ársbyrjun 1537 kallaði konungur 

saman hóp sann-lútherskra lærdómsmanna úr konungsríkinu – presta, 

predikara og prestaskólakennara – og einnig, að því er virðist, úr 

hertogadæminu Slésvík. 

 

 

III. 3. Latneska uppkastið frá Haderslev og Udkastet 
 

Til eru heimildir um að boðað hafi verið til fundar lútherskra lærdómsmanna 

í Óðinsvéum 6. janúar árið 1537, í þeim tilgangi að ræða einhvers konar 

nýja skipan kirkjumála, en einnig um að fundað hafi verið í Haderslev 

snemma sama ár. M. S. Lausten efast reyndar um að fundurinn í Óðinsvéum 

hafi farið fram yfir höfuð, þar sem heimildir séu litlar um afrakstur þess 

fundar og varla hefði gefist tími fyrir tvo fundi á svo skömmum tíma.108 En 

hvort sem fundað var í Óðinsvéum eður ei er ljóst, að í það minnsta komu 

hinir lærðu menn saman í Haderslev í ársbyrjun 1537 til að vinna einhvers                                                         
106 Lausten 1987d, s. 106. 
107 Lausten 1989, s. 13-14. 
108 Lausten 1989, s. 16. 
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konar uppkast að kirkjuskipan í anda siðbótarinnar. Skjalið, sem var á 

latínu, var undirritað og lagt fyrir konung, sem hafði ekki sjálfur verið 

viðstaddur fundinn. Hann sendi hins vegar Lúther sjálfum uppkastið til að 

leggja blessun sína yfir það.109 

Hér var um að ræða fyrsta uppkast siðbótarordinansíu fyrir danska 

ríkið. Því miður hefur það ekki varðveist, heldur aðeins dönsk útgáfa þess, 

Udkastet, sem lögð var fyrir danska ríkisráðið, en ekki er víst að hún sé í 

öllum greinum samhljóða hinu fyrsta, latneska uppkasti. Danska uppkastið 

var í sex köflum, sem fjölluðu í fyrsta lagi um kenninguna, í annan stað um 

helgihaldið, í þriðja lagi skólana, þá um laun presta, fátæka og fjárhag 

sjúkrahúsa, síðan um biskupa, prófasta og aðstoðarmenn þeirra, og loks um 

þau rit, sem sóknarprestar skyldu eiga.110 

Í forspjalli konungs að lokagerð kirkjuordinansíunnar tekur hann 

fram (eða Jóhannes Bugenhagen fyrir hönd hans), að ritið hafi á fyrri stigum 

verið sent til „werduga faudurz Doctor Martinus Luther“ til yfirlestrar, og: 

„hann med odrum gudspialligum predikurum sem ero j huijtborg 

wrskurdudo hana uera goda og riett.“111 Raunar hafði það verið latneska 

uppkastið frá Haderslev, sem konungur hafði sent Lúther.  

Þessari gjörð var augsýnilega ætlað að ljá kirkjuskipaninni aukinn 

trúverðugleika. En bent hefur verið á að hún hafði líka vissa táknræna 

þýðingu í hinu trúarlega umróti í Evrópu á fjórða áratug 16. aldar, þar sem 

siðbót í kirkjulegum efnum gat allt eins verið í anda Zwinglis og Kalvíns 

eins og Lúthers, eða jafnvel siðbótarhreyfingar kaþólsku kirkjunnar. Með 

tengslum kirkjuordinansíunnar við Wittenberg tók kirkja Danaveldis sér 

ótvíræða stöðu innan lúthersku siðbótarhreyfingarinnar.112 

 

 

                                                         
109 Lausten 1989, s. 17-18. 
110 Lausten 1989, s. 19. 
111 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 117. 
112 Ellingsen 1988, s. IV. 
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III. 4. Bugenhagen kemur til Danmerkur 
 

Nú er að segja frá Jóhannesi Bugenhagen. Hann var fæddur árið 1485,  

tveimur árum á eftir Lúther, í Pommern-héraðinu þýska, sem hann kenndi 

sig gjarnan við (Pommeranus). Hann hlaut haldgóða menntun við 

Greifswald-háskóla og komst ungur að árum til metorða í fræðslumálum og 

innan kaþólsku kirkjunnar í heimalandinu. Eigi að síður ákvað hann árið 

1520, er hann hafði komist í kynni við verk Lúthers og hrifist af 

Babýlonarútlegðinni  og Frelsi kristins manns, að venda kvæði sínu í kross í 

lífinu, gefa fyrri starfsferil upp á bátinn og flytja til Wittenberg, á vit 

siðbótarinnar.113 Þar gerðist hann einn nánasti vinur, skriftafaðir, sálusorgari 

og samverkamaður Lúthers, skömmu síðar sóknarprestur borgarbúa og loks 

biskup (súperintendent) í Kursachen frá 1532. 

 Líkt og segja mátti um Lúther voru vopn Bugenhagens í baráttu sinni 

við boðun fagnaðarerindisins í anda siðbótarinnar penni hans og orð Guðs. 

Auk annarra starfa sinna var Bugenhagen afkastamikill höfundur 

ritskýringarrita, t.d. um Konungabækurnar, tólf Pálsbréf og Jobsbók, og 

prófessor við háskólann í Wittenberg, þar sem fyrirlestrar hans í ritskýringu 

höfðu einmitt gert hann víðfrægan. Í prestsstarfinu flutti Bugenhagen ekki 

aðeins fjölda predikana, jafnvel yfir 100 á einu ári, heldur beið hans einnig 

það verkefni að koma reglu á kirkjulífið í Wittenberg bak róttækri siðbót 

Karlstadts í borginni, en þar höfðu m.a. verið afnumdar guðsþjónustur á 

virkum dögum, kórsöngur við hámessur og skólahald fyrir piltana.114 Átti 

þessi reynsla Bugenhagens síðar eftir að koma sér vel í starfi hans við að 

innleiða lútherska kirkjuskipan víða á siðbótarsvæðinu, þ.e. að koma á 

kirkjuordinansíum er tækju einkum á stjórnsýslu, skólamálum og helgihaldi 

kirkjunnar á hverjum stað. Á árunum 1528-1542 féll það verkefni m.a. í 

skaut Bugenhagens í þýsku héruðunum Braunschweig, Hamborg, Lübeck, 

Hildesheim, heimahéraði hans, Pomeraniu - og einnig í Danaveldi.115                                                         
113 Bergsma 1966, s. 9 
114 Bergsma 1966, s. 14. 
115 Marzolf 1993, s. 15. 
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 Í apríl árið 1537 leitaði Kristján 3. Danakonungur á ný til Jóhanns 

Friðriks, kjörfursta af Saxlandi, og bað nú um að fá Bugenhagen til sín til 

aðstoðar við lokaútfærslu kirkjuordinansíu í ríki sínu og framkvæmd hennar. 

Kjörfursti leyfði þetta en lét fylgja sögunni að heilsa Bugenhagens væri ekki 

með besta móti og virðist það hafa haft nokkuð með heyrn hans að gera. 

Ekki er þó að sjá að þetta hafi komið að sök og úr varð að Bugenhagen kom 

til Danmerkur í júlímánuði sama ár ásamt fjölskyldu sinni og starfaði í 

landinu í tvö ár. Virðist hann á þeim tíma hafa orðið eins konar óopinber 

leiðtogi í kirkju- og fræðslumálum landsins.116 Var hans mikilvægasta 

verkefni það, að vera til ráðuneytis um endanlega gerð kirkjuordinansíu 

ríkisins, e.t.v. í samstarfi við málsmetandi menn í landinu á borð við konung 

sjálfan og Peder Palladius, verðandi Sjálandsbiskup. Palladius hafði reyndar 

sjálfur numið í Wittenberg og orðið þar doktor í guðfræði, m.a. undir 

handleiðslu Lúthers. Hann var í hópi biskupanna (súperintendentanna) sjö, 

sem Bugenhagen vígði haustið 1537 og gerðist einnig prófessor við 

háskólann í Kaupmannahöfn og ráðgjafi konungs um kirkjuleg málefni.117 

Vel mætti taka svo til orða, að Jóhannes Bugenhagen hafi lagt 

nokkurs konar lokahönd á kirkjuordinansíuna að undangengnu ferli 

innanlands, og efnisleg ábyrgð hennar sé því runnin beint úr herbúðum 

upphafsmanna siðbótarinnar. Konungur hafði líka lagt áherslu á að sú yrði 

raunin, enda mun honum hafa verið ljóst hvílíkan trúverðugleika slík 

aðkoma myndi ljá verkinu. Þá virðast þeir Kristján 3. og Bugenhagen hafa 

þekkst frá unga aldri og haldið tengslum ævina á enda.118 Í forspjalli sínu að 

ordinansíunni rekur konungur aðkomu Lúthers og Bugenhagens að verkinu 

auk innlendu kennimannanna og útskýrir fyrir lesendum sínum tilganginn, 

„ad þier uitid osz ecki hafa verid Einrada edur forhleypna hier wt j þar uier 

hofum vid haft suo marga og þuilijka medhialpara.“119 

                                                        
116 Lausten 1989, s. 23. 
117 Um Palladius, sjá Lausten 1987: Biskop Peder Palladius og kirken 1537-1560. (Studier i 
den danske reformationskirke 2.) Akademisk Forlag, København. 
118 Lausten 1987d, s. 120. 
119 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 118. 
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Orðalagið um „þvílíka meðhjálpara“ er ekki úr lausu lofti gripið. 

Eins og sjá mátti hér að framan var Bugenhagen sannarlega í innsta hring 

siðbótarhreyfingar Lúthers og hafði er hér var komið sögu, í félagi við 

Lúther, endurskipulagt guðsþjónustuna, skólakerfið og kærleiksþjónustuna í 

heimabæ sínum. Það er því ekki að undra að umfjöllun hans í 

kirkjuordinansíunum, sem hann kom nærri, endurspegli hugmyndir Marteins 

Lúthers sjálfs. Því eigum við eftir að kynnast nánar aftar á þessum blöðum, í 

tengslum við umfjöllunina um messuna. 

Kirkjuordinansíur Bugenhagens taka í grófum dráttum til 

umfjöllunar fjögur meginviðfangsefni. Þau eru í fyrsta lagi guðsþjónustan 

og kenningin, þá skóla- og fræðslumálin, því næst fjármál kirkjunnar og 

framfærsla klerkastéttarinnar og loks sá hluti kirkjulegs starfs, sem nefna má 

kærleiksþjónustu (díakóníu), t.d. við sjúka og fátæka. Efnisskipan þessara 

kirkjuskipana er ekki alltaf sú sama og mjög er tekið tillit til aðstæðna á 

hverjum stað, bæði í pólitísku og samfélagslegu ljósi og hvað snertir 

kirkjustjórnina, en meginboðskapur þeirra er ávallt hinn sami.120 Þessar 

áherslur Bugenhagens endurspeglast að mestu í efnistökum dönsku 

kirkjuordinansíunnar. 

 

 

III. 5. Ordinatio Ecclesiastica og dönsku þýðingarnar 
 

Afraksturinn af vinnu Bugenhagens og samverkamanna hans við 

endurskoðun danska uppkastsins (Udkastet) má finna í hinni latnesku gerð 

kirkjuskipanarinnar, Ordinatio Ecclesiastica, sem prentuð var haustið 1537. 

Hún barst svo íslensku biskupunum Ögmundi Pálssyni í Skálholti og Jóni 

Arasyni á Hólum sumarið eftir, 1538.121 Þó að margt af því efni, sem finna 

mátti í Udkastet, hafi fengið að standa óhreyft í Ordinatio Ecclesiastica, 

voru líka gerðar veigamiklar breytingar og viðbætur á skjalinu.                                                         
120 Lausten 1989, s. 27. 
121 Helgi Þorláksson 2003, s. 52. 
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Breytingarnar viðvéku sér í lagi kirkjuagann, fjárhagslegt framfæri 

klerkastéttarinnar, köllun og vígslu presta og kirkjustjórnina í heild sinni. 

Ljóst er að eitt af markmiðum breytinganna var að auka áhrif konungs á 

stjórn kirkjunnar frá því, sem verið hafði í Udkastet. Þar má nefna, að í 

Ordinatio Ecclesiastica var ekki lengur orðið við ósk innlendu predikaranna 

um að einn kennimaður skyldi vera útnefndur e.k.  „yfir-súperintendent,“ 

eða evangelískur jafningi kaþólsku erkibiskupanna.122 Þá er talið að 

gagnrýnin á kaþólskt trúarlíf og helgihald hafi orðið enn beittari í latneska 

textanum en verið hafði í Udkastet.123 

Ordinatio Ecclesiastica er fylgt úr hlaði með forspjalli eða 

inngangsorðum Kristjáns 3. konungs, og er aðalefni þess texta eins konar 

guðdómleg réttlæting á ritinu, tvinnuð saman við íhugun um meginatriði 

trúarinnar. Lögð er áhersla á, að ekki sé verið að stofnsetja nýja kirkju eða 

setja nýjan sið í landinu, heldur einungis verið að endurbæta hið gamla.124 

Er næsta öruggt talið, að Bugenhagen haldi hér á penna fyrir konung.125  

Í forspjalli þessu er útskýrt, að efni ritsins skiptist í tvo hluta. Fyrri 

hlutinn snúi að fyrirmælum um rétta predikan Guðs orðs, lögmáls jafnt sem 

fagnaðarerindis, um að sakramentunum sé veitt þjónusta eftir innsetningu 

Krists og að önnur, kirkjuleg þjónusta fari réttilega fram, um að 

barnafræðslu sé sinnt svo að hinir skírðu séu stöðugir í Kristi, um 

framfærslu prestastéttarinnar, um skólahald og um fátæka. Talað er um að 

þessi hluti lúti beinum fyrirmælum Krists vors Drottins, sem sé ekki aðeins 

lausnari manna, heldur einnig lærifaðir og meistari.126 – Á hinn bóginn er 

seinni hluti ordinansíunnar í inngangnum eignaður konungi og sagt að megi 

sumu breyta, sem þar komi fram, þó að það sem þar er um rætt tilheyri 

einnig Guði og skuli vera „eptir gudlegri skickan.“ Þar er hins vegar um 

sértækari fyrirmæli að ræða, ekki síst í tengslum við helgisiði, svo sem 

                                                        
122 Lausten 1987a, s. 31. 
123 Lausten 1989, s. 24. 
124 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 258-260. 
125 Lausten 1989, s. 27. 
126 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 118-119. 
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stundir, staði og innihald helgiþjónustunnar, tíðagjörð, söng, vitjanir og 

fleira í þeim dúr, sem um margt er háð mannlegri skipan.127 

Þær breytingar, sem gerðar voru á texta ordinansíunnar frá því sem 

danska Udkastet hafði sýnt, settu mark sitt á Ordinatio Ecclesiastica. 

Textinn getur vart talist heildstæður, þar sem fyrirsagnir passa ekki alltaf við 

innihaldið, sem á eftir fylgir, endurtekningar eru á stöku stað og 

viðbótarmálsgreinum hefur sums staðar verið skeytt inn í textann án þess að 

það, sem á undan kemur eða eftir fer, hafi verið aðlagað að þeim. M. S. 

Lausten telur, að af þessu megi hugsanlega draga þá ályktun, að um einstök 

efnisatriði hafi ríkt nokkur spenna á milli danska ríkisráðsins, konungsins, 

Bugenhagens og jafnvel einhverra úr hópi kennimanna landsins. Af þeirri 

spennu hafi hlotist óvissa um tilteknar greinar ordinansíunnar, og í 

Ordinatio Ecclesiastica sé að finna eins konar samkomulag eða málamiðlun 

milli deiluaðila um niðurstöðu.128 En önnur skýring gæti einnig verið sú, að 

svo mikil tímapressa hafi verið á verkinu, að það hafi einfaldlega ekki gefist 

tóm til að lagfæra alla tæknilega annmarka, sem á textanum voru, áður en 

hann var gefinn út. Sennilegast er, að svolítið sé hæft í báðum tilgátum. 

Svo var fyrir um mælt, að sérhver sóknarprestur í danska ríkinu 

eignaðist eintak af kirkjuskipaninni. Dönsku prestarnir voru vissulega mun 

betur menntaðir en flestir íslenskir kollegar þeirra, en eigi að síður var 

nauðsynlegt að ganga frá danskri þýðingu ritsins og tryggja þannig skilning 

innlendrar klerkastéttar á efni ordinansíunnar, sem þeir áttu nú að fylgja. Sú 

þýðing leit dagsins ljós árið 1539 (Den danske Kirkeordinans). Enginn 

þýðandi er nefndur í ritinu sjálfu, en aldagömul hefð eignar þýðinguna 

einum af fyrstu, lúthersku „súperintendentunum,“ Sjálandsbiskupnum 

fyrrnefnda Peder Palladius.129 Nokkrir síðari tíma fræðimenn, þ.á.m. Lis 

Jacobsen, hafa þó sett fram efasemdir um þetta á grundvelli samanburðar 

við önnur rit Palladiusar. Jacobsen kemst raunar með textasamanburði að 

þeirri athyglisverðu niðurstöðu, að þeir hlutar úr texta Den danske                                                         
127 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 121. 
128 Lausten 1989, s. 25. 
129 Lausten 1987a, s. 95. 
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Kirkeordinans, sem var að finna í texta Udkastet, virðist fremur vera teknir 

orðrétt upp úr þeim texta, en að um þýðingar úr latínu á köflum OE sé að 

ræða.130 – Þetta vekur athygli í tengslum við þá rannsókn, sem fram fer á 

þessum blöðum, þar sem m.a. er kannað hvort Gissur Einarsson 

Skálholtsbiskup hafi fremur stuðst við danska textann frá 1539 í íslenskri 

þýðingu sinni, en latneska textann frá 1537. 

 Nokkrar breytingar voru gerðar á texta ordinansíunnar milli latnesku 

og dönsku útgáfanna, en þó afar veigalitlar. Aðeins ári eftir að Ordinatio 

Ecclesiastica var gefin út, árið 1538, höfðu nýju biskuparnir 

(súperintendentarnir) sent konungi ýmsar kvartanir yfir tilskipunum hennar. 

Þegar danska ríkisráðið hittist svo í Óðinsvéum sumarið 1539 samþykkti 

það hina dönsku útgáfu kirkjuordinansíunnar, og höfðu þá einkum verið 

gerðar breytingar á þeim köflum, sem snertu laun og sérstök réttindi 

prestastéttarinnar, en súperintendentarnir höfðu sér í lagi kvartað yfir 

þessum lið. Nýr formáli fylgir einnig danska textanum, þar sem m.a. er sagt 

að konungur og ríkisráðið hafi sent frá sér kirkjuskipanina til að friður ríkti 

um trúmál og annað í ríkinu. Fyrri formáli konungsins fékk þó að halda 

sér.131 Eftir þessa samþykkt ríkisráðsins, þann 14. júní 1539, hafði 

ordinansían fengið endanlegan sess sem lagatexti í danska ríkinu. 

 Kirkjuskipanin var þó ekki gefin út á dönsku fyrr en árið 1542. Þar 

var um að ræða þann texta, sem samþykkt hafði fengið þremur árum fyrr, og 

kom hann út undir heitinu Den rette Ordinants, som nu sist paa Herre 

dagen y Ottense bleff offuer seet oc besegelet, Huorledis Kircketiennisten 

skal holdis udi Danmarckis oc Norges Riger, oc de Hertugdomme Slesuig 

Holsten.132 

 

 

                                                        
130 Palladius 1911, s. 121. 
131 Lausten 1989, s. 34-35. 
132 Lausten 1989, s. 36. 
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III. 6. Efni ordinansíunnar 
 

Að loknu forspjalli konungs, sem fyrr er rakið, hefst sjálfur texti Ordinatio 

Ecclesiastica á því að nefna sex aðalkafla ritsins, og er framhaldið í 

samræmi við þá kaflaskipan, sem þar kemur fram. Þessir kaflar eru: 

Kenning trúarinnar (doctrina), helgihaldið (ceremoniae), skóla- og 

fræðslumál, framfærsla sóknarpresta og fátækra, biskuparnir og prófastar 

þeirra, og bókaeign presta. Þessir sex meginkaflar, sem reyndar eru afar  

mislangir, samsvara að mestu þeim fjórum meginþáttum, sem Bugenhagen 

lagði jafnan til grundvallar umfjölluninni í kirkjuskipunum sínum. 

Fyrsti kaflinn, sem gæti vísað til hins guðdómlega og óbreytanlega í 

orðum konungs í forspjallinu, lýtur að lærdómnum eða kenningu trúarinnar. 

Hana á að boða söfnuðunum með þrennu móti: í predikuninni, í 

„helgunum,“ þ.e. í sakramentum og öðru helgihaldi, og loks með 

trúfræðsluritum eða katekismum. Tilgreindur er nokkur fjöldi trúarsetninga, 

sem sérstaklega er ætlast til að prestarnir fjalli um í predikunum sínum. 

Hefst sá listi í lútherskum anda á lögmálinu og svo fagnaðarerindinu, en 

einnig er þar getið um iðrun, krossinn, bænina, góð verk, hinn frjálsa vilja, 

kristilegt frelsi, guðlega fyrirhugan, mannasetningar, veraldlega valdstjórn, 

hjónabandið, helga menn, föstur og líkneskjur. Þá er rætt um að Kristur hafi 

stofnsett tvö sakramenti, skírnina og kvöldmáltíðina, en bæta megi við því 

þriðja, iðruninni (skriftum), þegar syndarinn viðurkennir breytni sína 

„medtakandi aflausnina fyrir Gudzspiallid“ og hverfur aftur til sáttmála 

skírnarinnar.133 

Annar kafli kirkjuskipanarinnar og sá lengsti fjallar um helgisiði eða 

kannski öllu heldur prestsþjónustuna í víðum skilningi þess orðs. Hefst 

kaflinn á umfjöllun um tíðagjörðir skólapilta á rúmhelgum dögum, og er þar 

í takti við boðskap Lúthers í ritinu Von Ordnung Gottesdienst frá 1523134 

(sjá IV.3). Slíkur morgun- og aftansöngur með áherslu á Guðs orð á að leysa                                                         
133 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 125-127. 
134 Íslenska þýðingu Arngríms Jónssonar á ritinu er að finna í Kirkjuritinu 43/1 (1977), s. 
55-57 („Um skipan guðsþjónustu í söfnuðinum 1523‟). 
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nánast algjörlega af hólmi messugjörð með neyslu altarissakramentisins 

utan sunnudagsguðsþjónustunnar. Hámessa sunnudagsins er svo tekin til 

vandlegrar skoðunar ásamt predikuninni, og verður ekki fjölyrt um þá kafla 

hér, þar sem texti þeirra verður skoðaður sérstaklega í kafla V. Lýkur þeirri 

umfjöllun á upptalningu á þeim helgum og hátíðum, þar sem halda skal 

messu. Eru það, auk sunnudagsins, þrjár stórhátíðir Krists (jól, páskar og 

hvítasunna), sem skulu vera þríhelgar, nýársdagur, þrettándinn, 

kyndilmessa, Maríumessa á lönguföstu, uppstigningardagur, boðunardagur 

Maríu, Jónsmessa, Mikjálsmessa og allra heilagra messa. Þess utan eiga 

prestar að minnast postulanna á stól í tengslum við messudaga þeirra.135  

Eftir messukaflana er áfram fjallað um sakramentin og koma þá 

leiðbeiningar um skírnarathöfnina, og sömuleiðis um staðfestingu skemmri 

skírnar. Hér eins og annars staðar í ordinansíum Bugenhagens er fylgt í 

öllum aðalatriðum ritum Lúthers um skírnaratferlið frá 1523 og 1526, en 

þau byggðu að mestu á atferli Rómarkirkjunnar.136 Trúarjátningin er hér sett 

fram í spurnarformi og særing er hluti athafnarinnar ásamt 

áminningarorðum til foreldra og guðfeðgina. Þá koma fyrirmæli um skriftir 

og aflausn, og er þetta hinn guðfræðilega rétti staður fyrir þau (þ.e. þau 

fylgja sakramentunum) miðað við umfjöllun Lúthers í Babýlónarútlegðinni 

(sjá IV. 2) og sömuleiðis framsetninguna í Ágsborgarjátningunni.137 Í 

framhaldi skriftanna lýkur sakramentisumfjölluninni á nokkrum 

athugasemdum til viðbótar um framkvæmd heilagrar kvöldmáltíðar, einkum 

hverjum eigi að meina aðgang að borði Drottins. Þá er fjallað um 

hjónabandið og síðan ýmislegt sem varðar presta, s.s. val sóknarpresta og 

prestsvígsluna. 

Eftir þetta koma, enn í kaflanum um kirkjusiðina, fyrirmæli um ýmis 

málefni: bannsetningu (þ.e. að setja mann út af sakramentinu), sjúkra- og 

fátækravitjanir, þjónustu við afbrotamenn sem bíða aftöku, jarðarfarir, 

kennslu fyrir ljósmæður („yfirsetukonur“) og sængurkonur, og aflausn                                                         
135 Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 137-138. 
136 Arngrímur Jónsson 1989, s. 77. 
137 Sjá Einar Sigurbjörnsson 1991, s. 201. 
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þeirra kvenna, sem í ógáti valda dauða barna sinna. Athygli vekur að í 

fræðslunni, sem ljósmæður eiga að fá, er sérstaklega tekið fram að óskírð 

börn fari ekki á mis við sáluhjálpina, enda segi Jesús sjálfur: „Leyfið 

börnunum að koma til mín.“138 

Þriðja kafla kirkjuordinansíunnar, um skóla- og fræðslumálin, er 

raunar ekki að finna í þýðingu Gissurar biskups, heldur aðeins í yngri 

þýðingunni íslensku, og vekur það nokkra undran. Vera kann að biskup hafi 

einfaldlega litið svo raunsæislega á þessi mál, að framgangur þeirra yrði 

allnokkru hægari í heimalandinu en í Danmörku. Forsendur formlegs 

skólahalds voru enda takmarkaðar á Íslandi á þessum tíma. Þrátt fyrir að hér 

hafi verið allnokkur klaustur og tveir biskupsstólar, var hér ekki þéttbýli svo 

heitið gæti. Getur þetta því verið ein af vísbendingum okkar um þá 

staðfærslu, sem biskup hafi talið nauðsynlega ordinansíunni fyrir íslenskar 

aðstæður. En svo getur þetta brotthvarf kaflans einnig átt sér praktíska 

skýringu á borð við tímaskort biskups, enda lá á að snúa meginefni 

ordinansíunnar á íslensku. Í þessum kafla er lögð áhersla á að skólabörn læri 

lestur, trúfræði og latínu og þar á eftir grísku. 

Fjórði kafli ordinansíunnar fjallar um framfærslu þingapresta 

(sóknarpresta), sem á að byggjast sem fyrr á tíundinni frá bændum auk fórna 

(lat. oblationes) á stórhátíðum og tekna af jarðeignum kirkjunnar. Þá er í 

þessum kafla að finna tilmæli um djákna, sem gegna eiga 

trúfræðsluþjónustu, um leyfi fyrir hjónabandi presta, um fátækraspítala (en 

þeim hluta sleppir Gissur biskup í þýðingu sinni) og leiðbeiningar um 

framfærslu prestsekkna fyrsta kastið eftir dauða eiginmannsins. Í fimmta 

kaflanum tekur ordinansían til umfjöllunar biskupa og prófasta. 

Embættisskyldur guðsmannanna eru raktar í nokkuð löngu máli, 

launagreiðslur þeirra útskýrðar og sömuleiðis fyrirkomulag á vali biskupa. 

Svolítil breyting verður á eðli biskupsembættisins frá kaþólskri tíð með 

þessari skipan og dregur hún að nokkru úr þeim tennurnar sem veraldlegum 

valdsmönnum. Einnig er í kaflanum rætt um ölmusu til fátækra og gefin                                                         
138 Islenzkt fornbréfasafn X, s. 281-282. 
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fyrirmæli til lénsmanna konungs um að hlýða ordinansíunni. Þessi kafli er af 

ókunnri ástæðu heldur ekki þýddur hjá Gissuri. Vilborg Auður Ísleifsdóttir 

telur hann hafa metið stöðuna svo að íslenska kirkjan fengi „sérsamning sem 

fæli í sér áframhaldandi landsföðurlega stöðu biskupanna.“139 Torfi K. 

Stefánsson Hjaltalín ályktar á svipuðum nótum, þ.e. að íslensku biskuparnir 

hafi haft ákveðna sérstöðu eftir siðbótina og með því að sleppa kaflanum 

haldi Gissur þeim sérleik á lofti.140 

Sjötti og síðasti aðalkafli ordinansíunnar, og jafnframt sá stysti, 

fjallar um þær bækur sem til er ætlast, að sóknarprestar eigi, svo að þeir séu 

ávallt réttu megin í kenningunni. Er þar vitaskuld fyrst upp talin Biblían, þá 

postilla Lúthers og svo tvær bækur Melanchtons (Apologia og Loci 

communes), Fræðin minni eftir Lúther ásamt útskýringum, ritið Instructio 

visitationes Saxoniae eftir Melanchton og loks ordinansían sjálf. 

Eftir aðalkaflana í kirkjuskipaninni koma átta viðbótarkaflar um 

ýmis málefni. Þeim var skeytt aftan við texta Udkastet á árunum 1537-1539, 

í stað þess að ákvæðum þeirra væri bætt við á viðeigandi stöðum í 

aðalköflunum í Ordinatio Ecclesiastica.141 Fjalla þessar viðbætur um 

eftirtalin atriði: a) skyldur kaupstaðanna í húsnæðismálum presta, b) 

tengslin við Noreg, c) viðbótarákvæði um framfærslu prestastéttarinnar, d) 

kanúka, e) munka í klaustrum sem áttu jarðeignir, f) nunnur, g) eið 

biskupanna og h) form fyrir biskupsvígslu. 

Aftan við almennan texta Ordinatio Ecclesiastica fylgir viðbót, sem 

í rauninni er rit í heilu lagi, sem Bugenhagen hafði skrifað á árinu 1535. Rit 

þetta fylgir með í íslenskri þýðingu Gissurar. Hafði það einnig verið viðbót 

kirkjuordinansíunnar í Pommern.142 Nefnist það Guðrækileg skipan 

helgihalds fyrir kanúka og munka, eftir sannarlega almennum hætti og 

samkomulagi hinnar fornu kirkju (lat. Pia et vere catolica et consentiens 

veteri ecclesiae Ordinatio ceremoniarum pro canonicis et monasterijs). Þar                                                         
139 Saga biskupsstólanna 2006, s. 541. 
140 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2012, s. 127. 
141 Lausten 1989, s. 24. 
142 Bergsma 1966, s. 101. 
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fjallar Bugenhagen, eins og nafnið bendir til, um trúariðkun á rúmhelgum 

jafnt sem helgum dögum í klaustrum. Ýtarlegar leiðbeiningar eru gefnar um 

daglega tíðagjörð og framkvæmd sunnudagsmessunnar í klaustrunum. Í 

ritinu er m.a. að finna gagnrýni á skírlífi munka og á kaþólskan 

sakramentisskilning, en þar er t.d. talað um að það sé guðlastan og hæðni að 

fara með innsetningarorðin (þ.e. segja „etið“ og „drekkið“) án þess að ætla 

sér að útdeila mönnum kvöldmáltíðinni.143 

Önnur viðbót fylgir aftan við rit Bugenhagens, og er það svar 

konungs við ósk predikaranna um að stofnsettur verði evangelískur háskóli. 

Sú viðbót fylgir ekki með íslenskum þýðingum ordinansíunnar enda trúlega 

talin eiga lítið erindi við íslenska kennimenn.  

Ordinatio Ecclesiastica lýkur síðan með fjölda undirskrifta presta, 

kanúka og evangelískra predikara frá ýmsum stöðum í Danmörku og 

hertogadæminu Slésvík.144 Þessum undirskriftum er ætlað að lýsa yfir því, 

að tilgreindir klerkar samþykki kirkjuskipanina fyrir sitt leyti. Þegar rýnt er í 

nafnalistann kemur í ljós, að hér var að mestu leyti um að ræða sama hóp 

kennimanna og heimildir eru til um, að hafði verið boðaður til fundar í 

Óðinsvéum í janúar árið 1537 og síðan tekið þátt í fundinum í Haderslev 

skömmu síðar.145 Það hefur vissulega táknrænt gildi að þessir menn skrifi 

hér undir það verk, sem þeir höfðu í rauninni byrjað á, rúmu hálfu ári áður, 

þrátt fyrir að Bugenhagen, sem ekki skrifar undir, eigi eflaust mun meira í 

lokagerð þess en nokkur hinna undirrituðu. En ekki verður því þar með 

slegið föstu, að allir þeir sem lögðu nafn sitt við ritið hafi í raun og sann 

verið sammála öllu í Ordinatio Ecclesiastica, eftir meðhöndlun 

Bugenhagens. Trúlega hafa fáir prestanna getað hugsað sér að lenda í ónáð 

hjá konungi sínum vegna ágreinings um einstök efnisatriði. 

 Markmið dönsku kirkjuordinansíunnar var að binda enda á þá 

ringulreið, sem skapast hafði bæði í innri málefnum kirkjunnar og                                                         
143 Sjá: Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 161-167. Latneska frumtextann er að finna hjá Sehling 
1902 (4. bindi), s. 344-353. 
144 Sjá: Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 325-327. 
145 Lausten 1989, s. 30. 
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stjórnskipun hennar á undangengnum árum, og að tryggja samræmda, 

lútherska reglu í bæði helgisiðum kirkjunnar, boðun hennar og stjórnsýslu. 

Ordinansían átti vitaskuld, eins og fullt nafn hennar benti til, ekki aðeins að 

ná til Danmerkur sjálfrar, heldur alls danska ríkisins, þ.á.m. til 

hertogadæmisins Slésvíkur-Holstein, til Færeyja og stórra svæða í því landi, 

sem nú nefnist Svíþjóð. Í Noregi tók ordinansían gildi þegar árið 1537 og 

var Geble Pedersson, biskup í Björgvinjarstifti, í hópi fyrstu 

„súperintendentanna“ sem voru vígðir í Frúarkirkjunni þá um haustið.146 

Og svo var það Ísland. Þegar Íslendingar lögtóku ordinansíuna 

örfáum árum eftir að hún fyrst kom út, leysti danskt lagaplagg íslenska 

miðaldastjórnkerfið af hólmi að mörgu leyti. En áður en nánar er vikið að 

því, er rétt að hverfa aftur til Þýskalands um árið 1520 og umfjöllunar 

Lúthers um helgihaldið og þjónustu sakramentanna. 

                                                        
146 Ellingsen 1988, s. VI. 
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IV. Lúther og messan 
 

„Messan á sannarlega að vera predikun fagnaðarerindisins og samfélagið 

um borð Drottins“ (Marteinn Lúther, Formula missae).147 

 

IV. 1. Inngangur 
 

Lúther hafði brennandi áhuga á helgihaldi. Hann var sér fyllilega 

meðvitaður um mikilvægi messunnar, bæði fyrir boðun kenningarinnar og 

trúarlega uppbyggingu meðal almennings, og ekki síður til að viðhalda 

tilteknu, guðfræðilegu samhengi. Lúther vissi, að messan mótar þá 

manneskju, sem tekur þátt í henni af heilum hug. 

Í V. kafla ritgerðarinnar, hér að aftan, verður fjallað um fyrirmæli í 

íslenskum þýðingum á kirkjuordinansíu Kristjáns 3. um helgihald, og þá sér 

í lagi framkvæmd messunnar. Áður en að því kemur er þó rétt að fjalla 

lauslega um spurningarnar: Hvað er lútherskt helgihald? Hvaða breytingar 

gerði siðbótarmaðurinn Marteinn Lúther á messunni? Hvaða áherslur 

sérkenna lútherska messugjörð? 

Í ritinu Von Ordnung Gottesdienst vitnar Lúther í orð Krists í 

Lúkasarguðspjalli (10.42), þar sem hann segir við Mörtu: „Eitt er 

nauðsynlegt“ – það er, að sitja við fætur Krists, og hlýða daglega á orð hans. 

Það er hið eina, sem öllu skiptir í helgihaldi kristinna manna. Arngrímur 

Jónsson þýðir Lúther svo í þessu riti: „Allt er betra að afrækja annað en 

orðið. Ekkert getum vér stundað betra orðinu, og öll Ritningin bendir til 

þess, að það skuli breiðast út meðal kristinna manna.“148 Þetta ber að hafa í 

huga, þegar rætt er um helgihald að lútherskum sið. 

Rit Lúthers um helgihald eru þrjú helst, öll stutt en efnismikil. Hér á 

eftir verður farið stuttlega yfir efni ritanna þriggja, hvers fyrir sig, og þannig                                                         
147 „Missa vero sit usus ipse Euangelii et communio mensae domini.“ Luther 1891, s. 211. 
148 Luther 1977, s. 57. 
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reynt að draga saman megináherslur siðbótarmannsins á þessu sviði. Þessi 

þrjú rit eru: Von Ordnung Gottesdienst in der Gemeine (1523), Formula 

missae et communionis pro Ecclesiae Wittenbergense (1523) og Deutsche 

Messe und Ordnung Gottesdienst (1526).149 Við þessa þrenningu má svo 

bæta ritinu De captivitate Babylonica ecclesiae, sem var meðal þess efnis 

sem Lúther sendi frá sér á árinu 1520 og markaði á margan hátt þáttaskil í 

þeirri siðbót, sem tengdist borginni Wittenberg. Í þessu riti setur Lúther 

fram lítúrgíska guðfræði sína og ræðir bæði um messuna og sakramentin. 

Það er því að mörgu leyti grundvallandi fyrir það, sem eftir átti að fara, og 

rétt er að gera meginefni þess fyrst af öllu skil hér. – Auk nefndra rita er 

skylt að geta þess, að Lúther fjallaði margoft til viðbótar við þau um 

messuna í ræðu og riti á árunum 1519-1521, og ætti það enn frekar að sýna, 

hve mjög þetta efni var honum hugleikið. 

Talið er, að Jóhannes Bugenhagen byggi að mestu eða öllu leyti á 

því sem fram kemur í þessum ritum í þeim kirkjuskipunum, sem hann er 

aðal- eða meðhöfundur að; þar með talið þeirri dönsku, sem öðlaðist 

löggildingu í Skálholtsbiskupsdæmi árið 1541.150 Sumir hafa reyndar viljað 

líta svo á, að Bugenhagen megi framar öðrum þakka lútherska 

guðsþjónustuskipan, vegna aðkomu hans að kirkjuskipununum, en Lúther 

sjálfur hafi verið lítt áhugasamur um messuna. Dr. Arngrímur Jónsson hefur 

þó réttilega bent á, að kirkjuskipanirnar geymi í raun og veru „annað stig í 

þróun lúthersks helgihalds,“ þar sem byggt sé á því fyrsta, nefnilega 

guðfræði og leiðbeiningum Lúthers í áðurnefndum ritum, sem eru bæði 

efnismikil og þung á metunum í siðbótarsögunni.151 

Segja má, að hvað messuna snerti hafi Lúther verið í senn 

íhaldssamur og róttækur. Hann var íhaldssamur að því leytinu til, að hann 

afnam hvorki messuskrúða né áhöld sakramentisþjónustu kaþólsku 

kirkjunnar, og viðhélt að stórum hluta klassískri uppbyggingu messunnar,                                                         
149 Íslenskar þýðingar dr. Arngríms Jónssonar á ritunum þremur birtust í Kirkjuritinu á 
árunum 1976-1978. 
150 Arngrímur Jónsson 1989, s. 76. 
151 Arngrímur Jónsson 2007, s. 472. 
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þ.m.t. kvöldmáltíðinni sem miðlægum þætti hennar. Róttækni hans, sem 

jafnframt má telja framlag hans til helgihaldsins, fólst einkum í þrennu. 

Í fyrsta lagi innleiddi hann notkun móðurmáls í messunni og samdi 

sjálfur þýska sálma í því skyni. Í annan stað endurreisti hann altarisgönguna 

sem samfélagsathöfn safnaðarins, þar sem hver kristinn maður átti rétt á að 

sameinast Kristi og öðrum trúuðum með því að neyta líkama og blóðs 

Drottins, í stað þess að messan væri hjálpræðisvaldandi endurtekning 

fórnardauða Krists. Í þriðja lagi – og e.t.v. var þetta veigamesta breyting 

Lúthers á messunni – ber að nefna áherslu hans á predikunina sem 

útleggingu Guðs orðs fyrir söfnuðinum. Raunar orðar Magnús Jónsson 

sakramentisguðfræði Lúthers svo, að Guðs orð sé ekki aðeins boðað í 

prédikuninni heldur einnig  

með táknum í sakramentunum. Sakramentin eru því í rauninni ekkert 
annað en guðs orð, ein aðferð prjedikunarinnar. Táknin sjálf eru 
aukaatriði hjá orðinu. Orðið, guðs orð, er eitt fyrir sig nóg til 
sáluhjálpar.152 

 

Þessu til viðbótar mætti svo nefna fullkomið samþykki og raunar fögnuð 

Lúthers yfir notkun frumsaminnar tónlistar í helgihaldinu, en í Borðræðum 

sínum sagðist hann t.d. veita tónlistinni heiðursess á eftir guðfræðinni. Hefur 

þessi afstaða hans lagt grunninn að fimm alda merkri sögu lítúrgískra 

tónsmíða innan lúthersku kirkjunnar. Skar hann sig hér að nokkru úr hópi 

siðbótarmanna sinnar samtíðar, en sem kunnugt er heimilaði Kalvín fyrst og 

fremst Saltarasöng í kirkjunni og Zwingli sá ekki sérstaklega fyrir sér 

notkun tónlistar í guðsþjónustunni þar sem Heilagur andi ætti að hafa bein 

og milliliðalaus áhrif á manninn.153 

 

 

                                                        
152 Magnús Jónsson 1917, s. 158. 
153 Asper 1997, s. 239. 
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IV. 2. De captivitate Babylonica ecclesiae 
 

Árið 1520 markaði tvímælalaust þáttaskil í sögu þeirrar siðbótarhreyfingar, 

sem kennd er við Martein Lúther. Þetta var árið sem barátta hans varð þess 

valdandi, að óbrúanleg gjá myndaðist milli kaþólsku kirkjunnar og 

siðbótarmannanna. Þetta ár úrskurðaði Leó X. páfi Lúther trúvilling og 

hótaði honum bannfæringu, iðraðist hann ekki og tæki aftur orð sín gegn 

opinberri kenningu kirkjunnar. Síðar sama ár svaraði Lúther hótunum páfa 

með því að brenna bréf hans og önnur gögn er tengdust páfavaldinu. Og 

þetta ár gaf Lúther, eins og frá er greint hér að ofan (II. 2), út fjögur, stutt rit, 

þar sem mörg grundvallaratriða í kenningu hans og boðskap eru útskýrð. 

Þeirra á meðal er ritið Um Babýlonarherleiðingu kirkjunnar (lat. De 

captivitate Babylonica ecclesiae), sem sérstaklega er tekið til umfjöllunar 

hér vegna þess að í því fjallar Lúther um messuna og sakramentin.  

Þrátt fyrir að hin hatramma barátta Lúthers við páfavaldið hafi á 

þessum tíma verið í algleymingi hefur presturinn og sagnfræðingurinn 

Jaroslav Pelikan sagt, að Babýlonarherleiðingin sé „ekki árás á kirkjuna, 

heldur fremur vörn kirkjunnar, færð fram af trúum þjóni hennar, gegn 

óvinum hennar, innan hennar sem utan.“154 Lúther hafnar því í þessu riti að 

sakramenti kirkjunnar eigi að vera sjö og segir að til að athöfn geti talist 

sakramenti þurfi Kristur sjálfur að hafa stofnsett hana og að hún feli í sér 

loforðið um fyrirgefningu synda. Hann kemst að þeirri niðurstöðu, að 

skírnin og kvöldmáltíðin séu einu réttnefndu sakramentin, „...því að í 

þessum einum sjáum vér bæði merki um guðlega stofnsetningu og 

fyrirheitið um aflausn synda.“155 

 Grundvallaráhersluna í guðfræði altarissakramentisins hjá Lúther er 

e.t.v. að finna í eftirfarandi orðum hans í Babýlonarherleiðingunni: „Því 

meir sem okkar messa líkist alfyrstu messunni, sem Kristur hélt við síðustu 

                                                        
154 Lull 1989, s. xiv. 
155 „...cum in his solis et institutum divinitus signum et promissionem remissionis 
peccatorum videamus.“ Luther 1888, s. 572. 
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kvöldmáltíðina, því kristnari verður hún.“156 Önnur áhersluatriði hans í 

tengslum við heilaga kvöldmátíð má segja að leiði af þessari staðhæfingu. 

Þar ber hæst þá skoðun hans að útdeila beri jafnt prestum sem leikmönnum 

báðum efnum, brauði og víni (lat. communio sub utraque). Þá hafnar hann 

einnig kenningu kirkjunnar um eðlisumbreytingu efna altarissakramentisins 

(lat. transsubstantiatio), þ.e. að á leyndardómsfullan hátt umbreytist eðli 

kvöldmáltíðarefnanna, þannig að þau séu ekki lengur brauð og vín, heldur 

líkami og blóð Krists. Þess í stað setur hann fram þá kenningu sína, að efnin 

viðhaldi sínu ytra eðli, þ.e. séu áfram brauð og vín, en séu einnig á sama 

tíma að fullu og öllu leyti líkami og blóð Krists (lat. consubstantiatio). Til 

samanburðar má nefna að svissneski siðbótarmaðurinn Huldrych Zwingli 

(1484-1531) hafnaði raunverulegri nálægð Krists í efnunum og leit á 

altarisgönguna sem táknræna minningarathöfn.157 

Ekki má gleyma veigamiklu atriði í helgihaldsguðfræði Lúthers, sem 

fram kemur í Babýlonarherleiðingunni, en þar hafnar Lúther því alfarið að 

á messuna megi líta sem fórn eða iðka hana sem gott verk, sem hafi 

hjálpræðisgildi. Mikilvægi þessa hefur verið orðað svo, að ekkert hafi 

fremur mótað „form altarisgöngunnar að lútherskum sið en kenningin um 

messufórnina.“158 Í stað fórnar eða verka er í messunni þvert á móti fólgið 

fyrirheitið um óverðskuldaða náð Guðs til hjálpræðis fyrir fórnardauða 

Krists á krossinum. Þetta fyrirheit birtist í innsetningarorðum 

kvöldmáltíðarinnar og hlutverk mannsins í messunni er að meðtaka það í trú 

og lofa Guð og þakka honum fyrir það. 

... ekki er þörf á neinu öðru til að halda messu réttilega, en trú, sem 
reiðir sig í öryggi á þetta fyrirheit, trúir því að Kristur sé sannorður í 
þessum orðum sínum [þ.e. í innsetningarorðunum] og efast ekki um 
að þessi óumræðilega blessun sé manni gefin með orðum hans159 

                                                         
156 „Iam Missa quanto vicinior et similior primae omnium Missae, quam Christus in caena 
fecit, tanto Christianior.“ Luther 1888, s. 523. 
157 McGrath 2007, s. 70. 
158 Kristján Valur Ingólfsson 1987a, s. 40. 
159 „... ad Missam digne habendam aliud non requiri quam fidem, quae huic promissioni 
fidelitur nitatur, Christum in his suis verbis veracem credat et sibi haec immensa bona esse 
donata non dubitet.“ Luther 1888, s. 515. 
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segir Lúther. 

 Hugmyndir Lúthers um messuna og messufórnina urðu ekki til í 

guðfræðilegu tómarúmi. Í þeim messuskýringum, sem hann og 

samtíðarmenn hans lásu í námi sínu til prests, t.d. skýringarriti 15. aldar 

mannsins Gabriels Biels, sem telja má nokkuð gagnrýnið, er reyndar talað 

um að fórn Krists á krossinum sé ein og algild, en að fórn messunnar kalli 

fram lík áhrif í sjálfri sér, aðeins með minna gildi. Ýmsir höfðu einnig á 

undan og um áþekkt leyti og Lúther orðið til þess að gagnrýna eitt og annað 

í framkvæmd messunnar og leggja til úrbætur. Má þar t.d. nefna Georg 

Witzel, sem beitti sér fyrir messum á móðurmáli í kaþólsku kirkjunni.160 

Eftir útgáfu Babýlonarherleiðingarinnar leið ekki á löngu uns 

hugmyndir Lúthers og skoðanabræðra hans um helgihaldið tóku að komast í 

framkvæmd. Í september 1521, tæpu ári eftir að ritið kom út, meðtóku 

Filippus Melanchton, samstarfsmaður Lúthers, og nokkrir nemenda hans 

sakramentið í fyrsta sinn í bæði brauði og víni.161 Lúther sjálfur var þennan 

vetur staddur  í felum í Wartburgarkastala. – Skömmu síðar var röðin komin 

að opinbera helgihaldinu. Um jólin þetta sama ár messaði annar vinur og 

samkennari Lúthers, Andreas Bodenstein von Karlstadt, með nýju sniði í 

Hallarkirkjunni í Wittenberg, og áður en hátíðin var liðin hafði stærstur hluti 

íbúa bæjarins meðtekið sakramentið í báðum efnum hjá honum.162 Ekki varð 

aftur snúið. Siðbót í helgihaldi var hafin og við Lúther blasti nú það verk, að 

sjá hinni vaxandi hreyfingu fyrir leiðbeiningum um nýtt form 

þjónustugjörðarinnar í húsi Guðs. 

 

 

                                                        
160 Kristján Valur Ingólfsson 1987b, s. 78. 
161 Árni Svanur Daníelsson 2000, s. 185. 
162 Árni Svanur Daníelsson 2000, s. 186. 
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IV. 3. Von Ordnung Gottesdienst 
 

Í upphafi fyrsta rits síns um helgihaldið, Um skipan guðsþjónustu í 

söfnuðinum (þ. Von Ordnung Gottesdienst in der Gemeine) frá 1523, nefnir 

Lúther þrenns konar misnotkun guðsþjónustunnar sem „hræsnararnir“ hafi 

ranglega innleitt. Í fyrsta lagi hafi verið þaggað niður í Orði Guðs, og er 

þetta hið versta, sem komið hefur fyrir helgihaldið, að mati Lúthers. Í annan 

stað hafi í stað Orðsins komið „svo mörg ókristileg ævintýri og lygar,“ sem 

skelfilegt hafi verið að hlýða og horfa upp á viðgangast, bæði í sálmum og 

predikunum. Í þriðja lagi hafi guðsþjónustan orðið að verki, sem menn hafi 

notað til að reyna að ávinna sér náð og hjálpræði Guðs. Lúther einsetur sér 

að vinda ofan af þessari misnotkun og rangindum, sem guðsþjónustan hafi 

orðið að sæta, og telur þar fyrir öllu að söfnuður kristinna manna komi 

aldrei saman án predikunar Orðs Guðs og bænar. Ekki nægi að lesa Orðið 

heldur þurfi að útskýra það, m.ö.o. predika, eigi söfnuðurinn að hafa 

nokkurt gagn af því.163 Athygli vekur að útlegging Orðsins er að dómi 

Lúthers það, sem Páll postuli á við í 14. kafla 1. Korintubréfs (v. 27), er 

hann ræðir um „að tala tungum.“ 

 Meginefni Von Ordnung Gottesdienst er þó tileinkað hinu daglega 

helgihaldi eða tíðagjörð rúmhelgra daga, en ekki hámessunni. Reyndar 

minnist hann á nauðsyn þess að predika út frá guðspjalli dagsins í hámessu 

sunnudagsins. En eðlilegt er, segir Lúther, að þó að allur söfnuðurinn hafi 

aðeins tök á að koma saman við sunnudagsmessuna, taki a.m.k. smærri 

hópur þátt í daglegu helgihaldi (tíðasöng), einkum prestar og skólapiltar, og 

þá sér í lagi þeir, sem hugsa sér að verða góðir prestar og sálnahirðar (þ. 

Seelsorger). Engan megi þó nauðbeygja til að sækja helgar tíðir, heldur eigi 

aðeins að taka þátt í þeim Guði til dýrðar og náunganum til nytsemdar.164 

Vera kann einnig að ýmsum hafi þótt tíðagjörðin fremur nauðsyn en  

nytsemd á dögum Lúthers. Í fornkirkjunni og fram eftir miðöldum voru tíðir                                                         
163 Luther 1977, s. 55. 
164 Luther 1977, s. 56. 
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sungnar í klaustrum alls átta sinnum á dag en sjaldnar í dómkirkjum. Þegar 

leið á miðaldir voru prestar hins vegar skyldaðir til að lesa allar tíðirnar átta 

dag hvern.165 Lúther fækkaði daglegu tíðunum niður í tvær, óttusönginn árla 

morguns (matutinum), og aftansönginn síðdegis (vesper), en einnig mátti 

halda slíka tíðagjörð eftir hádegið. Tíðasönginn skal hefja á því að lesa lexíu 

úr Gamla eða Nýja testamentinu og á þá að lesa einn til tvo kafla í senn, úr 

einni bók Biblíunnar í einu, uns öll Ritningin hefur verið lesin með 

skipulögðu móti. Þá á predikarinn, eða annar, sem tilnefndur hefur verið, að 

stíga fram og útleggja hluta af lexíunni. Á þennan hátt eiga áheyrendurnir 

smám saman að þjálfast og öðlast skilning á efni Biblíunnar, rétt eins og 

vottar trúarinnar fyrr á tímum gerðu. – Að lokinni lexíu og útleggingu, eftir 

um hálfa klukkustund, á söfnuðurinn að sameinast í þakkargjörð til Guðs, 

lofgjörð til hans og fyrirbæn um ávexti Orðsins. Til þessa skal nota 

Davíðssálma og góða víxlsöngva (responsoria), andstef (antiphonae) og 

kollektubænir, en jafnframt fylgir sögunni að mikinn hroða sé að finna í 

sumu efni af þessari sort, sem notað hafi verið, og sé það á ábyrgð prestsins 

að velja úr það, er við eigi hverju sinni. – Tíðagjörðin á í það heila ekki að 

vara lengur en í um klukkustund, segir Lúther, eða svo lengi sem mönnum 

geðjast, enda ber að varast að ofþreyta sálirnar.166 

Tíðagjörð sú eða predikunarguðsþjónusta, sem hér hefur verið lýst, 

með áherslu á lestur og útleggingu Ritningarinnar, átti að koma algjörlega í 

stað hinnar daglegu altarisgöngumessu kaþólsku kirkjunnar. Þó vildi Lúther 

eftirláta mönnum frelsi til að þiggja sakramentið á rúmhelgum degi, óskuðu 

þeir þess, en ekki mátti setja um það sérstakar reglur, heldur átti það þá að 

gerast eftir því sem hentaði hverju sinni. Meginreglan var þó hjá Lúther sú, 

að söfnuðurinn neytti sakramentisins í sameiningu í sunnudags-

guðsþjónustunni. 

                                                        
165 Guðrún Edda Gunnarsdóttir og Einar Sigurbjörnsson 2005, s. 6. 
166 Luther 1977, s. 56. 
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IV. 4. Formula missae 
 

Sama ár og Von Ordnung Gottesdienst kom út, 1523, samdi Lúther annað rit 

um helgihald, hið fyrra af tveimur er tileinkað var sunnudagsmessunni, 

hápunkti og hjarta safnaðarlífsins. Þetta var ritið Fyrirmæli um messu- og 

altarisþjónustugjörð fyrir Wittenberg-kirkju eða Formula missae et 

communionis pro Ecclesia Wittembergensis.  

Formula missae er ekki messubók, heldur fremur almenn 

leiðbeiningar- og skýringabók um messuna. Þegar í upphafi ritsins tekur 

höfundurinn af allan vafa um að aldrei hafi verið ætlun sín, eins og sumir 

andstæðinga hans hafa greinilega talið eða breitt út sögur um, að afleggja 

heilaga messu, heldur aðeins að hreinsa hana af þeim ófögnuði, sem hana 

hafi mengað, og að vísa mönnum hinn rétta veg í þjónustugjörðinni.167 

Varðandi samfélag brauðsins og vínsins bendir Lúther á, að það hafi verið  

fyrst haft um hönd af Kristi sjálfum, og síðan af postulum hans í 
frómum einfaldleika og án nokkurra viðbóta.168 
 

Eftir það hafi mannasetningar farið að bætast við þessa athöfn, og 

ekki allar geðfelldar að dómi Lúthers. Sá hluti athafnarinnar, sem hann 

leggur mesta áherslu á að afnema, er helgunarbænin (Canon), „þetta 

óhuggulega afstyrmi,“ eins og hann kallar það. Við tilkomu hennar hafi 

smám saman sigið á ógæfuhliðina og messan tekið á sig mynd fórnar og 

góðs verks, eins og Lúther hafði áður rætt í Babýlonarútlegðinni (sbr. kafla 

IV. 2). Lúther gagnrýnir prestana, sem gert hafi messuna að einkaeign sinni, 

og syngi messur fyrir látna og aðra gegn greiðslu. Hann minnir á að messan 

sé hvorki fórnfæring né gott verk.169 

 Að loknum inngangsorðum sínum tekur Lúther til við að útskýra 

messuna, lið fyrir lið, eins og hann telur rétt að hún sé sungin. 

Upphafsvíxlsöngva (introitusa) samþykkir hann á helgum og hátíðum, sér í                                                         
167 Luther 1891, s. 206. 
168 “... sub ipso Christo primum, deinde sub Apostolis simplicissime atque piissime, absque 
ullis additamentis, observatus fuit.” Luther 1891, s. 206. 
169 Luther 1891, s. 208. 
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lagi úr Davíðssálmum. Miskunnarbænina (Kyrie eleison) og dýrðarsönginn 

(Gloria in excelsis) gerir hann ekki heldur athugasemd við. Sömu sögu er að 

segja um kollektubænina, sem því næst kemur í röð messuliðanna, en tekur 

þó fram, að aðeins eigi að vera ein slík bæn í hverri messu. Pistla úr 

Pálsbréfum vill hann gjarnan láta lesa þar á eftir, en velja fremur þá, þar sem 

kennt er um trúna (þ.e. in quibus fides docetur), en hina, sem að siðferðinu 

og verkunum snúa - öfugt við það, sem áður hafði að hans mati tíðkast í 

kaþólsku kirkjunni. – Athyglisvert er að þegar Lúther talar um að gæta þurfi 

sérstaklega að vali pistla og guðspjallstexta, gerir hann þá athugasemd að 

þetta eigi sér í lagi við, komi til þess í framtíðinni að messan verði flutt á 

móðurmáli, og við þau orð hnýtir hann: Kristur gefi að svo verði! – 

Þrepsöng (Graduale) og/eða lofgjörð (Alleluia) má syngja eftir pistil. 

Sequentiur falla að mestu niður. Þá er lesið guðspjall, og vill Lúther hvorki 

banna kertaljós né reykelsi við lesturinn, en viðhalda trúarjátningu (Credo) 

eftir guðspjallið. Predika má á móðurmáli annaðhvort eftir játninguna eða í 

upphafi messunnar.170 Hins vegar er hvorki í Formula missae mikið rætt um 

efni predikunarinnar, utan að predika á út frá guðspjöllunum, né um 

formsatriði henni tengd.  

Öfugt við fyrri hluta messunnar er síðari þáttur hennar, samfélagið 

um kvöldmáltíðarborð Drottins, að sögn Lúthers stofnsett af Kristi sjálfum 

og hefur söfnuður Drottins ekki leyfi til að koma á því skipulagi 

kvöldmáltíðarinnar, sem honum sjálfum geðjast. Stærstur hluti Formula 

missae hefur því það að markmiði, að endurreisa þá athöfn í þeirri mynd, 

sem Kristur hafi ætlað henni fyrir söfnuð sinn. 

Eins og fyrr er getið hafði ýmislegt í atferli kvöldmáltíðarinnar á 

tímum Lúthers tekið á sig mynd fórnarathafnar, þ.e. rennt stoðum undir þá 

túlkun, að messan væri óblóðug endurtekning á fórnardauða Krists á 

krossinum og hefði hjálpræðisgildi sem slík. Lúther snýst algjörlega 

öndverður gegn þeirri túlkun. Maðurinn réttlætist að hans dómi og öðlast 

náð Guðs með trú sinni og iðrun einni, fyrir hjálpræðisverk Krists, sem                                                         
170 Luther 1891, s. 208-211. 
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unnið hefur verið á krossinum í eitt skipti fyrir öll. Í messunni færir hinn 

réttlætti maður Guði lofgjörðarfórn sína í þökk fyrir náðina, en sú fórn hefur 

ekkert gildi til frelsunar og gera ber skýran greinarmun á henni og þeirri 

endurtekningu á fórnardauða Krists, sem að ofan var lýst. – Þetta sjónarmið 

hafði Lúther reyndar sett fram í predikun þegar árið 1519. Þar talar hann um 

að þar sem hinn krossfesti og upprisni Kristur sé gjöf Guðs til okkar 

mannanna getum við hvorki gefið né fórnað, heldur aðeins þegið. Og þó að 

við getum að vísu fórnað af okkur sjálfum, þ.e. af lofgjörð okkar og 

þakkargjörð, þá sé fjarstæða að maðurinn geti fórnað Kristi. Það geti Kristur 

einn, og geri það.171  

Í samræmi við áherslur sínar þurfti Lúther að gera tilteknar 

breytingar á formi þjónustunnar við borð Guðs. Afnema þurfti 

helgunarbænina (Canon) yfir efnunum en gera innsetningarorð Krists að 

miðlægum þætti í kvöldmáltíðinni.  

Leiðbeiningar Lúthers í Formula missae um þjónustu sakramentisins 

eru í stórum dráttum sem hér segir:  

I. Tilreiðsla efnanna. Nota skyldi óblandað vín sem tákn um 

hreinleikann í kennslu fagnaðarerindisins, enda taldi Lúther ekki sérstök rök 

í Ritningunni fyrir því að blanda vínið vatni. 

II. Upphaf þakkargjörðarinnar með svohljóðandi víxlsöng prests og 

safnaðar: P: Drottinn sé með yður. Svar: Og með þínum anda. P: Lyftum 

hjörtum vorum. Svar: Vér hefjum þau til Drottins. P: Látum oss þakka 

Drottni, Guði vorum. Svar: Það er maklegt og réttvíst. P: Sannarlega er það 

maklegt og réttvíst, réttlátt og hjálpsamlegt að vér færum þér þakkir ávallt 

og alls staðar, heilagi Drottinn, almáttugi faðir, eilífi Guð, fyrir Krist, 

Drottin vorn. 

III. Innsetningarorð sakramentisins, sem prestur flytur, svo 

hljóðandi: Sem... daginn áður en hann þjáðist tók brauðið, færði þakkir, 

braut það og gaf lærisveinum sínum, og sagði: Takið, etið. Þetta er líkami 

minn, sem er gefinn fyrir yður. Sömuleiðis einnig kaleikinn, eftir að hann                                                         
171 Hall 1985, s. 123. 
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mataðist, og sagði: Þessi kaleikur er hið nýja testamenti í mínu blóði sem er 

úthellt fyrir yður og fyrir marga til fyrirgefningar synda. Svo oft sem þér 

gjörið þetta, gjörið það í mína minningu. - Þessi orð voru að dómi Lúthers 

hápunktur þjónustunnar yfir efnunum og átti að tóna þau með þeim hætti, að 

allir í kirkjunni heyrðu, enda voru þau sáttmálinn (lat. testamentum) um gjöf 

Guðs til okkar í Kristi, sem allt fagnaðarerindið vitnaði um. 

IV. Í framhaldinu er sungið Heilagur (Sanctus) - Blessaður 

(Benedictus) og um leið fer fram upphafning (elevatio) á efnunum. Þar er á 

ferðinni siður, sem mjög var tíðkaður í kirkjunni á tímum Lúthers, að halda 

brauðinu og kaleiknum hátt á loft, svo að allir í söfnuðinum sæju til. Lúther 

leyfði upphafninguna, þrátt fyrir að vera andvígur henni er hún var skilin 

sem fórnarupphafning, – sumpart af tillitssemi við „hina óstyrku“ í trúnni, 

en sumpart einnig til að leggja áherslu á minningu Krists í sakramentinu og 

hefja hana upp. 

V. Faðir vor. Friðarkveðjan, sem felur í sér aflausn synda.  

VI. Guðs lamb (Agnus dei) sungið, á meðan presturinn neytir 

efnanna fyrstur, og síðan söfnuðurinn. 

VII. Syngja mátti þakkargjörð eftir máltíðina. Þó afnam Lúther hér 

bæn, sem honum þótti minna á gömlu fórnarhugsunina, en lagði aðra til í 

staðinn. 

VIII. Blessun, sem mátti t.d. vera sú aronítíska úr 4. Mós. 6.24-26.172 

Þó að Lúther veiti í Formula missae svo greinargóðar leiðbeiningar 

um framkvæmd altarissakramentisins, leggur hann um leið áherslu á frelsi 

kristins manns til lofgjörðar og tilbeiðslu án klafa lögmálsins. Orðin, sem 

helga brauð og vín kvöldmáltíðarinnar, eru sá hluti, sem mestu varðar að 

brenglist ekki í helgihaldinu.  

Ýmislegt annað efni er að finna í Formula missae. Þar mótmælir 

Lúther m.a. einkamessum harðlega. Þá stígur hann í ritinu viss skref í þá átt 

að messan fari fram á móðurmálinu, t.d. með því að hvetja til að sem flestir 

sálmar séu sungnir á því og auglýsa eftir skáldum til að yrkja sálma á þýsku!                                                         
172 Luther 1891, s. 211-214. 
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Engu að síður gerir Lúther í Formula missae ráð fyrir því, að meginefni 

messunnar sé flutt á latínu. Móðurmálið verður ekki alls ráðandi í 

helgihaldinu fyrr en með Deutsche Messe, þremur árum síðar. 

 

IV. 5. Deutsche Messe 
 

Árið 1526 kom að því að Lúther birti leiðbeiningar- og skýringarrit um 

messuna á þýsku. Nefndist það Þýsk messa og skipan guðsþjónustu (þ. 

Deutsche Messe und Ordnung Gottesdienst) og átti eftir að hafa mikil áhrif 

á flutning hámessunnar í löndum mótmælenda. Er það kom út, hafði Lúther 

um nokkurt skeið viljað fara hægt í sakirnar hvað snerti tungumál 

messunnar, öfugt við t.d. Karlstadt, sem fyrr er á minnst, en hann hafði þá 

fyrir nokkru hafnað latínunni algjörlega á þessum vettvangi. 

Róttæklingurinn Tómas Münzer hafði í sama anda gefið út sína eigin 

Deutsch evangelisch messe árið 1524.173 Lúther var á hinn bóginn m.a. 

áhugasamur um að halda latínunni að skólapiltum. Virðist hann með 

Deutsche Messe hafa látið undan þrýstingi um að setja saman 

móðurmálsmessu, t.d. frá Nikulasi Hausmann.174 

Eitt vandamálanna, sem ollu frestuninni á útgáfu ritsins, var líka 

skortur á sönghæfum, þýskum textum og lögum við messusönginn.175 Það 

nægði Lúther ekki að þýða einfaldlega hin latnesku orð messunnar á þýsku 

heldur áttu allir þættir messunnar að vera á góðu móðurmáli og í samræmi 

við söngvenjur þess, svo að til sóma væri.176 Annað var svo ótti Lúthers við, 

að einhverjir kynnu að vilja gera lögmál úr slíkri móðurmálsmessu og leggja 

það sem klafa á söfnuðina að afnema latínumessuna. Er það hið alfyrsta sem 

hann getur í formála sínum að Deutsche Messe, að biðja menn að forðast allt 

þess háttar.177 En líkt og fram kemur í Formula missae var Lúther einmitt                                                         
173 Sjá Sehling 1902 (1. bindi), s. 497-504. 
174 Arngrímur Jónsson 2007, s. 463. 
175 Luther 1976, s. 318. 
176 Sehling 1902 (1. bindi), s. 10. 
177 Luther 1976, s. 301. 
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mjög umhugað um frelsi manna í guðsþjónustunni. Guðs orð og útlegging 

þess og innsetningarorð altarisgöngunnar voru þau atriði, sem máli skiptu. 

Einn þeirra möguleika, sem Lúther nefnir í formálsorðunum að Deutsche 

Messe, eru m.a.s. sérstakar guðsþjónustur heimilissafnaða, utan við opinbert 

helgihald, sem geti safnast saman í heimahúsum til bæna, lesturs Orðsins og 

jafnvel til skírnar og kvöldmáltíðar.178 

Deutsche Messe var fyrst sungin í Wittenberg á jóladag árið 1525, 

prentuð skömmu síðar og náði mikilli útbreiðslu. Vildi Lúther þó ekki 

leggja áherslu á, að hún yrði alls staðar tekin upp, heldur hvatti lesendur sína 

þvert á móti í formála ritsins, til að reyna sjálfir með Guðs hjálp að gera 

betur en gert hafði verið í Wittenberg. Engu að síður lagði hann til að í 

hverju landsvæði eða stjórnarhéraði yrði guðsþjónustan samræmd 

innbyrðis.179 

Röð og innihald messuliðanna er fram að predikun nánast hin sama 

og í Formula missae. Sungnir messuliðir hafa þó verið umritaðir í sálma 

með sama efni. Þegar kemur að þjónustu kvöldmáltíðarinnar er hins vegar 

ekki alls kostar það sama uppi á teningnum, og eru áherslur þá enn 

frábrugðnari messu kaþólsku kirkjunnar en verið hafði í latínumessu 

Lúthers. Undirbúningurinn að neyslu sakramentisins hefst í Deutsche Messe 

á býsna ítarlegri umritun Faðir vors og, strax þar á eftir, áminningu til 

altarisgesta um að íhuga gjöf Krists í líkama sínum og blóði til 

fyrirgefningar. Áminningu þessa má skilja sem opinberar skriftir, en 

jafnframt er hún ætluð til hvatningar í trúnni og til uppfræðslu.180 Þá fylgja 

innsetningarorð kvöldmáltíðarinnar með áþekku móti og í Formula missae, 

helgun sakramentisins og svo berging. Helga skal brauðið fyrst og útdeila 

því í beinu framhaldi en kaleikinn síðan og útdeila þá af honum. Meðan 

bergt er, er sunginn hinn þýski Sanctus Lúthers o.fl. þýskir sálmar.181 – 

                                                        
178 Luther 1976, s. 303. 
179 Luther 1976, s. 302. 
180 Arngrímur Jónsson 2007, s. 468. 
181 Luther 1976, s. 312. 
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Lúther tekur fram að upphafning efnanna (elevatio) skuli haldast, rétt eins 

og messuklæði, ölturu og ljós. 

Áður en messunni lýkur á blessuninni úr 4. Mós. 6., biður prestur 

þakkarbæn (post communio), og leggur Lúther til að hún hljóði svo:  

Vér þökkum þér almáttugi Drottinn Guð, að þú með þessari 
hjálpsamlegu gjöf hefur oss alla nært, og biðjum þína miskunnsemi, 
að þú látir þessa þína gjöf verða til styrkingar trúnni á þig og til 
brennandi innbyrðis kærleika fyrir sakir Jesú Krists, Drottins vors. 
Amen.182 

 

Átti þessi bæn að koma í stað kaþólsku bænanna, þar sem minnst var á 

fórnarhugtakið. 

 

 

IV. 6. Samantekt og umræða 
 

Framlag Lúthers til messunnar var ómælt. Það byggðist fyrst og fremst á 

guðfræðilegri ígrundun og trú, sem vildi draga fram Krist sem holdi klætt 

orð Guðs og predika fagnaðarerindið um óverðskuldaða náð hans. Sú 

predikun á sér ekki aðeins stað í lestri og útleggingu Ritningarinnar, heldur 

einnig við altarið, þar sem Kristur gefst söfnuði sínum sjálfur í líkama sínum 

og blóði. Guðfræði Lúthers er umfram annað kristsmiðlæg, og það er 

helgisiðafræði hans einnig. 

Í upphafi kaflans var tekið svo til orða, að Lúther hefði verið í senn 

róttækur og íhaldssamur um framkvæmd og guðfræði messunnar. Segja má, 

að um málefni helgihaldsins, eins og svo mörg önnur, hafi hann fetað 

ákveðinn milliveg milli tveggja andstæðra póla, þar sem annars vegar var 

kaþólska kirkjan undir stjórn páfavaldsins, og hins vegar siðbótarmenn sem 

vildu ganga lengra en hann sjálfur í „hreinsun“ messunnar. Umfjöllun 

kaflans hefur að mestu miðast við baráttu hans gegn kaþólsku kirkjunni. 

Zwinglis hefur þó einnig verið getið sem dæmis um siðbótarmann, sem í                                                         
182 Þýðing Kristjáns Búasonar í: Luther 1976, s. 312. 
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túlkun sinni á kvöldmáltíðinni fjarlægðist rómarkirkjuna enn meira en 

Lúther vildi gera.  

Meðalvegur Lúthers milli róttækni og íhaldssemi sést þó enn betur 

þegar litið er á hugmyndir Andreasar von Karlstadt, sem í upphafi var einn 

samstarfsmanna hans. En það var einmitt hann, sem leiddi helgihaldið í 

Wittenberg jólin 1521, þar sem svo margir íbúa bæjarins neyttu 

sakramentisins í báðum efnum (sjá kafla IV.2. hér að ofan). Um Karlstadt 

hefur verið sagt, að hann hafi ekki viðurkennt neitt jarðneskt áhrifavald, sem 

æðra væri honum sjálfum, og heldur ekki treyst nokkrum utan sjálfs sín til 

að vita hið rétta í stöðunni hverju sinni!183 Fyrrnefnd jól predikaði hann í 

einföldum kyrtli í stað hefðbundins messuskrúða, hreinsaði úr messunni 

hvers konar tilvísanir til fórnar og las innsetningarorð sakramentisins á 

þýsku en ekki latínu, auk þess að útdeila leikmönnum bæði brauði og víni. 

Lúther afnam aldrei messuskrúðann, en gat að öðru leyti sætt sig við 

aðgerðir Karlstadts. En aðeins mánuði seinna gekk sá síðarnefndi mun 

lengra í hreinsunaraðgerðum sínum á helgihaldinu en Lúther gat fellt sig 

við. Þá vildi hann láta eyðileggja öll trúarleg listaverk á grundvelli orða 

Gamla testamentisins um myndbann, og banna tónlist með öllu í kirkjum!184 

(Zwingli – sem einn fræðimaður hefur einmitt sagt hafa verið andlega 

skyldan Karlstadt!185 – bannaði reyndar örfáum árum síðar allan 

hljóðfæraleik við guðsþjónustur, þar sem ekkert benti til þess að leikið hefði 

verið á hljóðfæri í frumkirkjunni.) Lúther unni tónlistinni hins vegar alla tíð 

sem fyrr segir, bæði söng og hljóðfæraleik, taldi músík vera dýrðlegt tæki til 

lofgjörðar Drottni og samdi sjálfur bæði sálmalög og -ljóð.  

Lúther brást við róttækum aðgerðum Karlstadts með því að snúa 

aftur til Wittenberg frá Wartburg, þar sem hann var um þær mundir í felum. 

Heim kominn flutti hann svo nefndar Invocavit-predikanir sínar í 

föstubyrjun 1522 þar sem hann gerði grein fyrir afstöðu sinni til orðinna 

breytinga, lagði áherslu á að ekki skyldi gera lögmál úr því sem ætti að vera                                                         
183 Simon 1968, s. 273 
184 McGrath 2007, s. 64. 
185 Marius 1999, s. 384. 
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mönnum frjálst og kom smám saman ró á söfnuðinn.186 Af Karlstadt er það 

hins vegar að segja, að á endanum gerðist hann prestur í Orlamünde, þar 

sem hann innleiddi afar róttæka siðbót og afnam m.a. barnaskírn.187 

 Mikilvægt er að hafa í huga, að þó að Lúther hafi ekki byrjað að 

skrifa um sakramentin og messuna fyrr en um og eftir 1520, er ekki þar með 

sagt að skoðanir hans um efnið hafi ekki mótast fyrr og í takti við 

grundvallarhugsun allrar hans guðfræði, kenninguna um réttlætingu af trú. 

Basil Hall er meðal þeirra fræðimanna, sem hefur bent á að fátt í skrifum 

Lúthers sé jafnnátengt þeirri kenningu og einmitt sakramentisguðfræði hans. 

Kvöldmáltíðin verður hjá Lúther hughreystandi yfirlýsing um að Guð vilji 

fyrirgefa manninum allar hans syndir og gefa sig í hinum holdtekna Kristi, í 

líkama hans og blóði, söfnuðinum til sáluhjálpar og eilífs lífs.188  

Að mati Hall verða það aðalatriðin í guðfræðilegri þróun Lúthers, á 

árunum 1513-1519 - og raunar það sem eftir lifir ævi hans - að Ritningin 

sýni okkur Krist sem gjöf, og að sakramentin séu hin ytri tákn sem okkur 

séu gefin til að við getum sannarlega trúað því, að Guð sé náðugur og 

miskunnsamur. Hall telur, að í augum Lúthers vísi orðið sacramentum 

fremur til Krists sjálfs en til messunnar. Þeirri hugsun sé þó ekki ætlað að 

grafa undan mikilvægi messunnar, heldur þvert á móti að færa henni nýja 

dýpt, þar sem Kristur sjálfur, hið æðsta sakramenti, farvegur náðar Guðs, 

gefist hinum trúuðu.189  

Af þessu leiðir einnig, að kristinn maður getur gengið öruggur að 

borði Drottins, í sælli fullvissu um náð Guðs, en ekki í ótta við dóm hans og 

heilagleika. Frægt er, hve sá ótti hafði verið Lúther sjálfum ofarlega í huga, 

er hann þjónaði nývígður við sína fyrstu messu árið 1507. Í Borðræðunum 

getur hann þess, að svo mikil skelfing hafi gripið hann við þetta tilefni við 

það að fara með helgunarbænina (canon), að hann hafi mest langað til að 

                                                        
186 Um Invocavit-predikanirnar, sjá Árni Svanur Daníelsson 2000, s. 183-196. 
187 McGrath 2007, s. 64. 
188 Hall 1985, s. 115. 
189 Hall 1985, s. 118-119. 
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hlaupa í burtu frá altarinu. Mest hafi aukið á ótta hans, að nú hafi hann þurft 

að tala við Guð án meðalgangara.190 

Fagnaðarboðskapurinn um Krist sem meðalgangara Guðs og manna 

varð enda rauði þráðurinn í boðun Lúthers og starfi. Þessa meðalgöngu 

Krists, sem altarissakramentið birtir, má útskýra með orðum dr. Sigurjóns 

Árna Eyjólfssonar, er hann dregur saman boðskap Lúthers um holdtekjuna í 

þrjá þætti, sem saman myndi órjúfanlega heild. Þeir eru: „1) Kristur ber 

syndir mannanna, 2) hann er saklaus, 3) hann umvefur mannkynið með 

kærleika sínum.“191 Orðið varð hold, og Orðið birtist og gefst manninum í 

sakramentinu. En Orðið er líka boðað í predikuninni, útleggingu 

Ritningarinnar. Sumir vilja kveða svo fast að orði, að predikunin hafi verið 

hið sanna sakramenti í augum Lúthers. Í öllu falli átti hún að hans mati að 

vera það meðal náðar Guðs, sem kristnir menn gengju frá uppbyggðir og 

endurnærðir til að taka ákvarðanir daglegs lífs í ljósi trúarinnar.192 – Ekki er 

þó hægt að segja að þetta viðhorf hafi dregið úr vægi altarisgöngunnar sem 

miðlægs þáttar í messunni hjá Lúther og fylgismönnum hans. Ágústínus 

kallaði sakramentin verbum visibile, hið sýnilega orð, en predikunina 

sacramentum audibile, hið heyranlega sakramenti. Tók Lúther undir þetta 

orðalag. 

 Sem fyrr er getið varð communio sub utraque eitt af einkennum 

helgihalds lútherskrar siðbótar – og raunar einnig þeirrar siðbótar, sem spratt 

af öðrum meiði. Afstaða Lúthers var skýr: Brauðið og vínið var hvort 

tveggja tákn um náð og kærleika Guðs. Það að neita leikmönnum um 

aðgang að öðru hvoru efninu, jafngilti því að meina þeim aðgang að þeim 

himneska veruleika, sem þau stóðu fyrir. – Raunar hafa sumir sagnfræðingar 

getið sér þess til, að skortur á hreinlæti meðal almúgafólks og tilheyrandi 

sýkingahætta hafi, fremur en nokkur guðfræðileg rök, verið ástæða þess að 

prestar hafi tekið að bergja einir af kaleiknum snemma á miðöldum!193                                                         
190 Hall 1985, s. 112. 191 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2000, s. 289. 
192 Marius 1999, s. 382. 
193 McGrath 2007, s. 54. 
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En það hékk fleira á spýtunni hjá Lúther. Í Galatabréfinu (3.28) 

skrifar Páll postuli: „Hér er hvorki Gyðingur né annarrar þjóðar maður, 

þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú.“ Í 

samræmi við þessa jafnræðisáherslu Ritningarinnar vildi Lúther afnema þá 

miklu og skýru aðgreiningu, sem var milli presta og leikmanna á hans 

tímum, og boðaði þess í stað kenninguna um prestsdóm trúaðra.194 

Kirkjuskilningur hans byggðist ekki á valdapýramída af neinu tagi, heldur 

áttu allir kristnir menn að sinna meginþáttum prestsdóms trúaðra, þ.e. 

boðun, fyrirgefningu og fyrirbæn.195 Þannig segir hann í ritinu Til kristins 

aðals hinnar þýsku þjóðar árið 1520: 

Það er ekki til nein raunveruleg grundvallaraðgreining milli 
leikmanna og presta, prinsa og biskupa, milli hinnar andlegu stéttar 
og þeirrar veraldlegu, nema að því er varðar embætti og starfssvið, 
en ekki hvað snertir stöðu. Þeir tilheyra allir hinu andlega ríki, allir 
eru sannarlega prestar, biskupar og páfar. En ekki gegna allir sama 
starfi. Rétt eins og að ekki gegna allir prestar og munkar sama starfi. 
Þetta er kenning heilags Páls ... að við séum öll einn líkami með 
Krist sem höfuðið, og öll limir hvert annars.196 
 

Eitt af því, sem af almenna prestsdóminum leiðir, er einmitt afnám 

sérréttinda presta gagnvart leyndardómum trúarinnar, þar á meðal og ekki 

hvað síst gagnvart helgu sakramenti kvöldmáltíðarinnar. 

 Ekki verður skilið við þessa umfjöllun um þær lúthersku áherslur í 

messunni, sem mótuðust á upphafsárum siðbótarinnar, án þess að geta 

framlags Jóhannesar Bugenhagens til þróunar siðbótarmessunnar. Um 

Bugenhagen og störf hans er fjallað í kafla III. 4. hér að ofan, en hann var 

náinn samstarfsmaður og vinur Lúthers og áhugamaður um messuna og 

endurbætur á henni líkt og Lúther. Hann var sóknarprestur í Wittenberg og 

lykilmaður í því að ganga frá kirkjuordinansíum víða í hinum nýlútherska                                                         
194 Stundum er talað um almennan prestsdóm en það hugtak kann að vera villandi í 
evangelískri guðfræði þar sem rómversk-kaþólska kirkjan gerir frá Síðara Vatíkanþinginu 
greinarmun á sacerdotium commune fidelium, þ.e. almennum prestsdómi trúaðra, og 
sacerdotium ministeriale seu hierarchicum, þ.e. hinum sérstaka prestsdómi vígðra. Sjá 
Einar Sigurbjörnsson 2006, s. 50. 
195 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2002, s. 30. 
196 Luther 1970a, s. 14-15. 
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heimi á árunum 1528-1542, m.a. í Danmörku. Í riti J. Bergsma um 

Bugenhagen og messuna (1966) er fjallað um kirkjuordinansíur hans og 

ítarlega gerð grein fyrir tilhögun lítúrgíunnar þar.197 Þessi 

ordinansíumessuform mun hann ýmist hafa ritað sjálfur eða yfirfarið, 

endurbætt og lagt blessun sína yfir þau.198  

 Hér að ofan varð okkur ljóst að Lúther vildi einskorða hefðbundinn 

gregorssöng messuliðanna við latínumessuna (Formula missae) en umrita 

fremur sungna messuliði í sálma um sama efni í móðurmálsmessunni 

(Deutsche Messe). Þær messur sem tengja má nafni Bugenhagens eiga það 

sameiginlegt að boðið er upp á blandaða notkun tungumálanna og ákveðið 

val eftir aðstæðum. Lausn Bugenhagens t.d. í dönsku ordinansíunni felst 

fyrst og fremst í því að halda gömlu messuliðunum í umortu formi 

móðurmálssálma (þ.e. prósamessa) en gefa engu að síður kost á að syngja 

þá með sígildu móti á latínu, einkum á hátíðum. Um suma messuliði, 

einkum Praefatio og Sanctus, má þó segja að eingöngu sé ætlast til að þeir 

séu sungnir á latínu, og þá fyrst og fremst á hátíðum. Sem dæmi um það má 

nefna lítúrgísk fyrirmæli kirkjuordinansíunnar í Slésvík-Holstein frá 

1542.199 Boðun Orðsins skal hins vegar fara fram á móðurmáli, þ.e. lestur 

pistils og guðspjalls og útleggingin í predikuninni. En ólíkt Lúther vildi 

hann láta tóna pistlana og guðspjöllin með eldra tónlagi latínusöngsins - 

þrýsta móðurmálstexta Ritningarinnar inn í gamla latínutónið!200 

Hér að framan hefur verið lýst í stuttu máli áherslum 

siðbótarmannsins Marteins Lúthers í tengslum við hið opinbera helgihald, 

þjónustu Orðsins og borðsins. Ljóst er að þær áherslur endurspegla kjarnann 

í guðfræði hans, boðskapinn um réttlætingu af trú án verðskuldunar fyrir 

náð Guðs í Jesú Kristi. Sú náð er ætluð öllum mönnum, lærðum sem leikum 

jafnt, og á að standa þeim til boða svo að öllum skiljist, í samfélagi trúaðra í 

predikun og sakramentum kirkjunnar. Þekking á áherslunum í helgihaldi                                                         
197 Sjá Bergsma 1966, s. 64-152. 
198 Bergsma 1966, s. 36. 
199 Sjá Bergsma 1966, s. 127. 
200 Marzolf 1993, s. 19. 



70  

getur þannig orðið lykillinn að skilningi á kjarnaatriðunum í boðskap 

Lúthers - sem endurspeglast raunar enn í helgihaldi lúthersku kirkjunnar um 

heim allan.201 

                                                        
201 Sjá t.d. „Grundvallarreglur“ Lútherska heimssambandsins um fyrirkomulag 
guðsþjónustunnar. Íslensk þýðing birtist í Orðinu 1966-1967, s. 29-37. 



71  

V. Ritus celebrandi publicam missam 
 

V. 1. Inngangur 
 

Í þessum kafla ritgerðarinnar og þeim næsta verður gerður samanburður á 

textum kaflanna um messuna (lat. Ritus celebrandi publicam missam) og 

predikun Orðsins (lat. Ritus praedicandi) í fjórum útgáfum kirkjuordinansíu 

Kristjáns 3. Danakonungs frá 16. öld. Þær eru latneska útgáfan frá 1537 

(Ordinatio Ecclesiastica),202 danska þýðingin sem hefðin hefur eignað 

Palladiusi Sjálandsbiskupi (Den danske Kirkeordinans 1539 / Den  rette 

Ordinans 1542),203 þýðing Gissurar Einarssonar Skálholtsbiskups frá 

1541204 og yngri íslenska þýðingin, sem einnig er frá 16. öld.205 Fimmta 

textaútgáfan sem hér birtist er eigin þýðing höfundar, og var markmið 

hennar að birta eins orðrétta þýðingu á texta Ordinatio Ecclesiastica og 

kostur væri. – Greinarmerkjasetning í Fornbréfasafni er hér látin halda sér, 

og greinarmerkjanotkun í latneska textanum notuð eftir föngum í minni 

eigin þýðingu. 

Við samanburð á textunum verður reynt að leggja mat á íslensku 

þýðingarnar tvær frá 16. öld, við hvaða textaútgáfu þær hafi stuðst, hvernig 

til hafi tekist í þýðingunni og hvort nokkru hafi verið við bætt eða af tekið í 

henni. Textinn verður einnig kannaður frá guðfræðilegu sjónarhorni og 

borinn saman við áherslur Lúthers í ritum hans um helgihaldið, sem kynnt 

voru í IV. kafla hér að framan. Í framhaldinu verður svo, á grunni 

rannsóknar V. og VI. kafla, reynt að svara þeirri spurningu, hvort sú 

ordinansía Gissurar, sem íslenskir prestar lásu og lögtóku í syðra 

biskupsdæmi landsins, hafi byggst á latneskri kirkjuskipan konungs eða 

                                                        
202 Sjá Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 265-271. 
203 Sjá Lausten 1989, s. 166-179. 
204 Sjá Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 130-135. 
205 Sjá Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 181-191. 
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svolítið frábrugðinni, danskri útgáfu hennar, og hvaða þýðingu þetta kunni 

að hafa fyrir ritið. 

 

 

V.2. Almenn fyrirmæli um messugjörðina 
 

Fyrsta hluta kaflans um messugjörð, sem er e.k. yfirskrift hans, er svo að 

finna í útgáfunum fjórum: 

 
Ordinatio Ecclesiastica 
Ritus celebrandi publicam missam. Privatae enim in totum abrogentur: Et 
una tantum publica pro communicantibus servetur. Est enim Missa nihil 
aliud, quam usus Caenae Domini, ad consolandum infirmas conscientias, et 
mortem Domini annunciandum. 
 
Den danske Kirkeordinans 
Huorledis Messen skal holdis y almindelighed for folcked, Di alle andre 
Alter messer afleggis aldelis, Oc alleniste een holdis, for dennom som seg 
wille lade berette, fordi Messen er dog intet andet, end Herrens Naduordis 
brug, til at trøste de skrøbelige samuttigheder Oc at forkynde Herrens død. 
 
Þýðing Gissurar Einarssonar 
Huersu ad almennilig messan skal flytjazt fyrir folkinu þui at allar adrar 
lesmessur skulu aullungis af leggiazt og ecki ad eins almennilig halldin vera 
fyrir þa er sig uilia lata þionuzta. þui at messan er ecki annat helldur en 
idkan drottinligs kuelldsnædingz. til huggunar siukum samuizkum og til ad 
boda dauda drottens vors liufa lausnara ihesu christi et cetera. 
 
Yngri þýðing íslensk 
Huernin Messu Embættid skal almenniliga fremiast fyrir folkinu þuj allar 
adrar lesmessur og sma alltaris messur skulu aullungis afleggiast og 
alleinasta halldast ein almennilig messa fyrir þeirra sakier sem sacramentid 
wilia medtaka þui ad messan er j sannleika eckirt annad enn riettileg tijdkan 
herrans kuolldmaltijdar til ad hugga þær hinu hrelldu samuitskur oc ad boda 
dauda drottins. 
 
Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Háttur á flutningi opinberrar messu. Því að einkamessur eiga að afleggjast 
með öllu. Og aðeins ein opinber messa skal flutt fyrir alla sem vilja ganga til 
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altaris. Því að messa er ekkert annað en notkun á kvöldmáltíð Drottins, til að 
hugga hrelldar sálir, og til að boða dauða Drottins.206 
 

Ekki ætti að þurfa að koma á óvart, að þegar í þessum inngangsorðum um 

messuna kemur hin lútherska hugsun skýrt fram. Tekið er undir gagnrýni 

Lúthers, t.d. úr Formula missae og Von ordnung Gottesdienst,207 á 

einkamessuna, sem þýðing Gissurar Einarssonar kallar reyndar lesmessur en 

Den danske Kirkeordinans kallar altarismessur. Yngri íslenska þýðingin 

notar bæði þessi hugtök. Áhersla Lúthers á messuna sem samfélag allra, sem 

vilja njóta náðar Krists í Orði hans og sakramentum, skín í gegn. Í messunni 

koma þeir saman, sem eru slegnir af samvisku sinni, og öðlast samfélag um 

réttlætingu sína og fyrirgefningu af náð fyrir trú. Þar sem messan á að vera 

samfélagsathöfn koma einkamessurnar ekki til greina en þær höfðu færst í 

vöxt á dögum Lúthers. Segja má að þær hafi einkum haft viðskiptalegan og 

hagnýtan tilgang, þar sem menn keyptu messusöng fyrir látna ástvini þeim 

til sáluhjálpar.  

Í Formula missae gagnrýnir Lúther einkamessurnar harðlega og 

hæðist að prestunum, sem þær framkvæma, líkt og þeir hrópi upp í vindinn 

milli stokka og steina, einir og án áheyrenda. Þetta atferli segir hann vera 

„absurdissimum“ eða fáránlegt!208 Altarisgangan er samfélag þeirra, sem 

vilja lifa í náð Krists, og þeir eiga að vera sýnilegir sem slíkir í söfnuðinum. 

Þó er rétt að trú og kunnátta þeirra, sem vilja neyta efnanna, sé prófuð 

reglulega. Einkaskriftir eru sagðar gagnlegar, en ekki nauðsynlegar. Nú á 

skilyrðislaust að útdeila báðum efnum, þ.e. brauði og víni, til safnaðarins. 

Að skirrast við slíku jafngildir því að taka mannasetningar fram yfir boð 

Drottins.209 Náð Guðs er fyrst og fremst boðuð með kvöldmáltíðinni, sem á 

                                                        
206 Undirstrikanir í textum eru höfundar, til að leggja áherslu á þau atriði sem sérstaklega 
eru tekin til umfjöllunar fyrir neðan tilvitnunina. Þetta gildir um allar tilvitnanir úr textum í 
þessum og næsta kafla. 
207 „Hinar daglegu messur skulu raunar afteknar, því að allt skal hvíla á orðinu, en ekki 
messunni,“ segir Lúther í Von Ordnung Gottesdienst (þýðing sr. Arngrímur Jónsson). 
Kirkjuritið 43 (1), s. 57. 
208 Luther 1891, s. 215. 
209 Luther 1891, s. 217. 
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bæði að hugga söfnuðinn í syndameðvitund hans og boða honum dauða 

Drottins. Til að svo megi verða þarf messan að fara fram á þann rétta hátt, 

sem lýst er í því sem eftir fylgir.  

 Það vekur athygli við samanburð textanna, að stíll Gissurar er býsna 

líkur stíl danska textans umfram þann latneska. Dæmi: for folcked = fyrir 

fólkinu; som seg wille lade berette = sem sig vilja láta þjónusta. Þó eru 

líkindin ekki svo mikil að hægt sé að draga af þeim ályktanir um, við hvaða 

þýðingu var stuðst, og alls ekki jafnsláandi og þegar danski textinn er borinn 

saman við yngri þýðinguna íslensku. Dæmi úr þeim tveimur textum: 

afleggis aldelis = aullungis afleggiast; alleniste een holdis =  alleinasta 

haldast ein...; at trøste de skrøbelige samvittigheder = að hugga þær hinu 

hrelldu samuitskur. 

 Einnig má nefna að Gissur bætir við, líkt og til áherslu, nokkrum 

orðum frá eigin brjósti til lýsingar á Kristi. Ekki nægir að kvöldmáltíðin 

boði „dauda drottens,“ heldur bætir hann við orðunum: „vors liufa lausnara 

ihesu christi et cetera,“ sem hvorki er að finna í danska né latneska 

textanum.  

Höldum nú áfram samanburði textanna: 
 

Ordinatio Ecclesiastica 
Publica Missa in die Dominico, una pro communicantibus, in solitis 
vestibus, altari instrato, cum consvetis vasis et luminibus celebretur. 
  Canonici _______ qui parochiam annexam non habent, Missam unam 
dominicalem latine celebrare poterunt, dummodo adsint communicantes. 
Canone, volumus omnino ut omittant: Et ut mortem Domini annuncient. Hic 
observandum, ut Pater noster et verba consecrationis vernacula lingva in 
cathedralibus Ecclesiis ut in aliis legantur, qvemadmodum præscribetur eis. 
Minister altaris celebraturus, ad aram geniculetur, et apud se Confiteor legat 
etc. Et oret pro ministerio verbi, pro Rege et Regno, interim dum populus 
cantat. Post proseqvatur missam juxta receptum morem; modo eam non 
profanet sacrificii aut operis titulo, more papisticæ superstitionis et 
blasphemiæ. 
 
Den danske Kirkeordinans 
Saa skal der nu holdis en Høgmesse om Søndagen for dennom, som wille 
berettis, vdi de wonlige Messeklæder, offuer et bret Alter, med wonlig kalck 
oc disk oc tende liuss. 
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  Canicherne, oc synderlige de huess Domkircke icke er nogen Sognekircke, 
maa holde paa Latine een Søndags Messe, Dog om der er, som wille 
berettis. 
  Den tidende Messe, som kallis Canon, wille wy de skulle plat offuergiffue, 
oc saa maa de forkynde Herrens død. 
  Her skal man acte, at Pater noster oc Ordene, som liude paa Naduorden, 
bliffue læsde paa danske, saa wel i Domkircker som vdi andre, effter som 
det bliffuer dennom forschreffued. 
  Tieneren, som Messen skal holde, skal falde paa knæ for Alterid, oc wed 
seg sielff læsse Confiteor. Saa skal hand oc bede for Ordens framgang, for 
Kongen, oc Riget, det stund folcked siunger. Siden skal hand forfølge 
Messen effter den wedtagne sed, Saa dog at hun icke bliffuer besmitted med 
noget ord, som liuder om offer eller gierning, som vdi Paffuens kirkce er 
skied med misdyrckelse oc bespottelse. 
 
Þýðing Gissurar Einarssonar 
Svo skal nu haufd vera ein almennilig messa. sem uier kaullum hamesso. a 
sunnudaugum. saker þeirra er sig uilia þionuzta i vanaligum messuklædum 
yfer skryddu alltare med ueniulegum kaleik og patinu og logande liosum.      
  Kanunkar sierliga þeir til hverrar kirkiu ad eingin sokn er þeir mega j latinu 
celebrera eina sunnudags messo ef nockurer ero þar sem sig uilia lata 
þionuzta. enn langsaunguana eda canonem uiliu uier ad þeir med aullu af 
leggj. og ad þeir suo bode dauda drottins. Hier er nu ad geymanda þad ad  
pater noster og helgunarordin sie j modurmale lesin. suo j domkirkium sem 
annarsstadar epter þui sem fyrir skrifad verdur. 
  Altarisþienarinn sem celebrerar. hann skal falla a knie fyrir alltarinu. og 
lesa med sialfum sier. confiteor. et cetera. Og hann skal bidia fyrir ordzins 
þionkan. ad þad hafe framgang. fyrir konginum og Rikenu. a medan sunginn 
er introitus. Enn sidan skal hann framflytia messuna epter medteknum sid. 
þo suo ad hann hana eckj saurgj med þeim ordum er hlyda um forn offur eda 
nockud. sem skied er j nockurum pafans kirkium med hræsni og Gudlastan.

Yngri þýðing íslensk 
Suo skal nu hier epter huern sunnudag halldast ein hæmessa fyrir þa sem 
þionustast wilia. j aullum weniulegum messuklædum med wel pryddu 
alltare og med weniulegum kaleik oc patijnu oc logandi liosum.  
  Canunkarner og þeir sierdeilis. huerra domkirkian ad er eckj nockur 
soknarkirkia. meiga syngia eina sunnudags messo j latijnu þo suo ad þeir 
sieu nockrer sem þionustast wilia. Enn lesmessuna edur þa lagu saungua 
sem þeir kalla Canan edur Canon wilium wier ad þeir skulu med aullu 
afleggiast suo þeir meigi riettiliga boda dauda drottins. hier skal oc suo þess 
giætt wera ad pater noster oc þau heilaugu ord sem hlioda wm herrans 
kuolldmaltijd sieu lesin j modurmale jafnwel j domkirkiunni sem j audrum 
kirkiunum epter þuj sem þeim werdur þad til sagt oc skipad edur 
fyrirskrifad.  
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   Þienarinn sem messuna skal flytia skal falla æ sijn knie fyrir alltarinu oc 
lesa med sialfum sier. Confiteor. þar med skal hann oc bidia fyrir ordsins 
framgange. fyrir konginum og rijkinu æ medan folkid syngur jntroitus. 
Sijdan skal hann framfylgia messu embættinu med wppteknum hætte oc 
riettum siduana. þo suo ad hann meingist ecki nie saurgist eckj. huorki med 
nockru ordi sem hliodar wm offur oc werk heilagleik suo sem j pafans 
kirkiu hefur skied med mestu wanheidran ordsins oc gudlastan. 
 
Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Almenn messa skal flutt á degi Drottins, ein fyrir þá sem vilja ganga til 
altaris, í vanabundnum messuskrúða, að altari skrýddu, með vanalegum 
altarisgripum og ljósum. 
  Kanúkar ________ þeir, sem ekki hafa sókn til kirkju sinnar, geta flutt eina 
sunnudagsmessu á latínu, að því gefnu að viðstaddir séu altarisgestir. 
Canon-bænagjörðinni viljum við þó að þeir sleppi algjörlega: og boði 
þannig dauða Drottins. Hér ber þess að gæta, að Faðir vor og 
innsetningarorðin séu lesin á móðurmáli bæði í dómkirkjum og í öðrum 
(kirkjum), á þann hátt sem fyrir skrifað verður. 
  Presturinn, sem þjónar fyrir altari, krjúpi við það, og lesi hann með sjálfum 
sér syndajátningu (confiteor) o.s.frv. Því næst biðji hann fyrir þjónustu 
orðsins, fyrir konunginum og ríkinu, á meðan fólkið syngur. Síðan flytur 
hann messuna áfram eftir viðteknum sið; með þeim hætti að hann vanhelgi 
hana ekki með því að ræða um fórn eða heiður af verkum, eða eftir 
pápískum sið með hjátrú og guðlasti. 
 
Hér verður fyrst á vegi okkar sú athugasemd, að hin almenna messa, þar 

sem þjónað er bæði að Orði og borði Guðs, fari fram in die Dominico, eða á 

sunnudögum. Í ritinu Von Ordnung Gottesdienst hafði Lúther mælt fyrir um 

þá tíðagjörð, sem ætti að koma í stað altarisgöngumessu á rúmhelgum 

dögum (sjá IV. 3). 

Öfugt við fylgismenn róttæku siðbótarinnar leyfði Lúther öll 

hefðbundin messuklæði (skrúða prestsins) auk altarisskrúða í 

guðsþjónustunni, og er þetta tekið hér fram. Þess er einnig sérstaklega getið 

að kanúkar, þ.e. prestar í klaustrum, megi syngja messu í kirkju sinni, 

jafnvel þó að hún sé ekki sóknarkirkja, en aðeins ef einhverjir eru á 

staðnum, sem vilja ganga til altaris. Enn er það gagnrýnin á einkamessuna, 

sem að baki býr, og hugmynd Lúthers um messuna sem samfélagsathöfn er 

hér undirstrikuð. Því er beint til prestsins að hann biðji í hljóði við 

messuupphaf fyrir útbreiðslu fagnaðarerindisins en einnig fyrir hinu 
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veraldlega ríki og yfirboðara þess, þ.e. konunginum. Er þetta í samræmi við 

kenningu Lúthers um táknin tvö, hið veraldlega og hið andlega (sjá nánar 

kafla VI.3). 

Hér er lögð sérstök áhersla á að tveir þættir messunnar séu fluttir á 

móðurmáli, þ.e. bæn Drottins og innsetningarorð altarisgöngu. Í framhaldi 

textans er reyndar ýmislegt fleira tínt til sem gert er ráð fyrir að sé beðið eða 

sungið á móðurmálinu. Greinilegt er samt, að fara átti býsna hægt í sakirnar 

við að breyta tungumáli messunnar. Engu að síður var þegar hér var komið 

sögu liðið á annan áratug frá útgáfu Deutsche Messe Lúthers. Lúther vildi að 

messan yrði skiljanleg alþýðunni, en jafnframt að menn hefðu frelsi innan 

hennar. Hann var líka mikill latínumaður sjálfur, annt um að halda henni að 

skólapiltum, og virðist hafa látið undan þrýstingi um móðurmálsmessu með 

Deutsche Messe (sjá kafla IV. 5.).210 

Fyrirmælin um að sleppa canon úr undirbúningi sakramentisins, því 

„óhuggulega afstyrmi,“ eins og Lúther nefndi það í Formula missae, koma 

ekki á óvart, en fátt geðjaðist siðbótarmanninum eins illa í messuhaldi 

rómversku kirkjunnar og þessi messuliður, sem honum þótti lykta af 

fórnarskilningi á messunni.211 Í anda Lúthers eru Rómarkirkjunni ekki 

heldur vandaðar kveðjurnar í fyrirmælum um að forðast hjátrú og guðlast 

„more papisticæ“! 

Textasamanburður sýnir á ný meiri líkindi með íslensku þýðingunum 

og danska textanum, en með þeim latneska. Sér í lagi má þar nefna að inn í 

fyrirmælin um messuhald kanúkanna hefur verið skeytt orðinu „sierliga“ í 

texta Gissurar og „sierdeilis“ í yngri þýðingunni, líkt og í Den danske 

Kirkeordinans („synderlige“) en sambærilegan áhersluauka er ekki að finna 

á þessum stað í Ordinatio Ecclesiastica. – Þá bendir orðalagið „fyrir ordzins 

þionkan. ad þad hafe framgang“ í þýðingu Gissurar og „fyrir ordsins 

framgange“ í yngri textanum (í fyrirmælum um bæn prestsins fyrir altarinu) 

til þess, að viðkomandi þýðendur hafi haft fyrir framan sig danska textann                                                         
210 Arngrímur Jónsson 2007, s. 463. 
211 Thompson 1961, s. 108 
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með orðunum „for Ordsens framgang,“ en ekki aðeins latnesku útgáfuna þar 

sem eingöngu er að finna orðalagið: „pro ministerio verbi.“ 

Þetta er þó ekki einhlítt. Í gagnstæða átt, þ.e. sem rök fyrir notkun 

Gissurar á Ordinatio Ecclesiastica, vísar t.d. að Gissur segir kanúkana mega 

„celebrera“ messu (lat. celebrare) en danska útgáfan talar um að „holde... 

messe“ og yngri þýðingin um að „syngja“ messuna. Gissur virðist einnig 

þýða úr latínu setninguna qui parochiam annexam non habent: „þeir til 

hverrar kirkiu ad eingin sokn er“ (sbr. „de huess Domkircke icke er nogen 

Sognekircke“ (Den danske Kirkeordinans) og „huerra domkirkian ad er eckj 

nockur soknarkirkia“ (yngri þýðingin). – Þá er erfitt að átta sig á merkingu 

orðsins „heilagleik“ í yngri, íslenska textanum í niðurlagi þessa hluta, og er 

sennilegast að skýra megi það innskot sem prentvillu. 

 

 

V. 3. Formessan og þjónusta Orðsins 
 

Í framhaldi textans koma ítarlegar leiðbeiningar um framkvæmd messunnar 

að loknum upphafsliðunum, sem að ofan er frá greint, og eru þær 

eftirfarandi fram að predikun og altarisgöngu: 

 
Ordinatio Ecclesiastica 
Primum ergo Introitus canatur vel legatur; sed non nisi ex Scriptura 
sumptus: ut sunt Introitus dominicales, et festorum Christi, ex Psalmis 
sumpti, vel ejus loco vulgares Psalmi, et imprimis ruri. 
  Kyrie Eleyson, variis melodiis, pro diversis temporibus, ut hactenus 
observatum. cum hymno angelico Gloria in excelsis Deo, qvem latine aut 
vulgariter incipiat minister, et ecclesia perficiat. 
  Ad populum conversus dicat: Dominus vobiscum. Et rursus inversus, legat 
Collectam, sed vulgariter, et duntaxat unicam; nisi temporis necessitas pro 
sui conditione deposcat et alteram. Populus autem respondeat Amen. Qvo 
facto, rursum ad populum conversus, legat Epistolam, sed vulgariter. 

Halleluja, qvæ perpetua ecclesiæ vox est, cantent pueri cum versu, 
sine cauda. Post, loco Gradualis, vulgare canticum ex Scriptura sumptum. 
vel graduale duorum tantum versuum. Seqventiæ et prosæ omnes 
omittantur, nisi in tribus magnis festis Christi, ut Nativitas usqve ad 
Purificationis, Grates nunc omnes, cum vulgari suo cantico. Paschatos 
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usqve ad Pentecosten, Victimæ paschali laudes, cum suo vulgari cantico. Et 
Pentecostes, Veni Sancte Spiritus, cum suo vulgari cantico. 
  Iterum ad populum conversus, legat Evangelium, sed vulgari voce; cum 
hoc initio: Hæc seqventia verba, etc. 
  Post rursum inversus, incipiat: Credo in unum Deum etc. Post etiam 
canatur Symbolum in vulgari sermone _____. 
 
Den danske Kirkeordinans 
Først, skal siungis eller læsses indgaangen, som kallis Introitus, Men icke 
nogen der icke tagen er aff den hellige schrifft, saa som de ere, der falde om 
Søndager, oc om Christi høgtiids dage, tagen vdaff Psalteren, Eller vdi de 
stæd nogre danske Psalmer, oc synderlig paa Landzbyerne. 
  Kyrie eleison vnder atskillige noder, effter tiidsens atskillighed, lige som 
her til dags haffuer, wæred holdet, med den Engilske loffsang, Gloria in 
excelsis deo, den presten skal paa latine eller danske begiønde, Oc siden 
skal kircken forfølged. 
  Saa wender hand seg til folcked, oc siger, Herren wære med eder, oc 
wender seg saa om igen oc læss Collecten, Men alt paa danske, oc den 
alleniste een, vden tiidsens nødtørfftighed esker end een, Oc folckid skal alt 
suare Amen. Naar det er nu giord, saa wender hand seg atter igen til folckid 
oc læss Epistelen paa Danske. Halleluia, som er en euig liud y den hellige 
kircke, skullu thu børn siunge, med versed, foruden den lange hale bag 
effter. Siden i den stæd som man pleyde at siunge Gralen, maa siunges en 
dansk sang, tagen vdaff schrifften, eller oc en Grale alleniste med tu verss. 
Alle Sequentzer skulle lades tilbage vden i de iij Christi Hoffued høgtider, 
Fra Jul ind til Kyndermøsse, Grates nunc omnes, med sin danske sang 
derhoess, Nu lader oss alle tacke Gud wor Herre etc. Fra Paaske oc ind til 
Pindzdag Victime Paschali laudes, med sin danske Christ stod op aff døde. 
Oc Pindzdag, Veni Sancte Spiritus, med sin danske sang Nu bede wy den 
Helligaand etc. 
  Nu wender hand seg til folcked igien, oc læss Euangelium paa danske, med 
denne begyndelse, disse effterfølgende ord etc. 
  Der nest vender hand seg atter til Alterid oc begynder, Credo in unum 
Deum etc. Der effter siungis paa Danske Wy tro allesammen paa een Gud 
etc.
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Þýðing Gissurar Einarssonar 
Fyrst skal syngjazt eda lesazt Introitus. vier kaullum messoupphaf. enn 
eckirt annad. helldur enn þad sem af skriptinne er dregit. sem þau er falla a 
sunnvdaugum. og a kristz hatidum. vt lesnir af psalltara salmum eda 
skriptinne        . 
  Kirieleyson med atskilianligum notum epter timanna mismunan. sem hier 
til dags hefur halldit verid. med eingiligum lofsaung. Gloria in excelsis deo. 
huern ad presturinn byrie j latinu. eda modurmal. enn sidan skal korinn ut 
syngia.  
  Sidan snue hann til folksins. og seigi dominus uobiscum. snue sier aptur 
sidan og lesj collectuna þo j modurmale. og ecki nema þa eina nema timans 
naudsyn. epter sinne skickan. krefie og annarar. enn allt folkid seigi amen. 
Sem þetta er suo giortt. snue hann sier aptur til folksins. og lesi pistilinn j 
modurmal. Alleluia sem er æfinlig raust j heilagri kirkiu. skulu piltaner 
syngia med versinu. fyrir (vtan) jmuna. Sidan epter a j stadinn þess er 
syngia plagadizt graduale. þa ma syngia norrænan saung. af skriptinne 
dreginn. elligar eitt graduale alleina med tveimur versum. Sequentiur allar 
og prosur skal undan skilia nema a .iij. storhatidum kristz. sem er fra iolum 
og til kyndilmesso. Grates nunc omnes. med þeim modurmals saung sem 
þar med fylger_____. fra paskum og til huitasunnu. Victime paschalj laudes 
med sinum norræna saung. Kristur reis af dauda. Og a huitasunnu med þeim 
saung. Venj sancte spiritus. Nu bidium uier heilagan anda. Sidan snue hann 
sier aptur til folksins. og lesj Gudzspiallid j  modurmal med þessu upphafi. 
Þessi epter fylgiande ord heilax Euangelij skrifar s. et cetera.  
  Sidan snue hann sier aptur til alltarisins og byrie Credo in unum deum. 
Sidan syngizt symbolum Apostolicum j modurmale _____. 
   
Yngri þýðing íslensk 
Fyrst skal syngiast edur lesast messu wpphafid sem kallast Jntroitus enn þo 
einginn annar enn sa sem tecinn er af þeirre heilaugu skrift suo sem eru þeir 
psalmar sem falla til æ sunnudaugunum oc æ christi hatijdar deigi wttecner 
af psalltaranum elligar j þeirra stad nockrer psalmar j modurmale sierdeilis 
æ landzbygdinni. 
  Kirie eyleyson skal syngia med alskilianlegum [sic] notum epter þui sem 
huerjum tijma og hatijd tilheyrer oc suo sem hier til dags hefur halldit werid 
med þeim listiliga einglanna lofsaung. Gloria jn excelsis deo. huern 
presturinn skial sialfur byria j latijnu edur modurmale. Enn saufnudurinn 
syngi þad sijdan til enda.  
  þar epter snyr presturinn sier til folksins oc seigier. herrann sie med ydur. 
Og strax snyr hann sier aptur ad alltarinu oc les collectuna j modurmale þo 
eckj nema eina wm sinn wtan nockur sierlig naudsyn kunne til ad falla sem 
þess krefie ad lesin sie ein aunnur þar til. Enn allt folkid skal suara Amen.   
  Og sem þad er nu giaurt þa snue hann sier enn aptur til folksins oc lesi 
pistilinn j modurmale.  
  alleluia sem er ein eilijf raust j þeirre kristilegu kirkiu skulu tuo wngmenne 
syngia med sijnu versi enn þo fyrir wtan ymurnar edur þann la(n)ga halda 
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dragnotnanna. Sijdan (j stadinn þess gamla graduals wers sem war sungid) 
mæ nu syngiast eirn psalmur j modurmale sem tecinn er wt af skriptinni 
edur einn grallarasaungur med tueimur wersum. Allar sequentiur skulu 
wndan takast æ þeim þrimur christi storhatijdum fra jolum oc til 
kyndilmessu. Grates nunc omnes. med sinne wtleggingu j modurmale. Nu 
latum oss alla þa(c)ka gudi. et cetera. Fra paskum og til huijtasunnu. 
Victime paschale laudes et cetera med sinne wtleggingu. Christur stod wpp 
af dauda. A huijtasunnu. Veni sancte spiritus. med sinne wtskyringu. Nu 
bidium wier heilagan anda.  
  Þessu nærst snyr hann sier enn aptur til folksins oc lesi Euangelium j 
modurmale byriandi þad suo. Þessi epterfylgiandi ord.  
  Epter þad snyr hann sier aptur ad alltarinu oc byriar. Credo in vnum deum. 
Epter þetta syngist symbolum j modurmale. wier truum aller æ einn Gud. 
 
Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Fyrst syngur hann [þ.e. presturinn] eða les Upphafssálminn (Introitus); en 
því aðeins að hann sé fenginn úr Ritningunni: eins og þeir upphafssálmar á 
sunnudögum, og á hátíðum Krists, sem fengnir eru úr Davíðssálmum, eða í 
þeirra stað Davíðssálmar á móðurmáli, og sér í lagi til sveita.  
  Miskunnarbænin (Kyrie Eleison), með mismunandi laglínum, eftir ólíkum 
tímum, líkt og fram til þessa hefur verið gert, ásamt lofsöng englanna Dýrð 
sé Guði í upphæðum (Gloria in excelsis Deo), sem presturinn byrjar á latínu 
eða móðurmáli, og söfnuðurinn lýkur. 
  Þá snýr hann sér að fólkinu og mælir: Drottinn sé með yður. Og er hann 
hefur snúið sér við, les hann kollektuna, en á móðurmáli, og aðeins eina; 
nema nauðsyn tímans eftir sínum aðstæðum krefjist einnig annarrar. En 
fólkið svari Amen. Að svo búnu snýr hann sér að fólkinu og les pistilinn, en 
á móðurmáli. 
  Hallelúja, sem er eilíf rödd kirkjunnar, syngja piltarnir með versinu, án 
halans. Eftir það, í stað þrepsöngsins (Graduale), sálm úr Ritningunni á 
móðurmáli. Þeir skulu sleppa öllum sekvensíum og prósum, nema á þremur 
stórhátíðum Krists, þannig: Frá jólum til hreinsunardagsins (þ.e. 
kyndilmessu), Nú færi allir þakkir (Grates nunc omnes), með 
móðurmálssöng sínum. Frá páskum til hvítasunnu, Lofaðu páskalambið 
(Victimæ paschali laudes), með móðurmálssöng sínum. Og um hvítasunnu, 
Kom, helgur andi (Veni Sancte Spiritus), með móðurmálssöng sínum. 
  Þá snýr hann sér að fólkinu, les guðspjallið, en á móðurmáli; með þessu 
upphafi: Þessi orð sem eftir fylgja, o.s.frv. 
  Eftir þetta snýr hann sér við, og byrjar: Ég trúi á einn Guð (Credo in unum 
Deum) o.s.frv. Að svo búnu er trúarjátningin sungin á móðurmáli _____. 
 
Í þessum textahluta er lýst gangi messunnar fram að predikun. Í Formula 

missae kemur fram hjá Lúther að allur fyrri þáttur messunnar, þ.e. til og 

með trúarjátningunni, er að mati Lúthers stofnsettur af mönnum, en ekki 

Guði. Maðurinn er því frjáls að því að lofa Guð og hlýða á orð hans með því 
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skipulagi sem hann hefur sjálfur komið á. Hér birtist hins vegar mjög skýrt 

áhersla Lúthers á Ritninguna eina (sola scriptura) sem grundvöll trúarlífsins 

og helgihaldsins, og á móðurmálið sem miðil Guðs orðs til fólksins.  

 Introitus messunnar skal samkvæmt ordinansíunni vera biblíulegur, 

og pistill og guðspjall lesin á móðurmáli safnaðarins líkt og kollektan. Hún 

er aðeins ein, og gegnir mikilvægu, líturgísku hlutverki sem brúarsmiður 

milli upphafsbæna messunnar og fræðsluhluta hennar, með því að safna 

saman og reifa meginstefin í  guðsþjónustu dagsins.212   

Að loknum flutningi kollektunnar fylgir athugasemdin: „Populus 

autem respondeat Amen,“ þ.e.: „En fólkið svari Amen“ (eigin þýðing). Þetta 

safnaðar-amen á sér biblíulegan uppruna, sjá t.d. Neh 8.6: „og allur lýðurinn 

svaraði: Amen! amen!,“ Sl 106.48 o.fl. Orðið merkir „verði svo, vissulega, 

satt er það“ og er staðfesting safnaðarins á að hann sé á einu máli með 

prestinum um það, sem beðið hefur verið. Segja má þó að orðið hafi enn 

dýpri merkingu en svo í kristinni messugjörð, þar sem Drottinn lauk sjálfur 

bæn sinni á þessu orði (Mt 6.13) og Kristur er sjálfur nefndur amen í Opb 

3.14.213 Í merkri bók sinni um Sögu og efni messunnar orðar sr. Sigurður 

Pálsson hlutverk amensins í messunni svo: 

Eins og krosstáknið er játning á Kristi og hjálpræðisverki hans, tjáð 
með hreyfingu, svo er Amen játning og lofgerð, tjáð Föðurnum í 
þessu eina orði. Því á Amen ávallt að hljóma af allra vörum fagnandi 
og hátíðlega, Guði föður til dýrðar.214 
 

Eftir lofgjörðarversið leggst af þrepsöngur (Graduale), sekvensíur 

(nema á stórhátíðum) og prósur, en biblíulegur sálmur á móðurmáli kemur í 

staðinn. 

Samanburður á þessum textum sýnir tvö dæmi sem benda mjög 

frekar til þess að Gissur Einarsson styðjist við Ordinatio Ecclesiastica í 

íslenskri þýðingu sinni, a.m.k. að hluta til, en yngri íslenska þýðingin 

styðjist hins vegar fyrst og fremst við Den danske Kirkeordinans. Í fyrsta                                                         
212 Sjá Þorgeir Arason 2007, s. 10-14. 
213 Sjá Þorgeir Arason 2007, s. 18-19. 
214 Sigurður Pálsson 1981, s. 135. 
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lagi kemur fram í fyrirmælunum um Hallelúja-lið messunnar á latínunni, að 

þar skuli „pueri“ syngja, þ.e. piltarnir eða börnin. Í danska textanum stendur 

á þessum stað að „thu børn“ skuli syngja, þ.e. tvö börn, og er sú viðbót 

komin í yngri þýðinguna: „tuo wngmenne,“ en ekki hjá Gissuri, sem segir 

aðeins: „piltaner.“ – Í annan stað segir í latínunni stuttu seinna: „sequentiae 

et prosae omittentur,“ og þýðir Gissur hér orðrétt: „Sequentiur allar og 

prosur...“. Yngri þýðingin sleppir því að minnast á prósurnar og segir: 

„Allar sequentiur skulu wndan takast.“ Hið sama er gert í dönskunni: „Alle 

Sequentzer skulle lades tilbage.“ 

Hallelúja-þætti messunnar er gert hátt undir höfði þegar hallelúja er 

kallað perpetua ecclesiae vox eða „eilíf rödd kirkjunnar.“ Þrátt fyrir þær 

breytingar sem gerðar eru í kirkjuordinansíunni frá miðaldamessunni, t.d. 

hvað snertir sekvensíurnar, er það eitt margra dæma um samfelluna í 

helgihaldinu fyrir og eftir siðbót að hér er sleginn sami tónn og í 

Hómilíubókinni frá því um 1200, þar sem segir:  

A<ll>e<l>uja, er sungið er á ina æðstu tungu, er ebreska er, jarteinir 
ið himneska lof, er vér vættum og biðjum að vér náim ei og ei að 
syngja með öllum Guðs helgum annars heims.215 
 
Þá vekur athygli að í þýðingu Gissurar biskups er sleppt orðunum 

„imprimis ruri“ („sér í lagi til sveita“) í umfjöllun um Introitusa á 

móðurmáli. Kalla má þetta staðfæringu Gissurar á textanum, vegna þess að 

þéttbýli var varla til í íslensku sveitasamfélagi á 16. öld og dönsk aðgreining 

landsbyggðar og þéttbýlis/kaupstaða, með tilheyrandi ólíku menntunarstigi, 

var ekki til staðar á Íslandi. – Í yngri textanum er hér hins vegar þýtt beint úr 

þeim danska: „æ landzbygdinni“ („paa Landzbyerne“). 

 

 

 

 

                                                        
215 Íslensk hómilíubók 1993, s. 184. 
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V. 4. Samfélagið um Guðs borð 
 

Framhald textans um messugjörð, fyrirmælin um framkvæmd 

altarisgöngunnar, hljóðar svo í hinum fimm gerðum: 

 
Ordinatio Ecclesiastica 
Post hæc semper solita predicatio fiat. Qva absoluta, si adsint 
communicaturi, præparet minister panem et vinum, juxta numerum 
communicantium; et conferant se ad altare communicaturi; ad dextrum latus 
viri, ad sinistrum mulieres. Paratus jam minister vertat se ad populum 
communicaturum, et prælegat eis exhortationem, de Sacramento. Qva finita 
inversus ad altare, alta voce, eaqve vulgari, canat, Pater noster      , et post: 
Verba consecrationis. Sæd hæc ante omnia vulgari lingva. Et subinde a 
verbis, decenti elevatione, si ita visum fuerit ministro, elevet, sonantibus 
interim cymbalis, juxta consvetum. Nam in his servanda est libertas 
Christiana; ita tamen, ut de hac populus ante satis præmoneatur; et nihil 
horum mutetur sine consensu et mandato Superintendentis. 
 
Den danske Kirkeordinans 
Her effter skal nu den wonlige predicken skee, oc naar hun er vde, ere der 
da de som wille berettis, saa berede seg dennom brød oc win, efftersom de 
ere maange til som skulle berettis. Da skulle de samme giffue seg op til 
Alterid, mendene wed den høgre, oc Quinderne wed den wenstre side. 
   Naar tieneren er da rede, saa wender hand seg til folcked som wil berettis, 
oc skal giøre en formaning til dennom om Sacramentet. 
   Naar den er giord, saa wender hand seg til altared, oc skal med høy røst 
paa danske siunge Lader oss alle bede, Fader wor etc. oc Chored suarer 
Amen. 
   Oc strax der paa begynder hand Testamentins ord, Men offuer alt paa 
danske, Oc strax paa ordene maa hand bequemmelige opløffte, oc lade 
wnder dis tingre med klocken, som sed er, om tieneren saa tyckis. 
   Di her vdi skal den Christelig Friihed holdes wed magt, Saa dog at folcked 
der om tilforne paa mindes, saa møget som behoff giøris, Saa skal her oc 
inted foruandles vden Superattendentens Samtycke oc befaling. 
 
Þýðing Gissurar Einarssonar 
Hier epter skal iafnan vera ueniulig predikan og sem hun er ute. og sieu þeir 
þa nockurer er innar uilia ganga. þa tilreide þienarinn braud og uin eptir 
taulu innargaungu folksins. og skulu þeir hafa sig ad alltarenu. 
karlmennirner til hægri. enn konurnar til vinstre. Og þegar þienarinn er 
reidubuenn skal hann snua sier til folksins. sem innar uill ganga. og giora 
þui aminning af sacramento. huerri endadri hann snue sier ad alltarenu og 
synge med harre raust j modurmale. pater noster. chorinn suare amen. 
   Og strax þar epter byrie hann helgunarordin. Wor herra iesus kristus et 
cetera. Og strax epter ordin þa upp hefie hann hæfiliga hid helgada braud. 
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leggi þad nidur aptur. og take sidan kalekinn og seigi. Saumuleidis og epter 
kuelldmaltidena et cetera. Og fyrir allt annad fram skulv helgunarordin j 
modurmale syngiazt. og strax epter ordin. þa eleueri hann med hæfiligu 
vpphaldi. ef þienaranum synizt suo. og late hringia med sma kluckunum. 
sem sidur er til þui at hier um er neytanda kristiligs frelsis. þo suo ad folkid 
sie adur nogliga amint. Suo skal hier og ongua breyttni a giora þessu neinu. 
fyrir utan biskupsins samþycke og bifalning. 
 
Yngri þýðing íslensk 
Hier næst skal jafnan fylgia weniulig priedikun og þegar hun er endut skal 
presturinn hafa til reidu braud og wijn ef nockur girnist ad medtaka 
sacramentid epter taulu þeirra sem þionustast wilia oc j þuj bile skulu þeir 
enu saumu ganga til alltarisins oc skipi mennerner sier til hægri handar enn 
konurnar til vinstre. Og þa þienarinn er nu til reidu þæ skal hann snua sier til 
folksins sem þionustast will oc skal giaura þuj eina goda aminning wm 
sacramentid. Enn sem þad er giaurt þa snue hann sier til alltarisins oc syngi 
med harre rauddu j modurmale. Latum oss bidia. Fader wor et cetera. Enn 
corinn suare Amen. Og strax þar epter byrie hann testamentis ordin og syngi 
allt þetta j modurmæle. Enn medan hann syngur ordin mæ hann lypta wpp 
sacramentinu med hæfiligu wpphaldi oc læta hrijngia med kluckunni suo 
sem sidur er til ef þienaranum suo synist þui at suoddan hlutum skal þad 
christiliga frelsid halldast þo suo ad folkid sie adur truliga frædt oc amint 
þar epter þui sem þaurf giaurist. 
   Suo skal oc alls eckirt af þessu wmbreytast an Superattendentis skipunar 
oc samþyckis. 
 
Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Hér á eftir skal ávallt koma hin vanabundna predikun. Að henni lokinni, séu 
nokkrir þeir viðstaddir sem til altaris vilji ganga, undirbúi presturinn brauð 
og vín, eftir fjölda altarisgesta; og altarisgestirnir safnist að altarinu; 
karlarnir til hægri hliðar, en konurnar til þeirrar vinstri. Er prestur er tilbúinn 
snýr hann sér að fólkinu, sem ganga vill til altaris, og les því áminningu, um 
sakramentið. Að því búnu snýr hann sér að altarinu og syngur Faðir vor 
hárri röddu á móðurmálinu      , og síðan: Orð innsetningarinnar. En umfram 
allt sé þetta á móðurmáli. Og strax á eftir orðunum, hefji hann upp 
[kaleikinn] með almennilegri upplyftingu, sé það álit prestsins, og á meðan 
sé klingt bjöllum, eftir vana. Því að í þessu sé gætt hins kristna frelsis; þó 
þannig, að áður sé lýðurinn áminntur nægilega um þetta; og ekkert af þessu 
breytist án samþykkis og leyfis biskupsins. 
 
Hér er ekkert rætt sérstaklega um predikunina, annað en að hún á að fara 

fram eftir venju (lat. solita). En að loknum messukafla ordinansíunnar er 

fjallað nokkuð ítarlega um predikun Orðsins og hvað í henni skuli felast 
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(Ritus praedicandi), og verður þeim hluta gefinn gaumur í VI. kafla 

verkefnisins.  

Hvað altarisþjónustuna snertir er lögð áhersla á að presturinn hyggi 

vandlega að fjölda þeirra, sem vilja ganga til altaris. Tilgangurinn með því 

er ekki aðeins sá, að hann helgi ekki of mikið og afgangur verði af hinu 

helgaða brauði, heldur einnig að hann helgi ekki of lítið til að allir geti neytt, 

og hann þurfi þá að helga aftur. Þetta atriði er áréttað litlu aftar í textanum, 

sjá hér á eftir. 

Þá er minnst sérstaklega á libertas Christiana, þ.e. frelsi kristins 

manns, þegar kemur að upphaldi (lat. elevatio) sakramentisins og 

tilheyrandi bjölluhljómi. Er þessi siður leyfður hér, líkt og í Formula 

missae, en prestar ekki bundnir að því að halda honum, heldur mega þeir 

fylgja eigin samvisku. Hér er lykilsetningin: si ita visum fuerit ministro, þ.e. 

„sé það álit prestsins.“ Slíkt samviskufrelsi prestsins er lútherskt nýmæli í 

helgihaldinu. Og frjálslyndi Lúthers gagnvart upplyftingum þessum vekur 

athygli í ljósi þess hve harðlega hann gagnrýndi þær, enda voru þær 

nátengdar messufórninni og eðlisumbreytingu efnanna í kaþólsku kirkjunni, 

og það að sjá upplyftinguna sem oftast talið vera „gott verk.“216 Í Deutsche 

Messe útskýrir Lúther þetta umburðarlyndi sitt með því að upphafning 

efnanna falli  

vel að Heilagur á þýsku, og Kristur hefur boðið oss að minnast sín,  
því að um leið og sakramentið er líkamlega hafið upp ... þá er hans 
minnzt og hann hafinn upp gegnum orð predikunarinnar.217 
 

 Kannski er líka miklu mikilvægara í huga Lúthers en einstök atriði í 

framkvæmd bergingarinnar, að söfnuðurinn, fólkið sem til altaris vill ganga, 

skilji merkingu athafnarinnar. Þess vegna á presturinn að snúa sér að 

altarisgestum og lesa þeim ávarp, áminninguna um sakramentið. Í Deutsche 

Messe hafði Lúther einmitt minnst á stöðu prestsins fyrir altarinu og skrifað: 

                                                        
216 Arngrímur Jónsson 2007, s. 444. 
217 Luther 1976, s. 312. 
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En í réttri messu meðal kristinna má altarisþjónustan ekki vera 
óbreytt, heldur skal presturinn ávallt snúa sér til fólksins eins og 
Kristur hefur vafalaust gert við kvöldmáltíðina.218 

 
Og bæn Drottins, borðbæn kvöldmáltíðarinnar, og innsetningarorðin eiga að 

vera flutt á móðurmáli safnaðarins. Þannig er altarissakramentið, 

undirbúningur þess og neysla, ekki lengur einkamál prestanna, sem 

framkvæma það með dularfullum hætti á óskiljanlegu tungumáli, fá einir að 

neyta þess alls, og ávallt með bakið í söfnuðinum. Þegar söfnuðurinn hefur 

fengið hlutdeild í þessum leyndardómi, útskýringar á móðurmáli sínu og 

möguleikann á því að neyta beggja efna, brauðs og víns, er von Lúthers 

væntanlega sú, að verklegir áhorfsþættir á borð við upplyftinguna skipti 

fólkið ekki jafnmiklu lengur. 

 Árétta skal hér, hve róttæka breytingu hin nýja áhersla Lúthers á 

messuna sem samfélagsathöfn safnaðarins fól í sér frá messuhaldi 

rómversku kirkjunnar. Þessi áherslubreyting komst raunar ekki til 

framkvæmda í kaþólsku helgihaldi fyrr en fjórum öldum eftir siðbót, með 

seinna Vatíkan-þinginu 1962-1965. Allt fram til þess tíma viðhélst að 

langmestu leyti í kaþólsku kirkjunni miðaldaguðfræði og -framkvæmd 

messunnar, þar sem presturinn fórnfærði sakramentinu fyrir hönd 

safnaðarins, fjarlægur honum, mælti á latínu og neytti efnanna einn.219 

Vísbendingu er að finna í þessu textabroti um að bæði Gissur 

Einarsson og yngri þýðandi ordinansíunnar á íslensku hafi haft til hliðsjónar 

Den danske Kirkeordinans, annaðhvort eingöngu eða jafnhliða latneskum 

texta Ordinatio Ecclesiastica, þar sem Gissur og yngri þýðandinn tiltaka 

báðir að kórinn skuli svara „amen“ að loknum Faðirvors-söng prestsins, en 

þau tilmæli eru hrein viðbót við danska textann miðað við latínuna. Í yngri 

þýðingunni er þó gengið skrefinu lengra en í texta Gissurar í að taka upp 

viðbætur Den danske Kirkeordinans m.v. latneska textann, þar sem 

presturinn á í yngri þýðingunni að syngja „Latum oss bidia“ (d. Lader oss 

                                                        
218 Luther 1976, s. 307. 
219 Harper 1991, s. 110. 
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alle bede) á undan Faðirvorinu. Gissur Einarsson bætir hins vegar við 

upphafi helgunarorðanna: „Wor herre iesus kristus et cetera“ í sínum texta, 

án sýnilegrar fyrirmyndar og er þessi viðbót hans því umhugsunarverð. 

Aðra vísbendingu um áhrif dönskunnar á íslensku þýðingarnar er að 

finna í næsta textahluta, sjá hér að neðan: 

 
Ordinatio Ecclesiastica 
Accipientibus panem et calicem, nihil dicatur, qvia omnibus publice dictum 
est ante, in consecratione, verbis Christi. Curent etiam ministri diligenter, ut 
sciant numerum communicandorum, ne cogantur bis consecrare. Et 
ludimagister incipiat: Jesus Christus nostra          etc. aut aliud simile. 
Communicatione autem facta, statim cesset cantus. 
   His peractis, vertat se presbyter ad populum, et dicat: Dominus vobiscum. 
Et conversus, legat collectam pro gratiarum actione: et respondeat populus 
Amen. Post, rursum vertat se ad populum, et dicat primum, Dominus 
vobiscum: Demum benedicat populum, benedictione qvæ est Numeri sexto: 
Benedicat te Deus etc. Et incipiat ludimagister aliqvod canticum 
brevissimum vulgare, et sic finis. Interim se exuat minister, et componat 
omnia, et rursum geniculetur ad altare, et agat Deo gratias secreto. 
 
Den danske Kirkeordinans 
   Naar Præsten vdskiffter brødet oc kalcken, da skal hand inted sige til 
dennom som berettis, effterdi det er alle folck offuerlydelig sagd, der det 
bleff wiidt. 
   Oc skal tienerne flitelig ligge wind paa, at de wide talled paa dennom som 
skulle berettis, saa at de icke nødis til at wiie tøsser. 
   Oc men folcked berettis, begynder Scholemesteren Jesus Christus er wor 
salighed, eller noget andet saadant. 
   Oc strax folcket er beret, saa skal sangen opholde. 
   Naar det nu er giord, saa wender seg præsten til folcked, oc siger, Herren 
wære med eder, Oc wender seg saa om igien oc læsser Collecten for een 
tacsigelse, oc folcked skal suare Amen. 
   Siden skal hand atter wende seg til folcked, Oc sige først, Herren wære 
med eder. 
   Der effter skal hand welsigne folcked med den welsignelse, som 
schreffued staar Numeri vi cap. 
   Herren welsigne deg och beuare deg, Herren lade liusne sit ansigt offuer 
deg oc være deg naadig, Herren lette sit aasiun paa deg oc giffue deg fred. 
   Saa skal Kircken suare Amen. 
     Oc Scholemester skal begynde een kort Psalm paa Danske, oc der med 
bliffuer det vde. 
Vnder dis føre seg tieneren wdaff Messeklæderne oc fli alt tingest 
sammen.Falde saa atter paa knæ for altered, oc tacke Gud saa lønlig ved seg 
sielff. 
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Þýðing Gissurar Einarssonar 
Þegar presturinn vtskiptir bravdit og kalekenn skal hann eckj neitt seigia til 
þeirra. sem þionuztader skulu vera. þui at þad er ollum adur opinberliga sagt 
j helganinne j ordum kristz. Suo og skulu þienararner giorla gaum ad gefa. 
þad þeir vite uel taulu þeirra sem þionuztader skulu verda suo þeir neydist 
ecki tuysuar til ad helga. a medan folkid er þionuztad. sie sunginn jhesus 
christus nostra salus eda annad þuilikt. Enn strax ute er communicatio. skal 
hætta ad syngia. Sem þad er nu giaurt skal presturinn snua sier til folksins 
og seigia. Dominus vobiscum. og aptur ad alltarinv. og lesa collectuna fyrir 
þackargiord. enn folkid skal anza. amen. Sidan skal hann snua sier aptur til 
folksins og seigia fyrst Dominus vobiscum. enn þar epter blezi hann folkinu 
med þeirrj blezan sem skrifud stendur Numer. vj. Blezi drottenn þic og 
vardueitj þic. late drottenn sina asionu lysa yfer þic og miskunne þier. 
Drottenn hann snue sinu auglite til þin og gefi þier frid. en Samkundan 
annze amen. Sidan byrie chorinn. Da pacem domine. eda annad iafn stvtt 
þessv likt. og endar þar med. Enn þess j mille afskryde þienarinn sig. og late 
allt saman. falle suo aptur a knie fyrir alltarinv. og giore suo gude (þackier)  
heimugliga med sialfum sier. 
 
Yngri þýðing íslensk 
Nær presturinn wtskipter braudi oc vijne þa skal hann eckirt tala til þeirra 
sem þionustast af þui ad þad war fyr sagt aullu folkinu opinberliga þegar 
þad var wijgt oc helgad enn þienararner skulu wandliga giæta ad taulu þeirra 
sem til sacramentisins wilia ganga suo þeir neydist eckj til ad helga 
sacramentid tuis(v)ar oc æ medan folkid medtekur sacramentid skal 
skolameistarinn byria þennan psalm Jhesus christus er wor frelsare. edur 
einhuern annan þuilijkan. Enn strax þegar folkid hefur sacramentid 
medtekid þa skal saungnum hætta. Og sem þetta er nu giaurt. þa snue 
presturinn sier til folksins og seigi. herrann weri med ydur. og strax snue 
hann sier aptur ad alltarinu og lesi collectuna fyrir eina þackargiuard. Enn 
folkid skal suara. Amen. þar næst snyr hann (sier) enn einu sinne til folksins 
oc seigier. herrann sie med ydur. þar næst skal hann blessa folkid med þeirre 
blessun sem skrifud stendur Num. 6. herrann blessi þig oc wardueiti þig. 
herrann late lysa sitt andlit yfer þier oc weri þier nadigur herrann lypti sinne 
asionu æ þig oc giefi þier frid. Sofnudurinn suare Amen. Þar næst skal 
skolameistarinn byrja einn stuttan psalm j modurmæle hier med werdur 
ender æ allri embættisgiordinnj oc strax j þuj bile skal þienarinn afskrydast 
messuklædunum oc wefia þau saman falle sijdan aptur æ sijn knie fyrir 
alltarinu oc þacki Gudi med sialfum sier heimugliga. 
 
Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Þeim er taka við brauðinu og kaleiknum, segir hann [þ.e. presturinn] ekkert, 
því að áður hafa öll orð Krists verið sögð opinberlega, í helguninni. 
Prestarnir gæti þess aldeilis vandlega, að hyggja að tölu altarisgesta, svo að 
þeir neyðist ekki til að helga tvisvar. Og skólameistarinn byrjar: Jesús 
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Kristur er vor         o.s.frv. eða annað ámóta. Þá er bergingunni er lokið, 
hættir söngurinn þegar í stað. 
   Að þessu gjörðu snýr presturinn sér að söfnuðinum og segir: Drottinn sé 
með yður. Og er hann hefur snúið sér við, les hann kollektuna fyrir 
þakkargjörðinni: og söfnuðurinn svari Amen. Að því búnu snýr hann sér að 
söfnuðinum og segir fyrst, Drottinn sé með yður. Loks blessar hann 
söfnuðinn, með þeirri blessun sem finna má í 4. Mósebók 6: Guð blessi þig 
o.s.frv. Og skólameistarinn hefur einhvern mjög stuttan söng á móðurmáli, 
og þá er messunni lokið. Á meðan afskrýðist prestur, og safnar öllu saman, 
snýr sér og krýpur fyrir altarinu, og færir Guði þakkir í hljóði. 
 
Hér er getið sérstaks hlutverks „skólameistarans“ (lat. ludimagister) í 

helgihaldinu, einkum við að leiða söng. Ordinansían gerir með þessu ráð 

fyrir að kirkjustaðirnir séu jafnframt menntasetur, þar sem starfandi séu 

skólastjórar, líkt og raunin var í þéttbýlissamfélagi Þýskalands og 

Danmerkur. En hér á hinu dreifbýla og skólasnauða Íslandi var þessu 

yfirleitt ekki að heilsa. Því gerir Gissur biskup sér ljósa grein fyrir og breytir 

textanum á þeim tveimur stöðum í þýðingu sinni þar sem fjallað er um 

embættisverk ludimagisters í helgihaldinu. Í fyrra skiptið breytir hann 

setningunni úr germynd í þolmynd og skiptir auk þess um sögn, er hann 

segir einfaldlega að sálmurinn „Jesús Kristur er vor frelsari“ sé sunginn, í 

stað þess að skólameistarinn byrji þann söng. Í síðara tilfellinu, þegar rætt er 

um sálm í messulok, mælir Gissur svo fyrir um að kórinn taki að sér 

verkefni skólameistarans og byrji sálminn í hans stað. Á hinn bóginn er í 

yngri, íslensku þýðingunni ekki gerð sams konar tilraun til staðfæringar og 

hjá Gissuri, heldur eru leiðbeiningarnar um hlutverk skólameistarans í 

helgihaldinu þýddar þar orðréttar úr frumtextanum, sem getur í þessu tilfelli 

verið hvort heldur sem er, sá danski eða sá latneski. 

 Áhrif úr dönskunni birtast hjá Gissuri í þessum textahluta í því að 

blessunarorðin úr 4 Mós. 6 eru skráð í þýðingu hans í heild sinni þó að 

upphafsorðin séu látin duga í Ordinatio Ecclesiastica (Benedicat te Deus 

etc., („Guð blessi þig o.s.frv.“)). 

Rætt er í textanum um þá sem taka við brauðinu og kaleiknum, það 

er báðum efnum (lat. communio sub utraque), en það atriði er þó ekki 

útskýrt nánar. Lúther hafði í Babýlonarherleiðingunni gert ýtarlega grein 
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fyrir því áhersluatriði sínu varðandi siðbótina í helgihaldinu að söfnuðurinn 

fengi aðgang að báðum efnum kvöldmáltíðarinnar.220 Á tímum Lúthers 

neyttu aðeins prestar Rómarkirkjunnar vínsins við altarisgöngu. Hann hafði 

hins vegar í Babýlonarherleiðingunni lagt fram þá grundvallarstaðhæfingu 

að messa kristinna manna ætti að líkjast sem mest „hinni fyrstu messu,“ eða 

m.ö.o. stofnsetningu sakramentisins við síðustu kvöldmáltíðina. Þar sem 

Kristur hefði útdeilt lærisveinum sínum bæði brauði og víni ætti hið sama að 

gilda um kvöldmáltíðarþátt messunnar. Reyndar hafði Lúther sett þessa 

skoðun sína fram í predikun þegar árið 1519, en gerði nú grein fyrir henni af 

fullum þunga.221 Þar sem blóði Krists hefði verið úthellt til fyrirgefningar 

synda allra – þar með talið leikmanna – mæltu engin rök með því að útiloka 

leikfólkið frá því að meðtaka blóð hans í víni kvöldmáltíðarinnar, og hann 

spyr: „Hver þorir að sönnu að segja, að það [þ.e. blóðsúthellingin] hafi ekki 

verið gert fyrir leikmenn?“.222 

Hér er vert að nefna að í bréfi Kristjáns 3. til Lúthers sjálfs 17. apríl 

1537, er hann sendir honum uppkast kirkjuordinansíunnar til yfirlestrar, 

getur hann sérstaklega tiltekins ágreinings um altarissakramentið hjá 

lútherskum guðfræðingum í ríki sínu. Þegar hópur kennimanna kom saman 

á fundinum í Haderslev í ársbyrjun 1537 til að taka saman uppkast 

ordinansíunnar, mun mikil óeining hafa komið upp um hvort taka ætti tillit 

til hinna „veiku,“ þ.e. þeirra, sem enn liðu samviskukvalir af því að meðtaka 

bæði brauð og vín við altarisgöngu. Vildi hópur þýskumælandi predikara 

leyfa mönnum að meðtaka áfram aðeins brauðið til að byrja með, í trausti 

þess, að smám saman myndi rétt boðun gera þeim kleift að neyta beggja 

efnanna með góðri samvisku. Þessu mótmæltu aðrir, og bað konungur 

Lúther um að höggva á hnútinn.223 

Af athugasemdum í handritum danska uppkastsins (Udkastet) að 

ordinansíunni, má geta sér til um tillögu Lúthers til lausnar á málinu. Hún                                                         
220 Luther 1888, s. 504. 
221 Arngrímur Jónsson 2007, s. 407. 
222 „Quis vero audeat dicere, pro laicis non esse fusum?“ Luther 1888, s. 504. 
223 Lausten 1989, s. 18. 
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sýnist hafa verið á þá leið að hinir „veiku“ fengju þriggja mánaða frest, þar 

sem þeir yrðu vandlega fræddir „af gaumgiæfnum kennimonnum“ um það, 

að Kristur hefði stofnsett kvöldmáltíðina með bæði brauði og víni, og að 

þess vegna ættu einnig lærisveinar hans að neyta máltíðarinnar með sama 

hætti. En ef menn létu sér ekki segjast eftir þennan frest, þar sem þeir hafi 

bæði uppfræðst og séð trúsystkini neyta beggja efnanna, ætti hins vegar ekki 

lengur að líta á þá sem „veika“ í kenningunni eða „óvitandi,“ heldur sem 

forherta einstaklinga, sem risu gegn vilja Krists.224 

 Prestarnir eiga samkvæmt textanum að ofan að sýna því sérstaka 

aðgæslu, að magn þeirra efna, sem helguð eru hverju sinni, sé í samræmi við 

fjölda altarisgesta. Þetta er ekki aðeins nauðsynlegt til að koma í veg fyrir að 

afgangur verði af helguðum efnum, heldur einnig til að prestarnir „ne 

cogantur bis consecrare,“ þ.e. að efnin þrjóti áður en allir hafa neytt af þeim 

og prestur þurfi að helga upp á nýtt fyrir þá, sem út af standa. Virðing fyrir 

altarissakramentinu og öllu, sem því tilheyrir, á að einkenna þjónustu 

prestsins í Guðs húsi samkvæmt kirkjuordinansíunni, og þessi þáttur er hluti 

af því. Sérhver messa á sem mest að endurspegla hina fyrstu af öllum 

messum – þá, sem fram fór „nóttina, sem hann svikinn var“ (1. Kor. 

11.23).225 

 Í þessum textahluta ber nokkuð á fyrirmælum um stöðu prestsins 

fyrir altarinu, einkum hvenær hann skuli snúa sér að söfnuðinum. Fyrr er 

getið um áhuga Lúthers á því, að færa athafnir prestsins fyrir altarinu í 

andlegum skilningi nær söfnuðinum, þ.e. að gera þær sýnilegri og 

skiljanlegri hinni kristnu alþýðumanneskju. Þegar presturinn snýr sér frá 

altarinu og stendur andspænis söfnuðinum er það til að flytja honum 

fagnaðarerindið, sem á uppsprettu sína í tákni Krists, altarinu. Þetta 

fagnaðarerindi getur verið fólgið í lestri og útleggingu Guðs orðs, en einnig 

í því, að safnaðarfólki er boðuð návist og andi Guðs mitt á meðal þess, t.d. 

með orðunum „Drottinn sé með yður,“ og með orðum aronítísku                                                         
224 Lausten 1989, s. 20. Sjá: Íslenzkt fornbréfasafn X, s. 141-142. 
225 Arngrímur Jónsson 2007, s. 13. 
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blessunarinnar (4M 6.24-26). Staða prestsins í átt að altarinu, til austurs, er 

þó einnig táknræn. Er presturinn snýr í sömu átt og söfnuðurinn ber hann 

fram og leiðir bænir safnaðarins, þakkargjörð og lofsöngva jafnt sem 

fyrirbænir.226 

 Í þeim kirkjum, sem reistar voru á Íslandi á miðöldum, var almennt 

ekki gert ráð fyrir þeim möguleika að prestur stæði fyrir innan altarið við 

helgiþjónustuna og sneri þannig að söfnuðinum (lat. versus populum) alla 

guðsþjónustuna. Kirkjuordinansían tekur vitaskuld mið af þessu og gefur 

fyrirmæli um snúninga prestsins miðað við það, að altarið standi 

óhreyfanlegt upp við austurgafl kirkjunnar. Og enn eru raunar flestar kirkjur 

í íslensku dreifbýli innréttaðar með þeim hætti, að almenn staða versus 

populum er ómöguleg við altarið, þ.e. ekki er hægt að komast inn fyrir það. 

Breyting hefur þó orðið á þessu í nýju þéttbýliskirkjunum, sem reistar voru 

á seinni hluta síðustu aldar. – Einar Sigurbjörnsson bendir einmitt á það í 

Embættisgjörð, að lítúrgíska hreyfingin á 20. öld hafi komið til leiðar þeirri 

áherslu, að þar sem messan væri borðsamfélag ætti presturinn að standa 

fyrir innan altarið og mynda þannig tengsl milli altaris og safnaðar. Hann 

minnir þó á hið veigamikla atriði í táknmáli kirkjunnar, sem snúningur 

prestsins fyrir altarinu felur í sér. Því leggur hann til eins konar málamiðlun, 

sem felst í að prestur noti hefðbundna stöðu við altarið fram að predikun, 

snúi almennt til austurs og snúi sér svo til fólksins er hann flytur því 

fagnaðarerindið, en skipti um stöðu eftir predikun og snúi þannig mót 

fólkinu við almennu kirkjubænina og þjónustu sakramentisins.227 

 

V. 5. Messulokin án altarisgöngu og niðurlag  
 

Nú er að segja frá gangi messunnar eftir predikun, ef engir eru 

altarisgestirnir: 

                                                         
226 Einar Sigurbjörnsson 1996, s. 177. 
227 Einar Sigurbjörnsson 1996, s. 177. 
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Ordinatio Ecclesiastica 
Cum vero non fuerint communicantes, non consecretur, ne indicamus in 
Sacramenti abusum, usurpantes illud contra commissionem Dei. Tamen in 
alba tantum, omissa casula, proseqvatur presbyter sacrum, coram aliqvo 
pulpito, non coram altari, id est intermissa cæna. Post unum atqve alterum 
canticum, unam atqve alteram collectam legat. Postremo pro more populus 
benedicatur. 
 
Den rette Ordinans 
Men naar der er ingen at berette, da skal der icke wiies Sacramentet, At wy 
icke falde atter igien i Sacramentens misbrug, brugendis det emod Guds 
befalning, Dog maa presten ligeuel forfølge Messen vdi een messe serck 
alleniste for vden hagel, for een bogestoel oc icke for Altered, oc 
offuerspringe naduordens ord, ocsaa effter een sang eller tu læsse een 
Collect eller ij, Oc paa det siste welsigne folcked, som wonligt er. 
 
Þýðing Gissurar Einarssonar 
Enn þegar einginn er til. sa er sig uilie lata þionuzta. þa skal eckj helgaszt 
sacramentum. suo ad vier faullum ecki i misbreyttni sacramentisens. þegar 
uier þad suo hondlum. a moti gudz Bifalning. Þo eigi ad sidur ma presturinn 
lika uel fram flytia messoembættid. standande fyrir nockrum lectara eda 
bokaforma. enn ecki fyrir alltarenu j sloppenum alleina. og lata liggia 
hokulinn suo hann hlaupe yfer helgunarordin og epter einn eda annan 
cantica. þa lesi hann eina collectu eda tuær og Blezi sidan folkid epter 
ueniu. 
 
Yngri þýðing íslensk 
Enn huar sem einginn er sæ sem þionustast will þæ skal ecki helldur helga 
sacramentid suo wier faullum eckj aptur j wonda medferd eda vanbrukun 
sacramentisins handtierandi þad riett æ moti Gudz skipan oc bijfalningu. þo 
mæ presturinn lijka wel hafa allt annad messu embættid fræ teknum 
helgunarordum sacramentisins. Og þæ skal hann skrydast alleinasta einum 
messuslopp edur ryckilijne oc hafi aunguan hokul. Standi oc wid einn 
bokastol edur lectara enn eckj fyrir alltarenu. Enn epter þad sunginn er einn 
psalmur edur tueir þa lesi hann eina lectiu edur tuær oc blessi sijdan folkid 
sem siduane er til. 
 
Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Þegar að sönnu eru engir, sem ganga munu til altaris, skal ekki helga, svo að 
vér göngum ekki fram með misnotkun sakramentisins, og meðhöndlum það 
gegn boði Guðs. Presturinn framfylgir þó helgiþjónustunni, en í ölbunni 
einni, án hökulsins, frammi fyrir lespúlti nokkru, en ekki frammi fyrir 
altarinu, það er án kvöldmáltíðarinnar. Eftir einn eða annan söng, les hann 
eina eða aðra kollektu. Loks er söfnuðurinn blessaður að venju. 
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Hér er áréttað, hvílík misnotkun sakramentisins það er, að láta sem 

einhverjir séu til altaris, þegar enginn hyggst í raun neyta efnanna nema í 

hæsta lagi prestur einn. Gert er ráð fyrir að safnaðarfólk hafi haft um það 

samráð við prest fyrir fram, vilji það ganga til altaris.  

Hökullinn er tákn altarisþjónustunnar og bundinn við 

sakramentissönginn, svo að eðlilegt er að honum sé sleppt, fari 

kvöldmáltíðin ekki fram. Hver þýðing hefur sinn háttinn á nafni ölbunnar 

(lat. alba). Hana kallar Den danske Kirkeordinans „een messe serck,“ 

Gissur Einarsson talar um „slopp“ en yngri, íslenska þýðingin um 

„messuslopp edur ryckilijne.“ Varðandi málfarið verður hér vart við þá 

tilhneigingu í yngri þýðingunni sem finna má víðar í köflunum tveimur, að 

bæta við textann e.k. málalengingu eða áhersluauka. Hugtakið „abusum“ 

(lat.) / „misbrug“ (d.) verður þannig að „wonda medferd eda vanbrukun“ í 

yngri þýðingunni (sbr. „misbreytni“ (Gissur Einarsson) / „misnotkun“ (eigin 

þýðing)). 

 Niðurlag þessa kafla kirkjuordinansíunnar um hátt opinberrar 

messugjörðar fjallar um undantekningar á því sem að framan er skráð, 

einkum er varðar tungumál helgihaldsins á hátíðum kirkjuársins: 

 
Ordinatio Ecclesiastica 
In summis vero festis Christi, ut Nativitatis, Paschatos, Pentecostes, 
Trinitatis, cantetur in civitatibus latinus Introitus       , Gloria in excelsis, 
Halleluja, cum seqventiis puris. Item latinæ præfationes, qvas sic incipiet, 
Dominus vobiscum. Sursum corda etc. Post, Sanctus. Deinde oratio 
dominica, cum verbis consecrationis: Sed hæc semper vulgari lingva. 
Postremi, Agnus Dei. Tamen omnia hæc pro arbitrio ministri            . 
 
Den rette Ordinans 
Vdi de store Christi Høgtider, som Jul, Paaske, pindzdag, Hellig 
Trefoldigheds Søndag, skal der siungis vdi Stederne Introitus (det er 
indgaang til Messen) paa latine, Gloria in excelsis, med Sequentier, de rette 
ere, Oc saa præfationes latinæ, Huilcke tieneren saa skal begynde, 
   Dominus vobiscum, Sursum corda etc. Der nest Sanctus, oc saa Pater 
noster, med Naduordens ord, Men dennom altid paa danske maal, Paa det 
siiste Agnus Dei. 
   Men her raader tieneren dog sielff altsammen ____. 
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Þýðing Gissurar Einarssonar 
A stor hatidum christj. sem ero ioladagur og Paskadagur huit drottensdagur 
og trinitatissunnudagur ma syngiazt j stodunum a latinu Jntroitus til 
messunnar. Gloria in excelsis. all´a [sic] vers med riettiligum sequentium 
suo og latinv prefatiur hueriar ad suo skal uppbyria Dominis vobiscum. 
Sursum corda et cetera. Þar næst Sanctus. sidan pater noster med 
helgunarordum enn þau skal þo jafnan hafa j modurmale. med hid sizta 
Agnus dei. Enn hier rædur þo þienarinn sialfur fyrir aullu saman nær hann 
syngur j latinu eda modurmal. 
 
Yngri þýðing íslensk 
A þeim storu christi hatijdum sem nu eru joladagur. paskar. huijtasunna. 
sunnudagurinn trinitatis. skal syngja jntroitus j stodunum þad er 
messowpphafs psalmur edur inngangur til messunnar æ latijnu. Gloria in 
excelsis. med þeim sequentium sem riettar eru og eirninn prefaciuna j latijnu 
hueria þienarinn skal jafnan suo byria. dominus vobiscum et cetera. sursum 
corda. et cetera. þar næst Sanctus oc sijdan pater noster. med 
jnnsetningarordum sacramentisins enn þau skal hann auallt syngia j 
modurmale. Ad sijdustu syngist Agnus dei. þo skal þienarinn sialfur rada 
hier aullu wm        . 
 
Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Á öllum helstu hátíðum Krists, þ.e. jólum, páskum, hvítasunnu og 
þrenningarhátíð, má í þéttbýlinu syngja upphafssöng messunnar (Introitus), 
dýrðarsönginn (Gloria) og lofgjörðarversið (Halleluja) á latínu, ásamt með 
hreinum sekventíum. Einnig getur þakkargjörðin verið á latínu og hafist svo, 
Drottinn sé með yður. Lyftum hjörtum o.s.frv. Eftir það, Heilagur (Sanctus). 
Þá sunnudagsbænin, með helgunarorðunum: En þetta sé ávallt á móðurmáli. 
Að síðustu, Guðs lamb (Agnus Dei). En allt þetta fer eftir ákvörðun 
prestsins ____   . 
 

Ekki er að fullu ljóst af orðalagi textans hvort um skyldu eða val er að ræða 

þegar kemur að latínusöng á hátíðum. Viðtengingarháttur frumlagsins í 

fyrstu málsgreininni (lat. cantetur) bendir fremur til skyldu þó að ekki sé 

það einhlítt. Hins vegar virðist lokasetning kaflans eiga að taka af allan vafa 

um, að um þessa hluti fari fyrst og fremst eftir geðþótta hvers prests fyrir sig 

(lat. pro arbitrio ministri). Athygli vekur mismunur þýðinganna hvað þetta 

snertir. Gissur biskup segir „ma syngiazt,“ sem virðist í ljósi samhengisins í 

meira samræmi við það sem við er átt í Ordinatio Ecclesiastica en „skal der 

siungis“ í Den danske Kirkeordinans og „skal syngja“ í yngri textanum. Enn 

sjáum við vísbendingu um að yngri þýðingin íslenska styðjist fyrst og 
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fremst við Den danske Kirkeordinans. Gissur kynni hins vegar að hafa haft 

latneska textann fyrir augunum. 

 Innskot danska textans og þess yngri á íslensku, til skýringar á 

hugtakinu Introitus, sýnir einnig textatengsl þeirra á milli. D skýtur inn 

skýringunni „det er indgaang til Messen“ og Y skýrir á sama veg og raunar 

með enn fyllri hætti: „þad er messowpphafs psalmur edur inngangur til 

messunnar.“ Enga slíka skýringu er að finna í Ordinatio Ecclesiastica. 

Gissur biskup lætur sér nægja að skeyta aftan við orðið Introitus, „til 

messunnar.“ Hins vegar bætir hann við lokasetningu textans, um í hverju 

ákvörðun prestsins felst, skýringu frá eigin brjósti sem ekki er að finna í 

neinum hinna textanna, svo hljóðandi: „nær hann syngur j latinu eda 

modurmal.“ 

Hafa ber í huga að frelsi kristins manns var Lúther hugleikið og átti 

það (þrátt fyrir vilja hans til hreinsunar og breytinga) einnig við um margt er 

laut að helgiþjónustunni. Segja má að textaniðurlagið hér að ofan, um að 

málfarið sé að nokkru háð ákvörðun prestsins, endurspegli þann 

fjölbreytileika, sem gat rúmast innan forskriftar siðbótarmannsins um 

evangelískt helgihald, og sé því sem slíkt trútt lútherskum anda. 

Hið sama mætti raunar segja um margt, sem hér á undan er talið og 

varðar messuhaldið. Kirkjuordinansían veitir prestum í danska 

konungsríkinu skýrar leiðbeiningar um hvernig messugjörð skuli fara fram í 

hinum nýja sið, en eftirlætur kennimönnunum jafnframt nokkurt frelsi um 

framkvæmdina. Á köflum hefur það frelsi beinlínis reynst íslenskum 

prestum, misvel menntuðum og misjafnlega bókum búnum, 

bráðnauðsynlegt. Á öðrum stöðum hefur Gissur Einarsson Skálholtsbiskup, 

höfundur eldri þýðingar kirkjuordinansíunnar á íslensku, tekið sér það 

bessaleyfi að staðfæra efni ordinansíanna, svo að hæfði íslenskum 

aðstæðum. Á heildina litið verður þó ekki annað sagt en að Gissur hafi 

reynst trúr frumtextanum. Flóknari spurning er, hver sá frumtexti hafi verið! 

Svo bregður við að hér á undan hafa bæði verið dregin upp dæmi um bein 

áhrif frá latneskum og dönskum texta ordinansíunnar á þýðingu Gissurar. 
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Næst sjáum við, hvernig til hefur tekist með þýðingu kaflans um 

predikunina. Þar verður svarið við spurningunni um frumtextann ögn 

ljósara. 
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VI. Ritus prædicandi 
 

VI. 1. Inngangur 
 

Helgiþjónustan var ófullkomin að dómi Lúthers ef ekki fólst í henni 

þjónusta Orðsins. Náðarmeðul kirkjunnar eru annars vegar sakramentin tvö, 

skírn og kvöldmáltíð, og hins vegar orð Guðs. Þetta eru þau tæki sem 

Heilagur andi kýs að nota sem millilið til að nálgast manneskjuna með náð 

Guðs, enda stenst enginn maður það að líta auglit Guðs milliliðalaust.228 

Áhersla Lúthers í boðuninni hvílir á þremur meginstoðum, þ.e. Ritningunni 

einni (sola scriptura), Kristi einum (solus Christus) og trúnni einni (sola 

fide), og engin spenna er á milli játninga kirkjunnar og Ritningarinnar.229 

Viðfangsefni guðfræðinnar í augum Lúthers er fyrst og fremst orð Guðs. Í 

gegnum boðun orðsins lýkur heilagur andi stöðugt upp sannleikanum um 

Krist fyrir manninum.230  

Orðið er hér lykilhugtak, þ.e. Ritningin sem orð Guðs en jafnframt 

Kristur sem logos, eða orðið. Um afstöðu Lúthers til þess erindis sem 

predikunin á við manninn út frá orðinu skrifar dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson: 

Trú án orðs Guðs er fásinna að skilningi Lúthers. Einungis í því 
mætir Guð manninum sem hinn náðugi og fyrirgefandi Guð. Hann 
hefur bundið sig við orðið og er hvergi annars staðar að finna sem 
Guð náðarinnar... Í orðinu og hvergi annars staðar opinberar Guð 
náð sína. Hér opinberar hann sitt innsta eðli. Kristur er orð Guðs, í 
honum sjáum við inn í hjarta Guðs.231 
 
Þessi áhersla Lúthers á predikunina sem útleggingu texta 

Ritningarinnar fyrir söfnuðinum, honum til fræðslu og upphvatningar í trú 

og breytni, fól í sér býsna róttæka stefnubreytingu frá predikunum 

miðaldakirkjunnar. Nú átti maðurinn að finna það sem hann þurfti til 

sáluhjálpar í Ritningunni, en ekki í mannasetningum leiðtoga kirkjunnar. Í                                                         
228 Einar Sigurbjörnsson 1993, s. 367. 
229 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2000, s. 242. 
230 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2000, s. 466. 
231 Sigurjón Árni Eyjólfsson 1993, s. 25. 
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miðaldakirkjunni miðuðu predikanirnar hins vegar gjarnan að því að segja 

söfnuðinum sögur af lífi helgra manna og veita honum á þann hátt 

fyrirmynd í réttu siðferði. Þar sem sannindi trúarinnar bar þar sjaldan á 

góma voru þau hinum almenna manni býsna fjarlæg. Því segir dr. 

Arngrímur Jónsson að almenningur hafi á þessum tíma hneigst „til 

hindurvitna og hjátrúar, eins og gerist á öllum tímum, þar sem vanþekking 

er á trúaratriðum.“232 

Hér á Íslandi má því þess vænta að á miðöldum hafi nokkuð vantað 

upp á þekkingu almennings á höfuðatriðum kristindómsins, enda talar Torfi 

K. Stefánsson Hjaltalín í sinni kirkjusögu um að alþýða landsins hafi trúað á 

ýmsa yfirnáttúrulega krafta og haft önnur viðmið í siðferðisefnum en hin 

kristnu. Á hinn bóginn hafi stofnanir, siðir og hugmyndir samfélagsins verið 

„gegnsýrðar af kristni.“233 

Eðlilegur þáttur í áherslu siðbótarmanna á útlagningu Ritningarinnar 

var þýðing hennar á móðurmál og útbreiðsla meðal alþýðu. Sjálfur var 

Lúther þar fremstur meðal jafningja, en heildarþýðing hans á Biblíunni á 

þýsku kom út árið 1534. Þó skal hér taka fram, að á 13. og 14. öld eignuðust 

bæði Frakkar, Þjóðverjar og Englendingar alla Ritninguna á sínu 

móðurmáli, svo að ofsagt mun að latínan hafi verið einráð í biblíulestri 

miðaldakirkjunnar.234 Í íslenskri þýðingu kom Biblían sem kunnugt er ekki 

út í heild sinni fyrr en með útgáfu Guðbrands Þorlákssonar biskups á Hólum 

árið 1584. En vert er að nefna miðaldahandritið Stjórn, sem hefur að geyma 

hluta Gamla testamentisins á norræna tungu. Eldri hlutar Stjórnar eru frá 13. 

öld, en sá yngsti frá byrjun þeirrar 14.235 

Arngrímur Jónsson talar um, að „geysiáherzla“ Lúthers á því að 

predika og útskýra textana, þannig að hinir kristnu tækju Orðið svo 

alvarlega, að þeir fyndu sjálfa sig í því, hafi beinlínis orðið til þess að kenna 

                                                        
232 Arngrímur Jónsson 2007, s. 250. 
233 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2012, s. 58. 
234 Stefán Karlsson 2000, s. 406. 
235 Stefán Karlsson 2000, s. 407. 
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kirkjunni að predika og fræða.236 Þessi áherslubreyting hvað varðaði 

predikunina rataði þó ekki inn í opinbera stefnu Rómarkirkjunnar fyrr en á 

20. öldinni með Seinna Vatíkanþinginu, þar sem í skjalinu De Ecclesia var 

undirstrikað að predikunin væri meginhlutverk biskupa og presta.237 Hin 

þrefalda þjónusta prestsins felst samkvæmt skjalinu í því að leiða 

helgihaldið, boða Orð Guðs og vera hirðar hjarðar sinnar.238 

Lúther er predikunin enn fremur hugleikin í Deutsche Messe. Hann 

lætur þar í ljós áhyggjur sínar af því, að prestarnir standi ekki undir sínu 

nýja hlutverki, þ.e. að predika fagnaðarerindið í staðinn fyrir lygasögur! Því 

mælir hann með því, að lesið sé úr postillu á móðurmáli alla helga daga. 

Heimild til slíks má finna í Ritus prædicandi dönsku ordinansíunnar, sjá hér 

á eftir. Lúther segir samræmdu boðunina sömuleiðis veita vernd gegn 

vingltrúarmönnum. Andleysi predikaranna segir hann líka vera ástæðu þess, 

að hann haldi pistlum og guðspjöllum kirkjuársins eins og þeim sé raðað í 

postillunum.239 

Sjálfur predikaði Lúther geysimikið, og það sama má segja um 

samstarfsmenn hans í Wittenberg. Honum var hins vegar ljós sá vandi, að 

prestar siðbótarkirkjunnar voru misvel í stakk búnir til að predika. Hér á 

eftir verður m.a. rætt, hvernig Gissur Einarsson biskup þurfti að taka á þeim  

vanda á Íslandi. Lúther safnaði saman predikunum sínum og gaf út postillu 

til notkunar fyrir presta árið 1522, Wartburgarpostilluna. Árið 1544 gaf 

Lúther svo út húspostillu og ruddi brautina fyrir þetta eitt vinsælasta 

bókmenntaform næstu alda í evangelíska heiminum.240 

 

 

 

                                                        
236 Arngrímur Jónsson 1989, s. 82. 
237 Einar Sigurbjörnsson 1974, s. 147. 
238 Einar Sigurbjörnsson 1974, s. 83. 
239 Luther 1976, s. 310. 
240 Vídalínspostilla (Inngangur) 1995, s. xxxix-xl. 
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VI. 2. Upphafsorð Ritus prædicandi 
 

Kaflinn um predikunina í Kirkjuordinansíunni, Ritus prædicandi, hefst á 

eftirfarandi yfirskrift eða aðfararorðum: 

 

Ordinatio Ecclesiastica 
Ritus prædicandi. Est enim Prædicatio Evangelii ipsissimum Ministerium 
Spiritus et salutis nostræ, qvo proprie Christum referunt prædicatores; juxta 
illud ____ : Qvi vos audit, me audit: et non qvovis modo, sed ita 
exeqvendum, ut Verbum Dei certa ratione, ceu ex sinceritate, ceu ex Deo 
proloqvantur, in conspectu Dei, per Jesum Christum, ne usqvam adiectione 
aut detractione vitient. 
 
Den danske Kirkeordinans 
Huorledis til skal gaa med Predicken. Fordi Euangelij Prædicken tien oss til 
at faa Guds aand oc den euige salighed, med huilcken predickerne sønderlig 
staa i Christi stæd, som hand sielff haffuer sagd Luce x. Huo eder hører, den 
hører meg, Oc der fore skulle de icke lade seg nøige med, Huilckelunde det 
kommer frem, men med retskaffenhed skulle de bequemmelige forfølget, 
som et Guds Ord, oc framsiget som aff Gud, oc vdi Guds asiun wed Jesum 
Christum, at de vdi ingen maade forkrencket enten med tilleg eller fraategt. 
 
Þýðing Gissurar Einarssonar 
Huersu ad predikaninne skal hegda. Saker þess ad Gudzspiallzins predikan 
þienar oss til ad vier odlunzt heilagan anda og vora æfinliga saluhialp. fyrir 
hueria ad kennimennirner standa sierliga j kristz stad. sem hann hefur sagt 
____ . Huer ydur heyrir hann heyrir mig. þar fyrir skyldu þeir sier ecki 
nægia lata huernin þad hun kemur fram helldur skylldazt þeir fram ad flytia 
sem eitt gudz ord af sannre roksemd. og kiærleika. suo sem af gude. og i 
gudz auglite fyrir jhesum christum framtalande. suo þeir ongua neijnn þad 
saurge med tillagningu eda fratekningu. 
 
Yngri þýðing íslensk 
Wm sialfa priedikunina huernin henne skule hattad wera. Epter þui ad 
Euangielii priedikun þienar oss til þess ad wier faum Gudz anda og þa 
eilijfu saluhialp med huerri Gudspiallsins bodan ad priedikararner standa 
sierdeilis i christi stad suo sem hann hefur sialfur sagt. Luce. 10. huer sem 
ydur heyrer hann heyrer mier. þar fyrir skulu kiennimennerner ecki lata sier 
anægja huersu boguliga sem þeir flytia priedikunina fram. helldur skulu þeir 
hentugliga oc wel framfylgia Euangelio med hinne mestu roksemd oc 
alnorugiefni suo sem Gudz eigid ord oc tala þad suo sem af Gudi sialfum oc 
i Gudz auglite fyrir Ihesum christum suo þeir briale þuj eigi nie spille i 
nockurn mata huorki aukandi þar wid nie aftacandi. 
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Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Háttur þess að predika. Því að predikun fagnaðarerindisins er sjálf þjónusta 
Andans og hjálpræðisins í vora eigin þágu, og í henni gerast predikararnir 
réttilega staðgenglar Krists, líkt og hann sjálfur (segir) ____ : Sá sem hlýðir 
á yður, hlýðir á mig. Og ekki aðeins með því móti, heldur þannig að þeir 
útskýri það, svo að Orð Guðs sé mælt af munni þeirra með rökum og 
einlægni og svo sem frá Guði, fyrir augliti Guðs, fyrir Jesú Krist, svo að þeir 
spilli því hvergi með því að bæta við eða taka af því. 
 
 
Þessi inngangsorð um predikunina gefa tóninn fyrir það sem koma skal. 

Þegar presturinn stendur í predikunarstólnum er hann umfram allt þjónn 

Krists og fagnaðarerindisins um hann. Orðið á að boða hreint og ómengað, 

þ.e. hvorki með viðbótum né frádrætti manna. Predikarinn stendur að segja 

má í Krists stað fyrir söfnuðinum í boðun sinni, og því til staðfestingar er 

vitnað í Lúkasarguðspjall (10.16). Í samanburðinum milli textanna vekur 

athygli að þess er hvorki getið í Ordinatio Ecclesiastica né í þýðingu 

Gissurar Einarssonar hvaðan úr guðspjöllunum þessi orð Krists eru tekin, 

heldur aðeins í Den danske Kirkeordinans og yngri, íslensku þýðingunni. 

Rennir þetta stoðum undir að Gissur hafi lagt latneska textann til 

grundvallar þýðingu sinni. 

 Vert er einnig að staldra við þýðingu orðanna „certa ratione, ceu ex 

sinceritate“ í Ordinatio Ecclesiastica, sem viðvíkja því hvernig þjónn 

fagnaðarerindisins á að flytja orðið. Hér þýðir Gissur: „af sannre roksemd. 

og kiærleika.“ Orðið ratio merkir sannarlega það sem flutt er með tilvísan í 

skynsamleg rök eða röksemd, en óvenjulegt er að þýða orðið sinceritas með 

kærleika. Vísar latneska hugtakið fremur til einlægni, sannleika eða 

heiðarleika en beinlínis til kærleikans (fremur lat. caritas). Vart er hægt að 

reikna með að Gissur hafi sótt fyrirmynd sína í danska textann, þar sem 

segir: „med retskaffenhed skulle de bequemmelige...“ Trúlegra er að Gissuri 

hafi sjálfum þótt við hæfi að tengja einlægni í flutningi fagnaðarerindisins 

við kærleiksríka framkomu af hálfu predikarans, sbr. t.d. orð Páls postula 

um „að ástunda sannleikann í kærleika.“241                                                         
241 Efes. 4.15. Biblían 2007. 
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 Þýðingarnar á lokum þessara inngangsorða, „adiectione aut 

detractione,“ valda nokkrum heilabrotum. Þýðing Gissurar á þessum orðum 

vekur upp grunsemdir um að hann hafi haft Den danske Kirkeordinans fyrir 

framan sig við þýðingu sína. Erfitt er að ímynda sér að latnesku hugtökin 

væru þýdd „med tillagningu eda fratekningu“ (Gissur) nema þýðandinn 

hefði fyrir framan sig danska textann: „med tilleg eller fraategt.“ Þó virðist 

yngri, íslenska þýðingin, sem almennt sýnist fylgja texta dönsku útgáfunnar 

í nokkrum smáatriðum, ekki halda sér svo orðrétt við hana að þessu sinni 

heldur þýðir: „huorki aukandi þar wid nie aftacandi,“ sem má nú e.t.v. kalla 

fallegri íslensku og síður dönskuskotna en útgáfu Gissurar! 

 

 

VI. 3. Predikað í anda siðbótarinnar 
 

Í framhaldinu er rætt nánar um það hvernig menn skuli bera sig að við að 

flytja predikun: 

 

Ordinatio Ecclesiastica 
Prædicaturus, primum populum ad divinum auxilium implorandum 
exhortabitur; deinde textum explicandum prænarret; postea explicet. Nec 
ultra horam sermonem protrahat. Nec propriis affectibus indulgeat: sed, 
qvod res est, puris verbis, ut intelligatur, admoneat. Inprimis autem ab 
omnibus invectivis et calumniis abstineat: nec ullos nominatim perstringat; 
tantum vitia in genere, et qvæ certa audierit, reprehendat: de non auditis 
taceat. Nec odiose in papistas, nisi ubi id admonitio et exemplum exigit, 
invehatur. 
 
Den danske Kirkeordinans 
Først skal hand da, som prædickendis vorder, formane folcket til at paakalde 
Guds Hielp, Dernest skal hand fortellie Texten som skal forklares, oc siden 
vdlægge hende, Oc ey skal hand forlenge sin prædicken offuer een tyme. 
Icke skal hand helder staa oc sige huad hannom lyster sielff, Men huad der 
hører til sagen skal hand paaminde med klare oc welforstandige ord. For 
alle ting skal hand affholde sig fra allehaande skiendsel oc forhonelse, Saa 
at hand ingen rører wed naffn. Alleeniste skal hand straffe synden i 
almindelighed, oc saadant som hand haffuer hørt oc wed foruist, Huad hand 
intet haffuer hørt tale om, det skal hand tide. Icke skal hand helder hadskelig 
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lade ilde paa Papisterne, med mindre end hand der til trengis aff 
paamindelse oc exempel. 
 
Þýðing Gissurar Einarssonar 
Fyrst skal hann sem predikandi verdur. aminna folkid ad akalla Gudliga 
hialp. þar næst skal hann seigia fram textan sem utleggiazt skal. og sidan 
skal hann utleggia og ecki skal hann leingia sermoninn fram yfer eina stund. 
Ecki skal hann helldur þad ad eins tala. sem honum vel þocknazt. helldur 
þad sem efninu til kemur. med liosum ordum aminna. suo skilianligt sie. 
Einkanliga skal hann uakta sig vid allz konar suiuirdu og hade. onguan 
[nafne ahræra.] vtan alleina skal hann i almennings færi syndina straffa. og 
þad sem hann hefur sannliga heyrtt rætt. (Enn vm þad sem hann hefur ecki 
med sannendum heyrt vm rætt skal hann þeigia.) Ecki skal hann helldur 
hatursamliga illa tala til pafaprestanna nema þeirra uondzligt framferdi 
krefie þuilikrar aminningar. 
 
Yngri þýðing íslensk 
Enn fyrst og fremst skal hann sem priedika will wppuekia folkid med 
kristiligri aminningu til ad akalla gud oc bidia hann wm hialp oc nad. þar 
med skal hann wpplesa sialfan textann sem hann hefur sier fyrir hendur 
tekid oc wtleggia hann sem merkiligast enn aldri skal hann priedika leingur 
wm sinn enn eina kluckustund. ecki skal hann helldur standa þar oc tala þad 
hann lyster. helldur skal hann kienna oc priedika wm þad sem til efnisins 
hlyder og aminna folkid med liosum oc skilmerkiligum ordum. Og fyrir alla 
hlute fram skal hann wara sic wid allra handa formælum lastmælum edur 
skammaryrdum suo hann straffe þar aunguan med nafne helldur skal hann 
straffa syndernar almenniliga oc þad sem hann hefur heyrt oc weit sialfur i 
sannleika suiuirdiligt ad wera. Enn hitt annad sem hann hefur ecki heyrt wm 
talad. yfer þui skal hann þeigia. Ecki skal hann helldur hatursamliga æmæla 
papistunum. wtan suo sie ad hann neydist þar til af aminnijngum oc 
epterdæmum. 
 
Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Sá er predika skal, á fyrst af öllu að hvetja söfnuðinn til ákalls um 
guðdómlega hjálp; því næst mæli hann fram textann sem útskýra á; eftir það 
útskýri hann hann. Ekki dragi hann predikunina lengur en klukkustund. Ekki 
leyfi hann sér að ræða það sem honum sjálfum sýnist: heldur áminni hann 
um það sem efnið varðar, með skýrum orðum, svo að skiljist. En umfram 
allt haldi hann sér frá öllum árásum og hatursorðum: ásaki ekki neina með 
nafni; en útskýri syndirnar almennt, og það sem hann hefur með sönnu 
heyrt: hann þegi um það sem hann hefur ekki heyrt. Ekki ráðist hann með 
hatri á páfans menn, nema þar sem áminningar og fordæmis er þörf. 
 
Gert er ráð fyrir þeim möguleika í Ordinatio Ecclesiastica Kristjáns 3., eins 

og Lúther leggur til í Deutsche Messe, að predikunarþjónustan sé samræmd 
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með því að prestar lesi upp úr postillu á móðurmáli í 

sunnudagsguðsþjónustunni. Gissur Einarsson talar í þýðingu sinni um að 

íslenskir kennimenn geti stuðst við Corvinspostillu, sjá hér að neðan. Hins 

vegar er orðunum í þessum textahluta beint til þeirra sem predika frá eigin 

brjósti. Gerðar eru allmiklar kröfur til presta siðbótarkirkjunnar um hvernig 

þeir skuli haga predikunum sínum og má segja að kafli þessi þjóni sem eins 

konar hagnýt forskrift fyrir þá að þessu leytinu til. Margt er þar vissulega 

enn í fullu gildi, þó að hætt sé t.d. við að kirkjugestum nútímans myndi 

bregða í brún ef predikun í guðsþjónustu nú til dags væri allt að klukkustund 

á lengd! En þessi fyrirmæli um tímalengdina virðast komin beint úr 

herbúðum siðbótarmannanna, þar sem sambærilega klausu er að finna í 

kirkjuordinansíu Ágsborgar frá 1537. Þar kemur fram að ekki sé hægt að 

ætlast til þess af alþýðunni að hún einbeiti sér lengur en klukkutíma við 

áheyrnina!242 

 Minnt er á að predikarinn gegnir ekki þjónustu sinni í krafti eigin 

andagiftar, til að miðla því sem honum býr í brjósti persónulega og hvað þá 

til að koma til skila ávirðingum eða skammaryrðum af sinni hálfu. Hlutverk 

hans er að koma á framfæri tilteknum boðskap, sem hann hefur áður 

meðtekið sjálfur. Hafi hann ekki gert það er honum betra að þegja en að 

segja nokkuð! Áherslan á samræmingu boðskaparins í guðsþjónustunum 

hefur væntanlega verið lífsnauðsyn svo að nokkuð yrði í reynd úr framgangi 

siðbótarinnar. Sennilega hefur þetta átt enn betur við í strjálbýlu heimalandi 

Gissurar Einarssonar en í Danmörku sjálfri. 

 Samanburður textanna leiðir hér í ljós nokkur líkindi með þýðingu 

Gissurar og texta Ordinatio Ecclesiastica en áberandi textatengsl yngri 

þýðingarinnar og Den danske Kirkeordinans. Segja má að í þessum stutta 

textabút sjáum við á nokkrum stöðum þá tilhneigingu í danska textanum, 

sem raunar má finna víðar í ordinansíunni, að lengja textann miðað við það 

sem sjá má í latnesku útgáfunni og gera hann ýtarlegri með ýmsum 

viðbótarorðum og -athugasemdum. Séu útgáfurnar fjórar bornar saman og                                                         
242 Broadhead 1999, s. 123. 
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eigin þýðing höfundar höfð til hliðsjónar sést að yngri 16. aldar þýðingin 

fylgir að þessu leytinu til frekar danska textanum en þýðing Gissurar 

stendur nær þeim latneska, og eru þá síðarnefndu textarnir tveir gjarnan 

knappari en hinir fyrri. 

Í þessu samhengi má nefna sem dæmi setninguna „Nec propriis 

affectibus indulgeat“ í latneska textanum, sem þýða má nokkuð orðrétt svo: 

„Ekki leyfi hann sér [að ræða] það sem honum sjálfum sýnist.“ Danski 

þýðandinn bætir þar inn orði svo að merking setningarinnar breytist örlítið: 

„Icke skal hand helder staa [leturbr. ÞA] oc sige huad hannom lyster sielff,“ 

og þessi breyting er í yngri þýðingunni greinilega tekin eftir Den danske 

Kirkeordinans: „ecki skal hann helldur standa þar [leturbr. ÞA] oc tala þad 

hann lyster.“ Gissur styðst hins vegar ekki við þessa breytingu heldur er trúr 

texta Ordinatio Ecclesiastica og segir á þessum stað: „Ecki skal hann 

helldur þad ad eins tala. sem honum vel þocknazt.“ 

Sams konar dæmi sjáum við þegar í næstu setningu þegar latneska 

ordinansían biður predikarana um að áminna fólkið puris verbis, þ.e. með 

skýrum, hreinum eða tærum orðum. Gissur þýðir hér beint úr latínu „med 

liosum ordum“ en sá sem heldur um pennann í Den danske Kirkeordinans 

telur greinilega þörf á að bæta við orðinu „welforstandige“ svo að ekkert 

fari á milli mála. Yngri, íslenski þýðandinn fetar í hans fótspor og þýðir, að 

því er álykta má beint úr dönsku: „med liosum oc skilmerkiligum ordum.“ 

Því er sérstaklega beint í þessu textabroti til predikara siðbótarinnar í 

ríki Danakonungs að gera klerka og aðra fylgismenn páfans ekki sérstaklega 

að skotspóni sínum. Í ljósi þess hve ómyrkur Marteinn Lúther var gjarnan í 

máli í sínum eigin skrifum þegar kom að „pápistunum,“ hlýtur lesandi 

kirkjuordinansíunnar að hnjóta um þessa athugasemd. En sá varnagli er 

reyndar sleginn í kirkjuskipaninni að áminningar eða fordæmis kunni að 

vera þörf í vissum tilfellum, og þá sé predikaranum þörf á að vera 

harðorður! Taki evangelíski predikarinn Lúther sér til fyrirmyndar, vandar 

hann ekki Rómarmönnum kveðjurnar. Sem dæmi um neikvæð ummæli 
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Lúthers í garð páfa og hans manna nægir að nefna þessi orð úr ritinu Til 

kristins aðals hinnar þýsku þjóðar frá 1520: 

Þær [þ.e. sveitir páfans] selja okkur svo djöfullega kenningu, og 
rukka fyrir það, að þær kenna okkur synd og leiða okkur til vítis. Þó 
að engin önnur brögð væru í tafli til að sýna fram á að páfinn væri 
hinn sanni Andkristur, þá myndu þessi duga til að sanna það. Hlýð á 
þetta páfi, þú sem ekki ert allra manna helgastur heldur allra manna 
syndugastur! Megi Guð himinsins eyða krúnu þinni og steypa henni í 
djúpi vítis! ... Hvað má kalla vald páfans annað en kennslu og 
eflingu syndar og illmennsku?243 

 
Ekki segir frekar af páfans mönnum í framhaldi Ritus prædicandi, en 

fulltrúi veraldlega valdsins kemur þar hins vegar brátt við sögu:  

  
Ordinatio Ecclesiastica 
Absoluta concione, iterum prædicator populum exhortabitur ad precandum, 
pro omnibus et spiritualis et civilis vitæ negotiis et necessitatibus. Maxime 
autem pro Illustrissimo Rege nostro, ut Deus per eum nos tueri ___ velit, et 
Evangelio suum cursum largiri; ut sub eo cum pace gloriam Domini 
promovere qveamus: Et oret ecclesia orationem dominicam: qva orata, 
ordiatur ludimagister canticum vulgare, maxime pro pace, qvod cum tota 
ecclesia absolvat. Aut si specialis qvædam necessitas præ manibus sit, 
cantetur canticem pro ea amovenda, aut legantur vulgares Litaniæ; et post 
eas Collecta eandem necessitatem respiciens: Et resondeat [sic] populus 
Amen. Post seqvatur exhortatio etc. ut in Missa patet. Hic observandum, ut 
vulgares Litaniæ ad minus semel cantentur in hebdomada, post concionem, 
die qva pastor loci voluerit. 
 
Den danske Kirkeordinans 
Naar predicken er nu wde, saa skal da Predicanten atter tilraade folcket at 
bede for det andelig oc werdslig liffs nødtørfftighed, oc alt det behoff giøris, 
Oc aller mest for wor naadige Herre oc konning, At Gud oss wil wed 
hannom beskierme ___ , oc giffue det hellige Euangelio sin rette framgang, 
At wi vnder hans naade med fred matte kunde forfremme Guds ære. Saa 
skal da den menige kircke bede Pater noster. Naar den er wd beedt, Saa skal 
Scholemesteren begynde een danske sang, sønderlig for fred, oc med den 
heel meenhed siunge den wd. Eller om der er nogen synderlig nød for 
hende, da siungis en psalme, at Gud den oss naadelig fra wender, Eller 
lesses Letanier, oc siden en Collect, som liuder om samme nødtørfftighed, 
Oc suare seg folckit der til Amen. Siden følger formaningen, som tilforne er 
hørt, vdi messen. Her skal mand nu acte, at de wonlige Letanier skulle y det 

                                                        
243 Luther 1966, s. 85. 
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mindste siungis een sinde om wgen effter prædicken, Huilcken dag sogne 
præsten wil. 
 
Þýðing Gissurar Einarssonar 
Enn þegar ute er sermoninn skal kennimadurenn enn aptur a ny aminna 
folkid. ad bidia fyrir andligum og veralligum lifsens navdsynium og aullu 
þui er þorf giorezt. Og þo sierdeilis fyrir vorum naduga herra konginum. ad 
Gud virdizt oss fyrir hann ad vernda ___ og gefa Gudzspiallinu sinn riettan 
framgang. ad vier vnder hans nad med fride megum dyrd drottens 
framfylgia. Suo skal samkundan [i ecclesia] bidia pater noster. ad henni 
utbedinne byriest cantike i modurmale. einkum fyrir fride huern ad aull 
kirkian skal ut syngia. elligar ef þar er nockur sierlig naudsyn fyrir 
haundum. þa ma syngiazt annadhuort. Da pacem eda lesa letaniur. og epter 
þær ein collecta hlydande vm þa somv naudsyn. enn folked anze. amen. 
Sidan epterfylge aminningin. su fyrr er getid i messunne. Hier er nu 
gaumgefanda. ad ueniuligar letaniur (sem nu ero vppteknar) sieu sungnar. 
þad minzta einu sinne j uikv epter predikun a huorium sunnudegi. sem 
þingapresturenn uill. 
 
Yngri þýðing íslensk 
Nær predikunin er nu suo wte oc endut þæ skal priedikarinn enn aptur ad 
nyiu radleggia folkinu ad bidia gud inneliga wm allar andligar og 
veraldligar naudsyniar oc allt þad sem þaurf giaurist. Enn þo allra hellst ad 
almuginn bidie fyrir worum naduga herra kongi ad gud wilie oss wernda oc 
wardueita med hans stiornan oc giefa þui heilaga euangelio sinn riettan 
framgang suo ad wier wnder hans nadar rijkisdæme mættum framfylgia þuj 
sem til Gudz æru oc wegsemdar heyrer med frid oc samþycki. Sijdan skal 
allur saufnudurinn bidia oc seigia pater noster. Enn þegar hun er wtsungin 
þa skal skolameistarinn byria einhuern psalm j modurmale allra hellst þann 
sem wm fridinn hliodar oc syngi þann psalm til enda med aullum 
saufnudinum. Elligar ef þar er nockur plaga edur neyd fyrir haundum þa 
syngist einhuer psalmur suo hliodandi. ad Gud wilie snua þeirre neyd oc þuj 
straffe nadarsamliga fra oss. Elligar lesist weniulig Letania oc sijdan ein 
collecta huer ad hliodi wm þa saumu neyd oc þreingiandi naudsyn og folkid 
saure þar til allt saman seigiandi Amen. Þar epter fylgie prefatian huerrar 
adur war gietid j messunni þad er aminningin. Hier skal nu eirninn þess 
giætt werda ad þær weniuligu letaniur syngist minsta kosti einu sinnj j wiku 
epter predikun æ huerium deigi sem soknarpresturinn will. 
 
Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Að predikun lokinni skal predikarinn að nýju hvetja söfnuðinn til ákalls, 
fyrir öllum bæði andlegum og veraldlegum gæðum og nauðsynjum lífsins. 
En mest þó fyrir vorum náðugasta konungi, að Guð vilji fyrir hans tilstuðlan 
vernda oss ___ , og veita guðspjallinu sína framrás; svo að oss megi undir 
hans náð í friði auðnast að efla Guðs dýrð: Og söfnuðurinn biðji bæn 
Drottins: þegar hún hefur verið beðin, hefji skólameistarinn sálm á 



 110

móðurmáli, helst fyrir friði, sem söfnuðurinn allur ljúki við. En beri nokkra 
sérstaka nauðsyn að höndum, syngi hann sálm um að hún hverfi á brott, 
annars lesist litaníur á móðurmáli; og eftir þær kollekta sem taki tillit til 
þessarar sömu nauðsynjar: Og söfnuðurinn svari Amen. Síðan fylgir 
upphvatning o.s.frv. líkt og þekkt er í messunni. Hér skal gefa því gaum, að 
hinar vanalegu litaníur séu sungnar einu sinni í viku hið minnsta, eftir 
predikun, á þeim degi sem sóknarpresturinn kýs. 
 
Orðið predikun og skyld hugtök notar Gissur Einarsson að sönnu í þýðingu 

sinni á ordinansíunni. En hann notar reyndar jöfnum höndum orðið sermon, 

eins og sjá má í þessum textabút, en það kemur líkt og orðið predikun beint 

úr latínu þar sem það vísar til samtals eða samræðu. Í stað þess að tala um 

„predikara“ (lat. praedicator) líkt og danski textinn og sá yngri, íslenski, 

gera, bregður Gissur svolítið á leik og talar um „kennimannenn.“ Latneska 

hugtakið praedicare fer hins vegar nærri því að merkja „það að predika,“ 

eins og orðið er notað í kirkjulegu samhengi. Í yngri textanum virðist 

þýðingin „predikun“ tekin beint upp úr þeim danska þar sem Ordinatio 

Ecclesiastica notar hér reyndar - nota bene - hugtakið concio (þ.e. ræða eða 

predikun). 

 Á ný sjáum við þá tilhneigingu yngri, íslenska þýðandans að teygja 

lopann svolítið með innskotsorðum og endurtekningum, svo að stíllinn 

verður fyrir vikið nokkuð upphafinn. Þannig sést að á eftir orðinu „tueri“ á 

latínunni, þ.e. „beskierme“ á dönsku eða „vernda“ hjá Gissuri, er í yngri 

þýðingunni við orðunum „oc wardueita.“ Hið einfalda orðalag latínunnar 

„sub eo“, þ.e. „vnder hans naade“ á dönsku eða „vnder hans nad“ hjá 

Gissuri, verður hjá yngri þýðandanum að: „wnder hans nadar rijkisdæme.“ 

Og latnesku orðin „maxime pro pace“ dugir yngri þýðandanum ekki að snúa 

einfaldlega sem „einkum fyrir fride“ eins og Gissur gerir, heldur er teygt úr 

þeim svo úr verður: „allra hellst þann sem wm fridinn hliodar.“ Fleiri dæmi 

mætti tína til úr þessum stutta textabúti. – Í samanburðinum verður ljóst að 

Gissur forðast í sinni þýðingu tvítekningar og nástöðu og stendur þannig 

nær hinum knappa stíl latínunnar en yngri þýðingin íslenska. 

 Hvatninguna til fólksins um að biðja sérstaklega fyrir konunginum 

þarf að setja í samhengi við svo nefnda tveggjaríkjakenningu Lúthers. Sú 
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hugsun siðbótarmannsins að tvö ríki móti veruleikann, hið andlega guðsríki 

og hið veraldlega skipulag þjóðfélagsins, kom fyrst fram í ritinu Um 

veraldlegt vald árið 1523. Hún byggist þó á hefð sem rekja má allt til 

Ágústínusar kirkjuföður og rits hans Um Guðs ríki (lat. De civitate Dei).244 

Sérkenni kenningarinnar hjá Lúther felst e.t.v. í þeirri hugsun að veraldlega 

ríkið sé ekki á neinn hátt andstætt hinu andlega heldur sé það hluti af skipan 

Guðs, í þjónustu hans og sett undir hans vald. Hlutverk ríkisins, þ.e. 

veraldlega valdsins, er að tryggja frið í landinu, enda er hann nauðsynlegur 

svo að hægt sé að boða og iðka trúna. Hið andlega og veraldlega vald eiga 

hjá Lúther að styðja við hvort annað í lífi einstaklings og samfélags, en þau 

eiga ekki að ráðast inn á verksvið hvort annars. Greina þarf á milli þeirra en 

ekki skilja þau að.245 Kristinni kirkju sem lítur þessum augum á heiminn er 

eðlilegt að biðja með sérstökum hætti fyrir veraldlegum valdhöfum í 

samfélagi sínu, hvaða nafni sem þeir nefnast hverju sinni.246 

Umhugsunarvert er, að hugtakið oratio dominica, hin drottinlega 

bæn, skuli þýtt úr latínu með öðru latnesku hugtaki bæði í texta Den danske 

Kirkeordinans, Gissurar og yngri þýðandans, þ.e. pater noster (Faðir vor). Í 

V. kafla hér á undan sáum við að Gissur og yngri þýðandinn vísuðu einnig 

til bænar Drottins sem pater noster í kaflanum um messuna (Ritus 

celebrandi publicam missam). Í Hómilíubókinni, sem talin er rituð um 1200, 

er að finna þrjá þætti með þýðingum og skýringum á oratio Domini eða 

Faðir vori, en í þeim öllum er hver hluti bænarinnar fyrst til greindur á 

latínu.247 Íslendingar munu vafalaust, er siðbótin átti sér stað, hafa verið 

vanari því að hlýða á bæn Krists beðna á latínu en á móðurmáli sínu. En 

notkun latneska heitisins á henni vekur sérstaka athygli í ljósi þess að í 

messukaflanum er það skýrt tekið fram, eins og fram kom í V. kafla, og                                                         
244 Sjá Gunnar Kristjánsson 1981, s. 237-240. 
245 Sjá Sigurjón Árni Eyjólfsson 2006, s. 66-67, og þó einkum sama höf. í Ritröð 
Guðfræðistofnunar 2007, s. 89-117. 
246 Þessa sér vitaskuld enn stað í almennri kirkjubæn guðsþjónustu Þjóðkirkjunnar, þar sem 
beðið er um „leiðsögn þeim til handa sem vandastörfum gegna í almannaþágu“ og forseti 
landsins, ríkisstjórn, löggjafarþing og dómstólar sérstaklega nefnd í því sambandi. Handbók 
íslensku kirkjunnar 1981, s. 40 (og víðar). 
247 Íslensk hómilíubók 1993, s. 39-48 og 280-286. 
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skilar sér í þýðingu (bæði Gissurar og yngri þýðandans), að bænina skuli 

biðja á móðurmáli, og er það því ótvírætt. Gæti þessi notkun hugtaksins 

pater noster því bent til textatengsla þýðingar Gissurar og Den danske 

Kirkeordinans. Við lestur Ritus prædicandi eins og sér hefði þó mátt halda, 

að pater noster ætti allt eins að flytja á latínu, sérstaklega í ljósi þeirrar 

athugasemdar að sálmurinn, sem sunginn er í beinu framhaldi drottinlegu 

bænarinnar, skyldi fluttur á móðurmáli. Í Deutsche Messe birtir Lúther 

vissulega ýtarlega umritun Faðir vors á þýsku til flutnings í 

guðsþjónustunni.248 En eins og fram kom hér að framan (IV.5.) var það alls 

ekki ósk Lúthers að móðurmálsnotkun yrði gerð að oki safnaðarins, heldur 

að kristnir menn hefðu nokkurt frelsi í helgihaldinu, einnig í þessum efnum. 

Hvað varðar sálminn sem syngja ber eftir hvatninguna til bænar er 

vert að gefa því gaum að í stað þess að þýða beint úr Ordinatio 

Ecclesiastica, að beri sérstaka nauðsyn fyrir höndum skuli syngja sálm 

henni viðvíkjandi, segir Gissur Einarsson lesendum sínum einfaldlega að 

syngja tiltekinn sálm í slíkum aðstæðum, þ.e. Da pacem (Gef frið). Ástæða 

þessa er ekki að fullu kunn en vera kann að eðli umræddrar nauðsynjar hafi í 

augum Gissurar legið svo í augum uppi (sjá um „Tyrkjahættuna“ hér að 

neðan) að þessi sálmur hafi verið augljós valkostur og biskupi þótt sjálfsagt 

að beina því til presta sinna.  

 Í stað sálmasöngsins er þess getið að flytja megi sn. litaníur. Orðið 

er komið úr grísku, merkir eiginlega „bænarákall“ og var frá fornu fari 

notað í kirkjunni um bænir, sem fluttar voru í víxlsöng prests og safnaðar 

eða þannig að lesin og sungin svör skiptust á. Orðið var einnig notað um 

bænir sem tilheyrðu helgigöngum (lat. processiones), en þeim hafnaði 

Lúther. Hins vegar hafði hann tekið upp litaníubænir við guðsþjónustur árið 

1529 vegna þeirrar hættu sem þá stafaði í álfunni af „Tyrkjum,“ þ.e. af 

                                                        
248 Sjá t.d. Sehling 1902 (1. bindi), s. 15. 
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innrás frá Norður-Afríku eða hinum arabíska heimi.249 Með þeirri specialis 

necessitas sem vikið er að í textanum virðist ekki síst átt við þessa ógn. 

 

VI. 4. Um Orðið, Fræðin og iðrunina í þéttbýlinu (sleppt hjá 
Gissuri) 
 

Nú er þar komið í Ritus prædicandi, að ræða á sérstaklega um þau fyrirmæli 

sem við eiga um predikunina in urbibus eða á þéttbýlisstöðunum (þ.e. í 

borgum og stærri bæjum). Kemur þá alllangur textahluti, sem Gissur 

Einarsson sleppir úr í sinni þýðingu, og fer hann hér á eftir í hinum 

útgáfunum fjórum, sem hér eru birtar: 

 

Ordinatio Ecclesiastica 
Dominicis diebus in urbibus solitum semper Evangelium dominicale 
prædicetur; Pro matutinis sub lucem a Sacellano; et inter missandum a 
Parocho. Et a prandio pueris, immo omnibus, prædicetur perpetuo 
Catechismus: primum decem præcepta; deinde articuli fidei, post oratio 
dominica; tandem Institutio et usus Sacramentorum. Verum ita, ut semper 
una vice unica ejus particula absolvatur: Et in fine semper certa qvædam et 
uniformis expositio ab omnibus observetur; ut in minore Lutheri 
Catechismo extat. Neqve enim ibi qvis eruditionem et ingenium suum 
ostentare, sed omnia ad ædificationem ecclesiæ referre debet:; ut idem 
semper ab omnibus audiatur, et ipsa uniformitate doctrinæ populus certo 
instituatur. Tantisper autem dum articuli per se unius partis enarrantur, 
semper ipsa pars integra recenseatur: sed tractim, ut pueri et alii omnes eam 
tacite, apud se, seqvi possint. Ipsa autem pars certa qvadam ratione 
incipiatur et terminetur. Itidem in reliqvis fiat. Et semper semel absolutus 
Catechismus de integro repetatur. In septimanis bis ad summum in urbibus 
prædicetur, qvartis et sextis feriis. In publicis et certis necessitatibus tertia et 
qvarta concio addatur. Et non nisi faciles et fructuosi libri, ut Epistolæ 
dominicales, aut simile qvippiam, unde populum ad veram poenitentiam, 
verum timore Dei, veram in Deum fiduciam, adeoqve vera bona opera 
exhortari qveant. Fides enim vera, sine poenitentia haberi non potest, nec 
poenitentia sine fide est qvod audit: Et Christus hæc duo simul prædicari 
vult, Lucæ ultimo. In urbibus tamen populosioribus, ubi prædicatorum et 
auditorum copia est, non improbamus qvotidie conciones etiam ex aliis 
libris fieri; modo ea tractentur, qvæ faciant ad ædificationem. 
                                                         
249 Lausten 1989, s. 175. 
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Den danske Kirkeordinans 
Om Søndagen vdi Stæderne skal altid predickes det wonlige Søndags 
Euangelium vdi Ottesang aarlig om morgenen aff Capellanen oc vnder 
Messen aff Sognepræsten. Men effter maaltiid Børnelærdom altid for de 
wnge saa wel som de gamble, Først Budordene, Der nest Troens artickler, 
Siden Pater noster, Oc paa det siste huorledis Sacramenterne er indskickede 
oc brugis skulle, Saa dog at der stædtze huersinde een punckt fuldendis, Oc 
altiid i enden skulle de følge een wiss oc endrectig wdtydning, lige som hun 
staar vdi Lutheri lille Catechismo. Icke skal oc nogen der beuise sin 
wiisdom oc skarpsindighed, men alle ting skall hand her giøre til Kirckens 
opbyggelse, paa det der maa altid høres alt det samme aff alle, oc folcked 
maa dis wissere vnderuiises aff lerdommens endrectighed. Men al den stund 
een partis artickle forklaris, huer for seg, da skal altid den samme heele part 
med alle sine artickler fortellies, Dog saa langsommelig, at wnge folck med 
alle andre maa tidendis hoess seg sielff kunde følge med, oc saa skal huer 
part wed sin synderlig maade begyndis, oc endis med den tale som der 
tilhører, den ene saa wel som den anden. Oc strax samme Børnelerdom i 
alle sine parter er saaledis end, saa skal mand altid tage først paa igien. 
Tøsser om vgen skal i det høgeste predickis i Stæderne om Onsdagen oc 
fredagen, Men naar obenbare nødtørfftighed seg begiffuer, da kan mand wel 
tage de tu dage til. Oc ey skulle der andre Bøger predickis end de som ere 
lette oc nyttelige, saa som Søndages Epistler eller noget saadant, Med 
huilcket mand kand formane folcket til sand poenitentz, sand 
Gudfryctighed, ret tillid til Gud, oc sande gode gierninger. Di Troen kand 
icke wære ret foruden poenitentze, Icke heller poenitentze foruden Troen, 
Oc de tu wil Christus haffue bode prædickede tilsammen, Luce xxiiij. Men 
dog laste wy icke, at der ocsaa i de stæder, hour som møget folck er, oc 
daglige prædickes aff andre bøger, der som det ellers forhandles, som kand 
wære til opbyggelse. 
 
Yngri þýðing íslensk 
J staudunum skal capellanenn auallt huern sunnudag predika weniuligt 
sunnudags Euangelium arla morguns j ottusaungnum. Enn j hamessunne 
skal sialfur soknarpresturinn predika þad. Epter mæltijd skal oc jafnan 
kienna oc predika barnalærdomenn suo wel fyrir þeim wngu sem þeim 
gaumlu. Fyrst bodordin. þæ truarinnar greiner. sijdan pater noster oc seinast 
wm sacramentin huerninn þau eru jnnsett oc huer ad sie þeirra rietta 
medferd gagn oc nyttsemi. þo skal þessu suo j sundur skipta ad j huert oc 
eitt sinn meigi endast j predikuninnj ein grein af barnalærdominum oc wid 
nidurlagid æ siuerhuerri priedikun skal predikarinn jafnan epterfylgia einnj 
einfalldri wtskyringu suo sem su er huer ad stendur j litla chatichismo 
Lutheri. Ecki skal helldur nockur auglysa þar sinn storan wijsdom oc 
skarpan skilnijng. helldur skal hann alla hlute giaura til wppbyggingar 
kristiligri kirkiu. suo þar kunne auallt ad hlioma oc heyrast eitt oc hid sama 
af aullum oc ad folkid werdi þess giaur oc fullkomligar frædt med 
samþyckiligum eins hattar lærdome. Og suo leingi sem predikararner hafa 
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med haundum huern partinn fyrir sig af barnalærdominum þa skulu þeir j 
sierhuerre predikan wpplesa þann sama chatechismi part allan med aullum 
sijnum greinum oc articulis þo suo seint oc staudugt ad wngmennin oc aller 
adrer kunni ad hafa ordin epter med sialfum sier j hliodi. Suo skal oc eirninn 
heur parturinn fyrir sig byriast oc endast med sama hætte med þeim ordum 
sem best til hlyda suo wel einum sem audrum. Og nær sem hellst þessi 
barnalærdomur er predikadur wt til enda med aullum sijnum paurtum þa 
skal auallt byria hann wpp aptur ad nyiu fra wpphafe. Tuisuar j wiku skal 
predikast ad minsta koste j staudunum æ miduicudaginn oc friadaginn. Enn 
nær sem opinber naudsyn fellur til þa mæ taca þar enn tuo daga til oc eigi 
skulu neinar adrar bækur predikast enn þær nytsamligar oc audskildar eru. 
suo sem sunnudagspistlar oc nockud þesshattar med hueriu folkid kann ad 
aminnast wppuekiast oc leidriettast til jdranar sannrar gudhrædslu oc 
aluarligs trunadartrausts til Gudz oc ad frædast riettiliga wm þau saunnu 
godu werkin þuj truin kann eckj ad wera ein riett tru an jdranar oc eckj 
jdrunin an truarinnar. þar fyrer will christus lata predika wm þetta 
huortueggia til samans. Luce. 24. Ecki laustum wier ad helldur þo eirninn 
sie predikad af audrum nytsamligum bokum j þeim staudum sem margt folk 
j er oc dagliga werdur priedikad ef þad eina er med haundum haft sem 
kristiligri kirkiu kann ad wera til wppbyggingar. 
 
Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Á sunnudögum skal guðspjall sunnudagsins predikað eftir venju á 
þéttbýlisstöðunum; við óttusöng í dagrenningu af aðstoðarprestinum; og við 
messugjörðina af sóknarprestinum. Og eftir hádegismat skulu Fræðin 
stöðugt predikuð fyrir börnunum, og þó fyrir öllum; í fyrsta lagi boðorðin 
tíu; í annan stað greinar trúarinnar,250 því næst bæn Drottins; loks 
innsetningarorð og notkun sakramentanna. Þó sé það ávallt svo að ein grein 
eða einn hluti hennar sé útskýrður til fulls: Og í lokin sé ávallt einhver 
tiltekin og almenn útskýring öllum leidd fyrir sjónir, eins og hana er að 
finna í Fræðum minni Lúthers. Ekki ætti neinn að auglýsa þar lærdóm sinn 
eða snilli, heldur gera allt kirkjunni til uppbyggingar; svo að á hið sama sé 
ávallt hlýtt af öllum, og alþýðan sé sannlega frædd af þessari sameiginlegu 
kenningu. En svo lengi sem greinar eins hluta fyrir sig eru til umfjöllunar, 
skal ávallt lesa þennan hluta upp í heild sinni: en draga seiminn, svo að 
börnin og allir aðrir geti fylgt honum eftir, í hljóði með sjálfum sér. Og 
hvern hluta í einu skal hefja og honum ljúka með tilhlýðilegum hætti. Hið 
sama á við um það sem eftir er. Og jafnskjótt og Fræðunum er lokið skal 
alltaf byrja á þeim aftur frá byrjun. Predika skal tvisvar í viku hið mesta í 
þéttbýlisstöðunum, á fjórða og sjötta vikudegi [þ.e. á miðvikudegi og 
föstudegi]. Beri opinbera og sérstaka nauðsyn að höndum má bæta við 
þriðju og fjórðu predikuninni. Og ekki séu teknar fyrir nema auðskildar og 
hagnýtar bækur, eins og sunnudagspistlarnir, eða eitthvað viðlíka, til að 
upphvetja alþýðuna til sannrar iðrunar, sannrar guðhræðslu, sanns trausts á                                                         
250 Þ.e. postullega trúarjátningin, aths. ÞA. 
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Guði og sannra góðra verka. Því að hvorki er unnt að öðlast sanna trú án 
iðrunar, né heldur iðrun án trúar: Og Kristur vill að þetta tvennt sé samtímis 
predikað, sjá síðasta kafla Lúkasarguðspjalls. Ekki ömumst við þó við því 
að í þéttbýlisstöðum, sem eru svo fjölmennir, að þar er nóg af predikurum 
og áheyrendum, sé predikað daglega út frá öðrum ritum; enda séu þau rædd 
á þann hátt, að þau verði til uppbyggingar. 
 
 
Eins og fram kom hér á undan miðast fyrirmæli ordinansíunnar í þessum 

kafla við aðstæður fólks in urbibus, þ.e. í þéttbýlinu. Gert er ráð fyrir að 

söfnuðurinn sæki (eða a.m.k. að honum standi til boða að sækja) óttusöng 

árla sunnudagsmorguns, messugjörð síðar um morguninn en trúfræðslu eftir 

hádegið, bæði ungir og aldnir. Predikunin eða boðun hinnar réttu trúar er því 

ekki einskorðuð við guðsþjónustuna sem slíka heldur fer uppfræðsla í 

kenningunni eða útlegging fagnaðarerindisins fram við öll þessi tilefni. 

Slíkrar kirkjusóknar varð trauðla krafist nema af söfnuði sem bjó býsna 

nærri kirkju sinni.  

Þéttbýli var ekki hægt að tala um á Íslandi á 16. öld nema ef vera 

skyldi á biskupsstólunum, í Skálholti og á Hólum, þó að fjölmennt hafi 

verið víða annars staðar, t.d. á klaustrum.251 Þrátt fyrir að margar 

mikilvægar verslunarhafnir hafi komið til sögu á 14. og 15. öld virðist þar 

hvergi hafa þróast föst búseta.252 Og til marks um hve þéttbýlismyndun var 

ógnarlengi hæg á Íslandi má nefna að árið 1786 fengu sex staðir víðs vegar 

um landið kaupstaðarréttindi, en allir nema Reykjavík misstu þau aftur 

nokkrum áratugum síðar, þar sem enn hafði ekki myndast þar þéttbýli!253 

Því má segja að Gissur Einarsson hafi haft góðar og gildar ástæður til að 

ætla að textahlutinn úr kirkjuordinansíunni hér að ofan hafi átt lítið erindi 

við presta Skálholtsbiskupsdæmis fyrir miðja 16. öld. Íslenska þjóðin bjó á 

þessum tíma ruri, þ.e. í dreifbýli. 

                                                        
251 Talið er að um 200 manns hafi verið búsettir á eða í kringum hvorn biskupsstól á 
miðöldum. Fjölmennasta byggð landsins á síðmiðöldum fyrir utan stólana var trúlega í 
Vatnsfirði við Djúp. Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2012, s. 110-111. 
252 Sjá Trausti Valsson 2002, s. 103. 
253 Lýður Björnsson 2000, s. 16-17. 
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Þegar er nefnt að gert var ráð fyrir að auk hámessu með predikun 

sóknarprestsins færi fram óttusöngur, þ.e. morguntíðir, með predikun 

staðarkapelláns eða aðstoðarprests. Þó að tíðkast hafi á Íslandi að ellihrumir 

eða sjúkir sóknarprestar tækju sér aðstoðarpresta getur ekki talist líklegt að 

óttusöngur hafi farið fram til viðbótar hámessu sunnudagsins í venjulegum 

sóknarkirkjum. Tíðagjörð eftir tillögum Lúthers fór að sönnu fram á 

biskupsstólunum og við skóla á Íslandi eftir siðbót.254 Tæplega hefur það 

verið raunin annars staðar. 

Í þessum hluta textans sjáum við áhuga Bugenhagens og annarra 

guðfræðinga sem standa að baki ordinansíunni, á að koma efni Fræðanna 

minni (lat. Catechismus minor) eftir Lúther á framfæri við dönsku þjóðina. 

Fræðin komu fyrst út árið 1529 og áttu að innihalda einfalda uppfræðslu 

fyrir alþýðu manna í sannindum evangelísks kristindóms, að segja má til að 

efla „guðsótta og góða siði“ meðal almennings, enda töldu margir 

siðbótarmanna fáfræði í trúarefnum landlæga. Fimm hlutar Fræðanna 

fjölluðu (í réttri röð) um boðorðin tíu, trúarjátninguna, Faðir vor, 

skírnarformálann og innsetningarorð kvöldmáltíðarinnar, auk þess sem 

nokkrar bænir var þar að finna.255 Urðu Fræðin minni ein fimm játningarita 

sem danska kirkjan viðurkenndi eftir siðbót. 

Sjá má að í ordinansíunni er lögð fram viss „kennslufræði“ 

kverfræðanna þar sem taka á einn þátt sérstaklega fyrir í einu í sérstakri 

fræðslustund á sunnudagseftirmiðdegi. Þá á að lesa hvern kafla svo hægt að 

áheyrendur geti þulið hann með sjálfum sér. Endurtekningin er einnig nefnd 

hér sem mikilvæg kennsluaðferð, að byrja aftur frá byrjun um leið og búið 

er að fara í gegnum Fræðin. Áherslan hvílir sömuleiðis á samræmingu 

hinnar réttu fræðslu í trú og siðferði og beinlínis varað við því að prestar 

kenni frá eigin brjósti eða eftir því sem þeir sjálfir kunna, þ.e. með eigin 

ingenium. Eins og raunar kemur fram berum orðum hjá Lúther í Formula 

missae, tengist það lítúrgískri nauðsyn hve mjög almenningur þarf að                                                         
254 Guðrún Edda Gunnarsdóttir og Einar Sigurbjörnsson 2005, s. 7. 
255 Loftur Guttormsson 2000, s. 90. 
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tileinka sér efni Fræðanna. Til að geta meðtekið kvöldmáltíðarsakramentið 

með réttum skilningi þurfti að kunna helgunarorðin og geta útskýrt tilgang 

athafnarinnar.256 

Enn sjást hér dæmi hjá yngri, íslenska þýðandanum um að lengja 

textann með skrúðmælgi eða endurtekningum, og að þessu sinni m.a.s. án 

fyrirmyndar frá Den danske Kirkeordinans. Þar sem Ordinatio Ecclesiastica 

segir einfaldlega exhortari (eigin þýðing: upphvetja) og danski textinn 

formane má hjá yngri þýðandanum ekki minna vera en: „aminnast 

wppuekiast oc leidriettast.“ Hins vegar er líka að finna í þessum textahluta 

dæmi um að orðalag hafi verið einfaldað í Den danske Kirkeordinans miðað 

við latneska textann og að einfaldari útgáfan sé tekin upp í yngri þýðingunni 

hér á landi. Þetta á við um síðustu setninguna, þar sem á latínunni segir: „In 

urbibus tamen populosioribus, ubi prædicatorum et auditorum copia est...,“ 

þ.e. „...í þéttbýlisstöðum, sem eru svo fjölmennir, að þar er nóg af 

predikurum og áheyrendum...“ Á dönskunni er hér látið duga að segja „...i 

de stæder, hour som møget folck er...“ og yngri þýðandinn tekur þá útgáfu 

textans beint upp: „...j þeim staudum sem margt folk j er...“  

Höfundur ordinansíunnar vitnar í „síðasta kafla Lúkasarguðspjalls“ 

(lat. Lucæ ultimo) til staðfestu orðum sínum um tengsl iðrunar og trúar í 

predikun Orðsins. (Yngri íslenski þýðandinn tekur hér upp eftir Den danske 

Kirkeordinans og notar kaflanúmerið: „Luce. 24.“) Hér er vísað í Lk 24.46-

47 þar sem Kristur talar til lærisveinanna með orðunum: „Svo er skrifað að 

Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að prédika skuli 

í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þiggja fyrirgefningu 

synda og hefja það í Jerúsalem.“257 Samband iðrunar og trúar er dæmigert 

áhersluatriði fyrir lútherska guðfræði og tengist að vissu leyti aðgreiningu 

Lúthers í lögmál og fagnaðarerindi. Með kröfum sínum vekur lögmálið hjá 

manninum samviskukvalir og iðrun, en í fagnaðarerindinu er Guð sá sem 

                                                        
256 Luther 1978, s. 155. 
257 Biblían 2007 (leturbreyting ÞA). 
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fyrirgefur fyrir sanna trú.258 Iðrun og trú verða ekki skilin hvort frá öðru. 

Hvað góðu verkin áhrærir, þá byrjar trúin ekki með þeim, heldur leiðir þau 

af henni og af náð Krists.259 

Víkur nú sögu aftur að Gissuri Einarssyni biskupi í Skálholti. Hann 

gerði sér grein fyrir að í dreifbýlinu og fámenninu á Íslandi væru fyrirmæli 

ordinansíunnar um að miðla evangelískri kenningu til alþýðunnar í 

þéttbýlinu næsta óraunhæf. Staðfærslu væri þörf. Þar að auki höfðu 

hugmyndir siðbótarinnar er hér var komið sögu náð miklu minni útbreiðslu 

meðal almennings á Íslandi en í Danmörku, enda aðstæður vart boðið upp á 

slíka útbreiðslu fram að þessu.  

Ekki má gleyma að prestarnir í stifti Gissurar munu hafa haft 

misjafnar forsendur til að miðla boðskapnum upp á eigin spýtur. Skal nú 

vikið stuttlega að menntun íslenskra presta um þetta leyti. Vitað er um 

latínuskóla á biskupsstólunum báðum lengst af í kaþólskum sið, ætlaða til 

uppfræðslu prestsefna, þó að ytri aðstæður og hirðuleysi einstakra biskupa 

hafi valdið því að skólahald hafi fallið þar niður á tímum. Þá hafa margir 

„prestlingar“ numið hjá vel lærðum prestum, og eru til heimildir um slíka 

heimakennslu fram undir siðbót. Ein merkasta heimildin um skólahald á 

miðöldum er Lárentíus saga, sem greinir frá tvískiptri skólagöngu 

Lárentíusar Kálfssonar, síðar biskups, um 1300, fyrst hjá prestinum á 

Völlum í Svarfaðardal en síðan við stólsskóla á Hólum.260 Á öllum öldum 

munu einnig þeir íslenskir prestar hafa verið til, sem sótt hafa sér nám og 

þekkingu til útlanda, en vart geta þeir þó hafa verið margir. Ekki má gleyma 

að gjarnan var blómlegt skólahald í klaustrum landsins og ágætar aðstæður 

til fræðastarfa, og segir sr. Benjamín Kristjánsson t.d. í ritgerð sinni um 

menntun presta á Íslandi á þessum tíma að klaustrin hafi átt „drýgstan þátt… 

í uppfræðingu klerkanna.“261  

                                                        
258 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2000, s. 93-95. 
259 Lúther 1974, s. 19-20. 
260 Sigurður Líndal 1990, s. 142. 
261 Benjamín Kristjánsson 1947, s. 247. 
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Hvað námið sjálft snertir var gjarnan rætt um septem artes liberales, 

þ.e. hinar sjö frjálsu listir, sem grundvöll náms á miðöldum. Latínan var 

jafnan öndvegisgrein í námi tilvonandi presta. Hún var alþjóðlegt 

samskipta- og lærdómsmál, líkt og enskan nú á dögum. Auk latínunnar voru 

þær septem artes: mælskufræði, rökfræði, flatarmálsfræði, tölfræði, 

stjörnufræði og söngur.262 

Engu að síður er efa blandið, hve vel þorri presta hér á landi var í 

reynd menntaður. Fátækt, einangrun og erfiðar samgöngur ásamt með 

strjálbýli og mannfæð gerðu hér erfitt um vik. Sr. Benjamín kemst í 

fyrrgreindri ritgerð að þeirri niðurstöðu að menntun prestanna hafi verið 

harla misjöfn, eins og gerist og gengur, bæði eftir gáfum manna og 
aðstöðu til náms, stundum verið í ágætu lagi, en stundum og jafnvel 
oftar næsta lítil og bágborin.263 

 

Í ljósi alls þessa virðist skiljanlegt hvaða höndum Gissur fór um Ritus 

prædicandi. Það getur vart talist annað en eðlilegt mat hjá honum að sá hluti 

textans sem hann velur að sleppa úr hafi átt lítið erindi við íslensku prestana. 

Ekki var þó ætlun hans að gefa nokkurn afslátt á þeirri fræðslu sem 

alþýðunni bar samkvæmt ordinansíunni. Markmið hans var að uppfræða 

þjóðina í evangelískum sannindum, en um leið að taka tillit til íslenskra 

aðstæðna og að gera ekki óraunhæfar kröfur til presta sinna í boðuninni.  

 

 

VI. 5. Predikað fyrir „kotungunum“ 
 

Lítum nú á framhald kaflans, þar sem rætt er um predikunina í dreifbýlinu 

og Gissur tekur að nýju til við þýðingu sína: 

 

Ordinatio Ecclesiastica 
Ruri ad eundem modum dominicis diebus semper consvetum Evangelium, 
ad dimidium unius horæ, prædicetur; et reliqvum ejus horæ Catechismo                                                         
262 Benjamín Kristjánsson 1947, s. 248. 
263 Benjamín Kristjánsson 1947, s. 247. 
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enarrando tribuatur. Et si qvi ex præsentibus Parochis pie prædicare 
neqveant, tantisper dum id addiscant, ex danicis Postillis ad verbum suis 
prælegant, et Evangelii enarrationem et Catechismi explicationem: Sed 
tamen, ut cum tempore assvescant per se prædicare: Neqve charitatis 
indulgientiam in ignaviæ occasionem vertant. Singulis autem dominicis 
unam unius partis Catechismi particulam enarrent; Et interim, ut et ante de 
urbibus dictum est, dum in aliqva ejus parte morantur, semper eam integram 
prænarrent, ______ ut tacitus per se qvisqve rusticorum eadem, apud se, 
recensere valeat. Singulas autem Catechismi particulas semper certa 
qvadam ac brevi expositione, ut in minore Lutheri Catechismo extat, 
concludant, nec unqvam ab ea varient. Et semper ipsas partes sex _____ 
certo qvodam initio ordiantur, et fine terminent: Et hoc ipsis perpetuum sit. 
Proinde ubi semel absolutus erit, semper de novo repetatur, ipse, inqvam, 
Catechismus. 
 
Den danske Kirkeordinans 
Paa Landzbyerne skal oc lige sammeledis altid om Søndagerne prædickes 
det wonlige Euangelium een halff time, oc den anden halff time skal brugis 
til at forklare Børnelerdom vdi, Oc der som nogre aff de, nu ere sogne 
præster paa Landet, kunde icke ret predicke det Gud til hører, da maa de aff 
danske Postiller læsse ord fra ord for sine folck, bode Euangelij 
wdleggeninge oc Børnelerdoms forklaringe, Dog saa at de med tiiden 
wenne seg til at predicke oc tale sielff, At de ey tage nogen aarsage til 
lisenhed, aff det som saa til nogen tiid offuerbæris med dennom i kierlighed. 
Huer Søndag skulle Landzpresterne forklare een artickel aff nogen part vdi 
Børnelerdom. Oc all den stund de duelie vdi een part, da skulle de oc saa 
(som førre er sagd om Kiøbstæderne) altiid fortellie den hele part, Som naar 
de ere vdi Budordene oc haffue et at forklare, Da skulle de ligewel oplæsse 
alle de andre, endog der saa til forklaring icke flere vdlegges end det ene. 
Oc lige sammeledis i troens artickler oc Pater noster. Oc saa beskedelig 
skulle de oplæsse samme artickler, at huer aff bondefolcked kand saa 
tidendis wed seg sielff tellie dennom effter. Men huer part aff samme 
Børnelerdom skulle de alle tiid med saadan een visse oc kort vdlegning 
beslutte, som der staar i Lutheri lille Catechismo, De skulle oc icke giøret 
anderledis end saa, Oc alle tiid skulle de begynde oc ende huer aff disse sex 
parter (som Børnelerdom indeholder) med nogen merckelig begyndelse oc 
ende, oc det skal ware altiid. For huess skyld samme Børnelerdom oc skal 
begyndis paa nye, strax effter hand er een sinde endet. 
 
Þýðing Gissurar Einarssonar 
Ad soknarkirkiunum skal og eirnjnn med sama hætti predikad vera veniuligt 
Evangelium auallt a sunnudaugvm eina halfa stund. Enn a annare helft 
þeirrar stundar skal catechismus utlagdur vera. og ef nockurer af 
þingaprestunum kunna eckj riett ad predika þa mega þeir lesa ord fyrir ord 
Coruinus postillu fyrir sinu soknarfolke bædj Gudzspiallzins vtskyring og 
catechismi utlegging. j suo mata ad þeir med tidinne vidur ueniezt fyrir 
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sialfa sig ad predika. suo þeir take sier eckirt tilefni til neinnar letj. af þui 
sem vid þa um stundar saker lidit verdur fyrir kiærleika skulld. Hvern 
sunnudag skulu þingaprestarner vtleggia eirn articulum eins huers parttar 
catechismj. og  ______ a medan þeir duelia i einum hans parte. skulu þeir 
alltid upplesa þann allan partt. suo sem þa ad þeir ero ad Bodordunum. og 
hafa eitt fyrir hendur ut ad leggia. þa skulu þeir eirninn lika upplesa aull 
aunnur. þo ecki utleggizt fleire enn eitt. þa skulu þeir eirninn lika vpplesa 
aull aunnur. Somuleidis og j trvarennar artikulis og pater noster. Og suo 
skiluisliga skulu þeir framseigia somu artikulos. ad sier huer kotunganna 
kunne þa suo þeigiande med sialfum sier epter honum ad tala. Enn sierhvern 
partt catechismi skulu þeir jafnan med suoddan hætti og stuttre utskyring 
enda sem hinn litle lutthers catechismus innehelldur. og ecki þar i fra 
huarfla. og alltid skulv þeir heurn þessara vj partta. er catechismus 
innehelldur. med nockuru merkiligu upphafe byria og enda. þetta skulu þeir 
an aflate giora. huar fyrir ad þessi same catechismus skal strax aptur a ny af 
vpphafe byriadur vera. þegar hann er einu sinne ute.  
 
Yngri þýðing íslensk 
Saumuleidis skal oc suo a landzbygdinni huern sunnudag predikast þad 
weniuliga euangelium wm eina halfa kluckustund suo ad æ hinum halfa 
parte kluckutijmans meigi nockud werda wtskyrt af barnalærdominum. Og 
ef nockrer eru þeir enn af soknarprestunum æ landinu huerier eckj kunna 
riettiliga ad predika wm þad sem Gudi til heyrer. þa meiga þeir lesa fyrir 
sijnum tilheyraundum bædi euangeli(j) wtþyding oc wtlegging 
barnalærdomsins ord fra ordi af þeim postillum sem þeir hafa j modurmale 
þo suo ad þeir j framtijdinnj wenie sic a ad tala og predika sialfur an bokar 
oc þeir taki sier eckj nockud tilefni til andstyggiligrar leti oc ræksluleysis af 
þessu þo þeim werdi þetta lidit wm stundar sakier kiærleiksins wegna. 
Huern sunnudag skulu landzprestarner wtleggia nockra grein af einhuerium 
parti barnalærdomsins oc suo leingi sem þeir duelia j einum parti 
chatichismj þa skulu þeir jafnan wpplesa j fyrstu þann part allan suo sem 
adur er sagt wm kaupstadanna presta. suo sem nær þeir eru j bodordunum 
og hafa eitthuert af þeim fyrir haundum ad wtleggia þa skulu þeir lijka wel 
upplesa hin aunnur bodordin aull saman enn þo ecki kome fleiri fram j 
wtskyringunnj enn þad eina. Saumuleidis skal oc halldast wm trunarinnar 
greiner oc pater noster. Enn prestarner skulu jafnan wpplesa þessar greiner 
suo skyrt oc skilmerkiliga ad sierhuer af bændafolkinu oc almuganum kunne 
ad hafa þær epter j hliodi med sialfum sier ord fra ordi. Og huern part fyrir 
sig af þessum barnalærdome skulu þeir jafnan enda med suoddan stuttri oc 
liosre wtleggingu sem þar stendur j litla chatichismo Lutheri. Og eckj skulu 
þeir audruwijs breyta enn suo oc auallt skulu þeir wppbyria oc enda 
sierhuern af þessum .vj paurtum (sem barnalærdomurinn jnnehelldur) med 
nockru merkiligu wpphafe oc nidurlage. Og þetta skal suo ætijd wera fyrir 
huers sakier þessi same barnalærdomur skal eirnin predikast aptur ad nyiu 
strax epter þad er einu sinne endadur. 
 



 123

Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Í dreifbýlinu skal á sama hátt á sunnudögum ávallt predika hið hefðbundna 
guðspjall helming einnar stundar; og það sem eftir lifir þeirrar stundar skal 
helga útskýringu Fræðanna. Og séu einhverjir af núverandi sóknarprestum 
ekki hæfir til að predika frómlega, skulu þeir á meðan þeir læra það, lesa 
orðrétt upp úr dönskum postillum, bæði guðspjallsútlegginguna og 
útskýringu Fræðanna: En þó svo, að þeir venjist með tímanum við að 
predika frá eigin brjósti: Ekki snúi þeir sér að leti, af tilefni þess sem 
umborið er í kærleika. En hvern sunnudag skýri þeir eina grein eins hluta 
Fræðanna, og um leið, eins og áður er getið varðandi þéttbýlið, á meðan þeir 
dvelja í einum hluta þeirra, lesi þeir hann í heild sinni, ____ svo að sérhver 
bændanna geti í hljóði lesið hann á eftir með sjálfum sér. En hverjum hluta 
Fræðanna skulu þeir ávallt ljúka með tiltekinni, stuttri útskýringu, eins og 
hana er að finna í Fræðum minni Lúthers, og víki í engu frá henni. Og ávallt 
skulu þeir byrja og enda þessa sex hluta _____ með tilteknu upphafi og 
lokum: og það sé samfleytt með þessu móti. Því segi ég að jafnskjótt og 
þessum Fræðum er eitt sinn lokið, skal ávallt byrja þau aftur frá byrjun. 
 
Antonius Corvinus (1501-1553) hafði þegar hér var komið sögu sett saman 

postillu með predikunum um guðspjöll alla sunnudaga árið um kring. Var 

það verk vel þekkt í siðbótarheiminum og hét á frummálinu Kurtze 

Auslegung der Euangelien vor die armen Pfarrherrn und hausveter. 

Greinilegt er af orðum Gissurar hér að ætlan hans var snemma að láta þýða 

þessa postillu á íslensku svo að sóknarprestar, sem ekki myndu „kunna riett“ 

að predika sjálfir eftir nýju kenningunni, gætu í staðinn lesið predikanirnar 

þaðan upp fyrir söfnuðinum. Slíka heimild til postillulestrar presta á 

móðurmáli (dönsku) er að finna bæði í Ordinatio Ecclesiastica og Den 

danske Kirkeordinans, en þýðing Gissurar Einarssonar er eina útgáfa textans 

þar sem beinlínis er tilgreind sú postilla, sem leyfilegt er að lesa upp úr. 

Yngri, íslenska þýðingin nefnir þannig ekki tiltekna móðurmálspostillu, sem 

lesa skuli upp úr, frekar en latneska eða danska ordinansían.  

Svo fór að Oddur Gottskálksson, þýðandi Nýja testamentisins, þýddi 

einnig Corvinspostillu á íslensku. Hún var prentuð í Rostock árið 1546 í 

tveimur bindum og varð önnur prentaðra bóka á íslensku á siðbótaröld. 

Fleira var ekki prentað á íslenska tungu fyrr en Handbók Marteins 

Einarssonar, þ.e. Kristilig handbok og litid Psalma-kuer, kom út árið 1555. 

Corvinspostilla ber í íslenskri þýðingu Odds hinn virðulega titil Postilla. 
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Stuttar vtskyringar þeirra Gudzspialla sem a ollum Sunnodogum, kring vm 

arit predikut verda. Samansettar fyre fatæka soknar Presta og husbuendur.  

Orðið postilla er dregið af latnesku orðunum post illa verba textus, 

þ.e. eftir þessum orðum textans, og er notað um bókmenntaform þar sem 

guðspjallstextar helgidaga og hátíða ársins eru teknir saman ásamt 

útleggingu hvers texta fyrir sig. Corvinspostilla var því jafnframt eina 

guðspjallabók siðbótarinnar sem íslenskir prestar gátu stuðst við þar til 

Handbók Marteins biskups kom út. Þó að Corvinspostillan sé fyrst þeirra 

postillubókmennta sem út komu á íslensku frá siðbótinni til daga Jóns 

Vídalíns, höfundar langvinsælustu íslensku postillunnar fyrr og síðar, sker 

rit Corvins sig úr þar sem það er „prestapostilla.“ Flestar postillurnar voru 

hins vegar húspostillur, þ.e. ætlaðar til helgihalds heima fyrir.264 

Eins og fyrr segir kom Corvinspostilla ekki út á íslensku fyrr en árið 

1546 eða nokkru eftir að Gissur þýddi ordinansíuna, svo að ætlun biskups 

hefur verið að hún yrði til kirkjubrúks á Íslandi töluverðu áður en það hefur 

getað komist til framkvæmda. Gissur gaf síðan þann 7. apríl árið 1547 út 

tilskipun til presta sinna um að eignast postilluna ásamt Nýja testamentinu, 

og nota þessar bækur 

hafandi sermon a huern drottinsdag oc aunnur hatidar holld epter þui 
sem þær innehallda. og þar med texta frædanna j modurmale med 
þui fleiru odru sem til heyrer suo ad hiord drottins misse ecki þeirrar 
gæzlu og fæzlu sem henni er mest þorf og hialp j.265 
 

Í sama bréfi bannar Gissur prestunum að predika nokkrar „oskynsamligar 

fortolur epter rangsnunum vana einum fyrir folkinu,“ það sem gengi gegn 

Guðs orði eða „adurgreindum logteknum sermonsbokum,“ þ.e. 

Corvinspostillu.266 Svo virðist því sem við nokkuð ramman reip hafi verið 

að draga þegar kom að því að fá prestana til að predika rétt, og vart að undra 

svo fáum árum eftir að siðbótin tók gildi í Skálholtsstifti.                                                         
264 Næst á eftir Corvinspostillu kom húspostilla Guðbrands Þorlákssonar, sem þó var ekki 
gefin út fyrr en árið 1597. Sjá yfirlit yfir helstu húslestrarbækur eftir siðbót á Íslandi í grein 
Arnes Møllers 1928, og í inngangi Gunnars Kristjánssonar að Vídalínspostillu 1995, s. xli-
xliv. 
265 Íslenzkt fornbréfasafn XI, s. 540. 
266 Íslenzkt fornbréfasafn XI, s. 541. 
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Arne Møller segir hugvekjur Corvins fremur hafa verið „hagnýtar 

útleggingar guðspjallanna,“ en fullunnar predikanir, en prestar hafi getað 

nýtt sér þessar útleggingar sér til stuðnings við að rita predikanir sínar með 

heimfærslu textans til safnaðarins. Vitnar Møller í danska siðbótarbiskupinn 

Hans Tausen, sem beinlínis tekur fram í formálanum að sinni postillu að 

gott sé prestum að nota hana á þennan veg.267 Sjá má hve hagnýtt rit 

Corvins átti að reynast prestum við predikanagerð t.d. af því, að þar er að 

finna „ein lítil registur“ til uppsláttar yfir efnisatriði hugvekjanna.268 Í 

ordinansíunni er prestunum hins vegar leyft að lesa „ord fyrir ord“ (lat. ad 

verbum suis) upp úr postillunni. Á hinn bóginn er þar tekið fram að sá siður, 

að lesa upp úr Corvíni (eða öðrum postilluhöfundi) í stað þess að predika frá 

eigin brjósti, megi ekki verða að framtíðarskipan hjá lötum prestum! 

Í þessum textahluta kemur fram, hvernig koma á boðskap Fræðanna 

minni á framfæri við íbúa dreifbýlisins í Danaveldi, og þ.m.t. við Íslendinga. 

Trauðla munu þó ákvæðin um lærdóm Fræðanna hafa getað komið til 

framkvæmda fyrr en nokkru eftir daga Gissurar, því að ekkert efni úr þeim 

var prentað á íslensku fyrr en í áðurnefndri Handbók Marteins biskups 

Einarssonar, eftirmanns Gissurar í Skálholti, árið 1555, og þá aðeins 

textarnir sjálfir án skýringa Lúthers.269 Í heild sinni komu Fræðin fyrst út á 

íslensku árið 1562 í riti sem Oddur Gottskálksson þýddi líkt og önnur 

meginverk fyrstu siðbótaráranna. Þar var um að ræða latneska þýðingu 

þýska siðbótarmannsins Justusar Jonas á ritinu Nürnberger Kinderpredigten 

frá 1533.270 

Í stað hinna sérstöku kverfræðslustunda í þéttbýlinu er hér lögð 

áhersla á að tvinna upplestur og umfjöllun úr Fræðunum saman við 

predikun sunnudagsmessunnar í sóknarkirkjunum á landsbyggðinni. Og í 

þessari umfjöllun átti raunar ekki aðeins að útleggja boðorðin,                                                         
267 Møller 1928, s. 476. 
268 Finna má íslenska útgáfu Corvinspostillu (1546) skannaða inn á vef Landsbókasafnsins: 
http://baekur.is/yfirlit/000606423/Postilla__Stuttar_vtskyringar  
269 Arngrímur Jónsson 1992, s. 35. – Í sömu ritgerð Arngríms (s. 36-43 og 48-51) eru textar 
Fræðanna prentaðir eins og þeir koma fyrir í Handbók Marteins biskups. 
270 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2007, s. 24-25. 
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trúarjátninguna og Faðirvorið heldur hafa yfir svo oft að „sier huer 

kotunganna“ gæti sjálfur þulið það upp. Öld hins lútherska 

utanbókarlærdóms kverfræðanna var að renna upp í Danaveldi! 

Ýmislegt bendir til að í þessum textahluta megi hjá Gissuri heyra 

bergmál frá Den danske Kirkeordinans fremur en frá Ordinatio 

Ecclesiastica. Gott dæmi um þetta er heimildin um að lesa upp úr 

móðurmálspostillum, þar sem viðbótina for sine folck er að finna í danska 

textanum og tekur Gissur Einarsson hana upp: fyrir sinu soknarfolke. 

Tilheyrendanna er hér ekki getið sérstaklega á latínunni. Hins vegar má 

segja að áhrifa Ordinatio Ecclesiastica gæti annars staðar, t.d. þar sem 

Gissur þýðir per se prædicare með „fyrir sialfa sig ad predika“ (sjá danska 

textann: „at predicke oc tale sielff“ og yngri, íslenska textann: „tala og 

predika sialfur an bokar“). 

Það sem þó tekur hér af allan vafa um að Gissur hafi a.m.k. haft Den 

danske Kirkeordinans til hliðsjónar við þýðingu sína er heil málsgrein í 

umfjölluninni um kennslu Fræðanna minni, sem biskup tekur upp úr danska 

textanum og ekki er að finna í Ordinatio Ecclesiastica, svo hljóðandi: „suo 

sem þa ad þeir ero ad Bodordunum. og hafa eitt fyrir hendur ut ad leggia. þa 

skulu þeir eirninn lika upplesa aull aunnur. þo ecki utleggizt fleire enn eitt. 

þa skulu þeir eirninn lika vpplesa aull aunnur. Somuleidis og j trvarennar 

artikulis og pater noster. Og suo skiluisliga skulu þeir framseigia somu 

artikulos...“ (Sbr. danska textann: „Som naar de ere vdi Budordene oc 

haffue et at forklare, Da skulle de ligewel oplæsse alle de andre, endog der 

saa til forklaring icke flere vdlegges end det ene. Oc lige sammeledis i 

troens artickler oc Pater noster. Oc saa beskedelig skulle de oplæsse samme 

artickler...“) Latneski textinn hleypur hér beint úr fyrirmælunum um að lesa 

í heild sinni þá grein Fræðanna, sem til umfjöllunar er það skiptið, yfir í 

tilgangssetninguna um að bændurnir geti sjálfir haft yfir í hljóði: ...semper 

eam integram prænarrent, ut tacitus per se qvuisque rusticorum... – Undir 

lok textahlutans má sjá sömu tilhneigingu hjá Gissuri biskupi í sinni 

þýðingu á þann hátt að hann tekur þar upp úr Den danske Kirkeordinans 
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eftirfarandi innskotsskýringu um sex hluta Fræðanna: „er catechismus 

innehelldur“ (danska: „som Børnelerdom indeholder“), sem ekki má sjá í 

Ordinatio Ecclesiastica. 

Eðlilegt má teljast að þýðing Gissurar Einarssonar sé eina útgáfan 

sem ekki geymir setninguna ut et ante de urbibus dictum est (lat.), þar sem 

kaflanum um þéttbýlisstaðina er þar sleppt, og af sömu ástæðu einnig að 

textahlutinn skuli hjá Gissuri hefjast einfaldlega á orðunum „ad 

soknarkirkiunum“ í stað ruri (lat.) eða „paa Landzbyerne“ (d.). 

Að loknum þeim textahluta, sem hér hefur verið til umfjöllunar, 

vekur athygli að Gissur Einarsson bætir í sínum texta ordinansíunnar við 

málsgrein, sem ekki er að finna á þessum stað í neinni hinna útgáfanna, 

heldur er tekin orðrétt upp úr textahlutanum um þéttbýlið (sjá VI. 4. hér að 

ofan), svo hljóðandi: 

Ecki skal helldur neinn hier utj syna sinn uisdom eda huguitz huassleika. 
helldur allt ad giora til safnadarins upgbyggingar [sic]. ad iafnan hid sama af 
ollum heyrizt ad þess bætur verdj folkid sidan vnderuisad af eins haettar 
samþycktum lærdome. 
 
Þrátt fyrir að sleppa úr í þýðingu sinni textahlutanum langa er varðar 

þéttbýlið, hefur biskupi greinilega þótt áminningin um samræmingu í 

lærdómnum, söfnuðinum til styrktar, hafa haft svo mikið vægi að íslensku 

prestarnir sínir hafi einnig átt að láta hana sér að kenningu verða. Falleg er 

þýðing Gissurar á orðinu ingenium úr latneska textanum, þ.e. „huguitz 

huassleika.“ Sú þýðing gæti allt eins átt uppruna sinn í latínunni eins og í 

dönsku orðunum „skarpsindighed,“ en danskan á hins vegar greiða leið í 

yngri, íslensku þýðinguna, sem hér notar orðin: „skarpan skilnijng.“ 

 

 

VI. 6. Af bæn fyrir konunginum og predikunum á hátíðisdögum 
 
Kaflanum Ritus prædicandi lýkur á tilmælum um bænahald að lokinni 

predikun og upptalningu á því, hvenær predika skuli á tilteknum 

hátíðisdögum kirkjuársins: 
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Ordinatio Ecclesiastica 
Post concionem, meminerint concionatores semper ad publicas precationes 
se exhortari debere populum, pro nostro Magistratu, pro publica necessiate 
[sic], et libero Evangelii cursu: Nimirum, ut omnes Deum ex toto corde et 
animo orent unam Orationem Dominicam. Postremo canatur vulgare 
canticum, aut, si necessitas publica obtinere coeperit, Litaniae vulgares, cum 
collecta. 

In tribus majores festis Christi, ____ prædicetur in vigiliis eorum ad 
qvartale unius horæ. Sed in urbibus hoc fieri duntaxat volumus; et in ipsis 
festis per triduum; et post meridiem de festo: In aliis festis, ut 
Circumcisionis, Epiphaniæ, Purificationis, Annunciationis, Ascensionis, 
Visitationis Mariæ, Johannis Baptistæ, Michaelis, et Omnium Sanctorum, 
tantum in die prædicetur _____ . Hæc enim sola festa retinemus, cum 
dominicis diebus. 

 
Den danske Kirkeordinans 
Effter predicken skulle predickanterne tencke til at lade altiid skee bøner, 
for wort Herskab, for den almindelig nødtørfftighed oc det reene Guds ordz 
frij framgang, Saa at huer mand aff ganske hierte oc how beder Gud med 
een Pater noster. Paa det siste skal der siungis een danske sang, eller de 
wonlige Letanier, med een Collect, om den menige nødtørfftighed det saa 
kreffuer. 
 Moed de iij Christi største Høgtider, Jule afften, Paasche afften oc 
Pindz afften til aftensang, skal prædickes fierde parten aff en time, Men det 
wille wy at skulle skee alleeniste vdi Kiøbstæderne, Oc paa de samme 
Høgtider iij dage omkring, oc saa effter middag skal mand prædicke om 
Høgtiden. Paa de andre Høgtider, som er Nyt Aars dag, Epiphaniæ, som 
kallis Hellige tree Kongers dag, Kyndermøsse dag, Marie bebudelses dag, 
Wor Herris Himmelfars dag, Mariæ besøgelses dag, Sanct Hans Baptistes 
dag, Sanct Michels dag, oc alle Helgens dag, skal der prædickes alleeniste 
om dagen, oc intet om afftenen til forn, vden mand wil. Di fleere Høgtider 
holde wi icke end disse samme, med Søndagene. 
 
Þýðing Gissurar Einarssonar 
Epter sermoninn skulu kennimennirner til þeinkia ad þeir folkid aminna til 
almenniligrar Bænar fyrir vorre ualldzstiorn. fyrir almenniligri naudþurft og 
frialslivm framgang heilax Euangelij. Einkum ad huer madur bidie Gud af 
ollum hug og hiarta med einni pater noster. Med þad sizta syngizt einn 
Cantike j modurmal. eda weniuligar letaniur med einni oracio. ef suo krefur 
almennilig naudsyn. 
 A mote þrimur stærstu storhatidum kristz sem er affangadag (fyrir) 
jol. laugardag fyrir paska og hvitasunnu skal predikad vera vm fiorda partt 
einnar stundar fyrir aptansaung. Enn þetta vilium vier ad giort sie alleina j 
kaupstaudunum. Enn a þær somu hatidar. þria daga j sifellu. Suo og skal 
predika. epter midian dag af hatidarhalldinv. Enn adrar hatider sem er 
nyarsdag. þrettanda dag. Purificatio et annuntiatio Marie. vppstigningardag. 
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Visitatio Marie. Jons messo Baptiste. Mikaelsmesso og allra heilagra messo. 
skal ad eins sialfan daginn predika. enn ecki fyrir um aptaninn. nema menn 
uilie. þui at fleire hatider enn þessar holldum vier ecki med sunnudaugum. 
 
Yngri þýðing íslensk 
Epter predikunina skulu Gudz ordz þienarar minnast ae ad lata jafnan skie 
godfusar bæner fyrir woru yferualldi oc almenniligum naudsynium. 
sierdeilis ad þad hreina Gudz ord fae fullan oc ohindradan framgang suo ad 
menn bidie gud hier wm aullum hug oc hiarta med eirne pater noster. Ad 
sijdustu skal syngiast einn psalmur j modurmale elligar weniuligar letaniur 
med eirni kristiligri bæn. epter þui sem almenniligar naudsyniar krefia ae 
sierhuerium tijma. 
 A mote þeim þrimur storhatijdum christj sem er adfangadagskuolldit 
fyrir jol. laugardagskuolldit fyrir paska oc fyrir huijtasunnu skal predikast j 
aptansaung eckj leingra enn sem suare fiorda parti af eirne kluckustund. Enn 
þetta wilium wier ad alleinasta skuli skie j kaupstaudunum. þar skal oc 
predikast ad kuolldi dags ae huerre þessari hatijd oc lijka eirninn epter 
middeigi. Enn ae hinum audrum hatijdunum sem er ae nyarsdag oc 
þrettanda dag jola (sem kallast Epiphanie edur þriggia konga dagur). A 
kyndilmesso. A Bodunardag marie. A herrans wppstigningardag. A 
witiunardag marie. A sancte Johannis baptiste dag. Anmichaelis [sic] messo 
og ae allra heilagra messo skal alleinasta predikast ae sialfum 
hatijdisdeiginum enn ecki ad kuolldi fyrir framar enn will. þuj fleiri 
haulldum wier ecki enn þessar hinu saumu hatijder med sialfum 
sunnudaugunum. 

 
Eigin þýðing á texta Ordinatio Ecclesiastica 
Eftir predikunina, skulu predikararnir minnast þess að upphvetja söfnuðinn 
til almennrar fyrirbænar fyrir yfirvöldum vorum, fyrir almennum 
nauðþurftum, og frjálsum framgangi fagnaðarerindisins: Vitaskuld, að allir 
biðji Guð af öllu hjarta og sálu með einu Faðirvori. Loks syngist sálmur á 
móðurmáli, eða, ef almenna nauðsyn ber að höndum, hefðbundnar litaníur, 
ásamt kollektubæn. 

Á þremur stórhátíðum Krists _____ skal predika við aftansöng þeirra 
um fjórðung einnar stundar. En þetta viljum vér aðeins að verði í 
þéttbýlisstöðunum; og á sjálfum hátíðunum þrjá daga í röð; og eftir hádegi á 
hátíðinni: Á öðrum hátíðum, líkt og á nýársdegi, þrettándanum, 
kyndilmessu, boðunardegi Maríu, uppstigningardegi, vitjunardegi Maríu, 
Jónsmessu, Mikjálsmessu og allra heilagra messu, skal aðeins predika um 
daginn _____ . En þessar hátíðir einar höldum vér, ásamt sunnudögunum. 
 
Í þessum síðasta textahluta Ritus prædicandi eru ítrekuð tilmæli frá því fyrr 

í kaflanum um fyrirbæn fyrir yfirvöldum og þeim nauðþurftum, sem að 

höndum kunna að bera. Hér að ofan kom fram að með því orðalagi 

(publicas/specialis necessitas) er m.a. átt við hættuna á innrás austar úr 
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álfunni. Bænin sem Drottinn kenndi lærisveinunum er sem fyrr miðlæg í 

bænagjörðinni, og eins og áður tala Gissur, danski textinn og sá yngri 

íslenski um hana sem pater noster (sbr. latneska textann: Oratio Dominica). 

 Forvitnileg er upptalning ordinansíunnar á hátíðisdögum kirkjuárs 

siðbótarkirkjunnar. Minnt er á að þessar sola festa skuli halda, þ.e. ekki 

messudaga dýrlinga Rómarkirkjunnar eða aðrar Maríuhátíðir en þær sem 

hér eru nefndar, t.d. minningardaga um fæðingu hennar, óflekkaðan getnað 

(lat. conceptio immaculata) eða himnaför hennar (lat. assumptio). 

Boðunardagur Maríu (lat. Annunciatio) er jafnan haldinn 25. mars og er þá 

minnst boðunar Gabríels engils um þungun Maríu af heilögum anda (Lk 

1.26-38). Á Vitjunardegi Maríu (lat. Visitatio) er hins vegar minnst 

heimsóknar Maríu þungaðrar til Elísabetar frænku sinnar, sem þá gekk með 

Jóhannes skírara (Lk 1.39-56). Erfði siðbótarkirkjan þá miðaldahefð að 

halda Vitjunardaginn 2. júlí. 

 Textasamanburður rennir hér enn stoðum undir það sem komið hefur 

fram fyrr í þessum kafla, þ.e. tengsl þýðingar Gissurar Einarssonar við texta 

Den danske Kirkeordinans. Hér má nefna innskotssetningu Gissurar til 

skýringar á stórhátíðunum þremur: „sem er affangadag (fyrir) jol. laugardag 

fyrir paska og hvitasunnu,“ sem fengin er beint úr dönskuni: „Jule afften, 

Paasche afften oc Pindz afften“ en er ekki að finna í latneska textanum. 

Athygli vekur að þessa viðbót hefur Gissur biskup með í texta sínum jafnvel 

þó að meginefni málsgreinarinnar, það sem hér er nánar skýrt, varði aðeins 

þéttbýlisstaðina. Þess ber að minnast að áður hafði hann sleppt, úr þessum 

sama kafla, alllöngum textahluta um tilhögun mála í þéttbýlinu. 

Þá leyna sér ekki textatengslin í upphafi sömu málsgreinar, milli 

annars vegar orða Gissurar: „A mote þrimur...,“ og hins vegar Den danske 

Kirkeordinans: „Moed de iij...“ (sbr. í Ordinatio Ecclesiastica einfaldlega: 

„In tribus...“) Og að lokinni upptalningu hátíðisdaganna, ásamt þeirri 

athugasemd að þessa daga nægi að predika in die, skýtur Gissur inn 

skýringarsetningu úr dönsku útgáfunni, hvergi sjáanlegri í þeirri latnesku: 
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„enn ecki fyrir um aptaninn. nema menn uilie“ (sbr. d.: „oc intet om 

afftenen til forn, vden mand wil“). 

 Á hinn bóginn ber að nefna að í umfjölluninni um hátíðisdagana 

velur Gissur að nota í þrígang hið latneska heiti þeirra („Purificatio et 

annuntiatio Marie... Visitatio Marie“). Á sömu stöðum eru í Den danske 

Kirkeordinans notuð dönsk heiti („Kyndermøsse dag, Marie bebudelses 

dag... Mariæ besøgelses dag“) og yngri, íslenski þýðandinn snýr þeim þaðan 

á íslensku („A kyndilmessu. A Bodunardag marie... A witiunardag marie“). 

Enn fremur notar Gissur ekki í sinni þýðingu skýringu danska textans á 

nafni þrettándans, þ.e. „Epiphaniæ, som kallis Hellige tree Kongers dag,“ 

heldur lætur nægja að tala um „þrettanda dag“ þar sem Ordinatio 

Ecclesiastica segir „Epiphaniæ“ (sjá til samanburðar yngri þýðinguna: 

„þrettanda dag jola (sem kallast Epiphanie edur þriggia konga dagur)“). Hér 

verður því ekki, frekar en fyrr á þessum blöðum, hægt að álykta einhliða um 

tengsl þýðingar Gissurar Einarssonar við annaðhvort latneska eða danska 

textann að hinum slepptum. 

Viðbætir kaflans Ritus prædicandi nefnist De specialibus 

prædicationibus. Hann verður ekki tekinn til sérstakrar umfjöllunar hér en 

geymir fyrirmæli um ákveðið predikunar- og fræðsluefni á tilteknum dögum 

kirkjuársins. Þannig ber t.d. á föstudaginn langa að lesa alla píslarsöguna í  

útgáfu Bugenhagens, samsettri úr textum guðspjallanna fjögurra. 

Predikunarefni skírdags er vitaskuld líkami og blóð Krists, á Stefánsdegi 

postula skal tala um djákna, á Estomihi, þ.e. á sunnudegi í föstuinngangi, 

um skírn Jesú o.s.frv. Og Jónsmessa verður eftir fyrirmælum ordinansíunnar 

tilefni til að predika m.a. gegn endurskírendum! 
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VII. Niðurstöður, samantekt og umræða 
 

VII. 1. Sögulegt yfirlit 
 

Upphaf þeirrar greinar evangelískrar siðbótar, sem kennd er við Martein 

Lúther, hefur jafnan verið rakið til ársins 1517, er hinn þýski 

ágústínusarmunkur og guðfræðiprófessor hóf baráttu sína í Wittenberg gegn 

aflátssölu kaþólsku kirkjunnar. Lúther hafði sannfærst um þann kjarna í 

boðskap kristindómsins, sem fram kæmi hjá Páli postula, að Guð réttlætti af 

náð sinni og án verðskuldunar hvern þann, sem til sín leitaði. Kenningar 

Lúthers féllu víða í góðan jarðveg, mörg rita hans náðu gífurlegri útbreiðslu 

og á þriðja og fjórða áratug 16. aldar breiddist siðbótarkirkjan út um stóran 

hluta Norður-Evrópu. Rómarkirkjan mætti Lúther hins vegar af fullri hörku 

og var hann m.a. bannfærður árið 1521, en árið áður höfðu nokkur lykilrita 

fyrstu baráttuára hans komið út, þ.á.m. Til kristins aðals hinnar þýsku 

þjóðar og Um góðu verkin. 

 Lúther var hugfanginn af helgihaldinu og merkingu þess fyrir boðun 

trúarinnar, auk þess að vera mikill tónlistarunnandi. Hann leit á messuna 

sem testamentum (sáttmála) og promissio (fyrirheiti) Guðs og hafnaði 

ríkjandi fórnartúlkun á henni.271 Í messunni hlýðir maðurinn á orð Guðs í 

lestrum úr Ritningunni og útleggingu þeirra, þiggur gjafir hans í brauði og 

víni kvöldmáltíðarinnar og lofar hann fyrir gæsku sína. Helgihaldsguðfræði 

sína setur Lúther einna skýrast fram í ritinu Um babýlonarherleiðingu 

kirkjunnar frá 1521. Þar hafnar hann öðrum sakramentum en skírn og 

kvöldmáltíð, vill láta útdeila báðum efnum altarisgöngunnar jafnt til lærðra 

sem leikra og setur fram kenningu sína um consubstantiatio efnanna, þ.e. að 

um leið og þau séu áfram brauð og vín sé Kristur raunverulega nálægur í 

þeim. Í ritinu Von Ordnung Gottesdienst frá 1523 kom fram tillaga Lúthers                                                         
271 Askani 1996, s. 130. 
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að tíðagjörð fyrir rúmhelga daga í stað altarisgöngumessu, og sama ár kom 

út leiðbeininga- og skýringabók hans um sunnudagsmessuna á latínu, 

Formula missae. Móðurmálsmessubók hans, Deutsche Messe, kom út árið 

1526. 

 Talið er að J. Bugenhagen hafi byggt á fyrrnefndum helgihaldsritum 

Lúthers í þeim fjölmörgu kirkjuskipunum sem hann vann að á næstu árum, 

en í kirkjuskipan eða kirkjuordinansíu koma fram fyrirmæli um ýmis innri 

málefni viðkomandi kirkju, svo sem helgihaldið, predikunina, 

barnafræðsluna, fjárhagsleg og hagnýt málefni kirkjunnar og félagslega 

þjónustu hennar. Bugenhagen lagði einmitt lokahönd á kirkjuskipan danska 

ríkisins að undangenginni vinnu innlendra kennimanna. Ljóst er því að 

kirkjuordinansía Danaveldis var nátengd forgöngumönnum lúthersku 

siðbótarinnar. Var ordinansían gefin út á latínu árið 1537, sama ár og hinn 

lútherski Kristján 3. var krýndur konungur ríkisins og fyrstu, lúthersku 

biskuparnir voru vígðir.  

 Kirkjuordinansían var síðan þýdd á dönsku árið 1539 og gefin út 

árið 1542. Þegar Gissur Einarsson (um 1508-1548), fyrsti lútherski 

biskupinn á Íslandi, þýddi hana á íslensku árið 1541 var aðeins um áratugur 

frá því að fyrst er vitað um lúthersk áhrif í landinu. Ljóst er því að 

framgangur siðbótarinnar hefur verið skjótur, a.m.k. á hinu opinbera sviði, 

þó að leifa kaþólskunnar hafi eflaust gætt lengi meðal alþýðu. – Gissur 

Einarsson nam hjá Ögmundi Pálssyni, síðasta kaþólska biskupnum í 

Skálholti, og síðar í Hamborg þar sem hann snerist til lútherstrúar við lítinn 

fögnuð biskups. Gissur vann þó trúnað Ögmundar að nýju og fékk sívaxandi 

ábyrgð á biskupsstólnum uns hann tók við biskupsembættinu af honum árið 

1540. Við það óx siðbótinni fiskur um hrygg og svo fór að Ögmundur var 

tekinn höndum af útsendara konungs vorið eftir og kirkjuskipanin nýja 

lögtekin í Skálholtsbiskupsdæmi á Þingvöllum stuttu síðar. Þar með átti 

helgihaldið í stiftinu að mótast af hugmyndum evangelísk-lútherskrar 

siðbótar og prestarnir fengu það verkefni að predika Guðs orð og uppfræða 

söfnuði sína um sannindi trúarinnar eftir lútherskri kenningu. 
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Útgáfa ýmissa rita siðbótarinnar á íslensku á næstu árum varðaði 

smám saman leiðina að alþýðlegri siðbót í söfnuðunum. Má þar nefna Nýja 

testamenti Odds Gottskálkssonar árið 1541, Corvinspostillu til stuðnings 

predikurum árið 1546, einnig í þýðingu Odds, og messubók Marteins 

Einarssonar Skálholtsbiskups árið 1555. Á Hólum sat kaþólskur biskup enn 

í tæpan áratug eftir sumarið viðburðaríka á Þingvöllum, en þar kom þó 

Biblían út í fyrsta skipti í heild sinni á íslensku með útgáfu Guðbrands 

Þorlákssonar biskups árið 1594. 
 

 

VII. 2. Niðurstöður textasamanburðar 
 

Um kirkjuordinansíuna segir Jón Helgason í Kristnisögu sinni: 

Bar hún það greinilega með sér hversu konungur og ríkisráð höfðu 
hugsað sér nánari skipun kirkjumálanna eftirleiðis, bæði alt 
fyrirkomulagið hið ytra, og eins guðsþjónustu og helgisiði. Í Noregi hafði 
lítt verið um það spurt, hvort jarðvegurinn væri nægilega undirbúinn fyrir 
þær nýungar, sem hér voru á ferðum. Og þá má svo sem nærri geta, hvort 
menn hafa verið að gera sér rellu út af slíku á Íslandi, þar sem 
undirbúningurinn var þó af enn skornari skamti.272 

 
Nokkuð er til í þessu. Við umfjöllun um kirkjuskipan siðbótarinnar ber þess 

að minnast, að Íslendingar höfðu ekki á neinu stigi málsins komið að 

undirbúningi að ritun ordinansíunnar fyrir sína kirkju. Líkt og rakið er í III. 

kafla hér að framan, bárust áhrif siðbótarinnar hingað til lands fremur seint 

og þá til nokkurra vel menntaðra presta, en ekki til almennings fyrr en seint 

og um síðir. Þá hefur og komið fram, að íslenskir prestar voru á þessum 

tíma misvel menntaðir og misjafnlega læsir á erlendar tungur. Gissur 

Einarsson vissi fullvel, hvílík nauðsyn var á ordinansíunni á móðurmáli 

Íslendinga hið allra fyrsta eftir siðbót. En rannsókn á messu- og 

predikunarköflum ordinansíunnar bendir til þess, að hann hafi einnig talið 

                                                        
272 Jón Helgason 1927, s. 24. 
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tilefni til að gera ákveðnar breytingar á textanum273 um leið og hann væri 

íslenskaður. Að vísu er hvorki hægt að segja að almennt séu þessar 

breytingar veigamiklar, né heldur að þær hafi þau áhrif á textann að hann 

víki frá markmiðum þeirrar greinar siðbótarinnar, sem átti miðstöð sína í 

Wittenberg. Þvert á móti virðist Gissur í þýðingunni vera trúr fylgismaður 

lútheranismans engu síður en höfundar frumtextanna. 

 

VII. 2. a. Staðfærslur og viðbætur  
Textabreytingum Gissurar má einkum skipta í tvo flokka, staðfærslur og 

viðbætur. 

 Annars vegar hefur textinn sem sagt á nokkrum stöðum verið 

staðfærður, eða m.ö.o. aðlagaður íslenskum aðstæðum. Staðfærslur þessar 

tengjast að mestu lýðfræðilegum kringumstæðum á Íslandi, þ.e. að landið 

mátti heita nær allt dreifbýlt á 16. öld, ólíkt t.d. Danmörku og Þýskalandi 

þar sem margir þéttbýlisstaðir voru orðnir rótgrónir. Þar af leiðandi var 

aðstaða til skólastarfs og guðsþjónustuhalds, svo eitthvað sé nefnt, á margan 

hátt önnur í Skálholtsbiskupsdæmi en á meginlandi Evrópu. Sem dæmi um 

þessar staðfærslur má nefna: 

∗ Í kaflanum Ritus celebrandi publicam missam er gert ráð fyrir að sk. 

ludimagister (lat.) / Scholemester (d.) á viðkomandi stað hafi 

afmarkað hlutverk í helgihaldinu, t.d. að hann leiði tiltekinn 

sálmasöng. Í þýðingu Gissurar Einarssonar kemur skólameistarinn 

hins vegar hvergi við sögu enda það embætti sennilega óvíða að 

finna í Skálholtsstifti utan biskupsstólsins sjálfs. Ýmist fær þá 

„chorinn“ hlutverk skólameistarans eða þess einfaldlega getið að 

umræddur sálmur „sie sunginn.“ 

∗ Í kaflanum Ritus praedicandi er prestum veitt heimild til að lesa 

predikanir sínar ex danicis Postillis (lat.) / aff danske Postiller (d.),                                                         
273 Með breytingum er hér átt við, að texti Gissurar víki bæði frá latneskum texta Ordinatio 
Ecclesiastica og frá dönskum texta Den danske Kirkeordinans. 
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en Gissur biskup talar hér í sínum texta aðeins um „Coruinus 

postillu,“ sem er væntanlega eina predikunarsafnið sem biskup hefur 

talið raunhæft og rétt að láta þýða á íslensku að sinni. 

∗ Í sama kafla er skýrasta dæmið um staðfærslu að finna, þar sem í 

þýðingu Gissurar er einfaldlega sleppt úr löngum textahluta, sem 

hefur að geyma fyrirmæli um tilhögun predikunarinnar in urbibus 

(lat.), eða á þéttbýlisstöðunum. Gissur virðist ekki hafa talið þann 

hluta eiga erindi við landa sína en vindur sér þess í stað beint í þann 

textahluta sem lýtur að predikun fagnaðarerindisins í dreifbýli (lat. in 

ruri). 

Með viðbótum í textanum, síðari flokki textabreytinga Gissurar, er hins 

vegar átt við að biskup skjóti inn orðasamböndum frá eigin brjósti, sem eigi 

sér hvorki samsvörun í Ordinatio Ecclesiastica né í Den danske 

Kirkeordinans. Virðist tilgangurinn vera sá að leggja enn þyngri áherslu á 

viðkomandi efni eða að gera textann skýrari fyrir íslenska lesendur. Sem 

dæmi um þessar viðbætur má nefna:274 

∗ Í upphafsorðum Ritus celebrandi publicam missam er tilgangur 

messunnar m.a. skýrður svo: mortem Domini annunciandum (lat.) / 

at forkynde Herrens død (d.). Hjá Gissuri verður þetta hins vegar „til 

ad boda dauda drottens vors liufa lausnara ihesu christi et cetera.“ 

∗ Í sama kafla, þar sem fjallað er um samfélagið um Guðs borð, er að 

finna hjá Gissuri eftirfarandi leiðbeiningar um orð og atferli við 

helgun efnanna: „Wor herra iesus kristus et cetera. Og strax þar epter 

ordin þa upp hefie hann hæfiliga hid helgada braud. leggi þad nidur 

aptur, og take sidan kalekinn og seigi. Saumuleidis og epter 

kuelldmaltidena et cetera.“ Hvorki er að finna fyrirmynd þessa 

textahluta í Ordinatio Ecclesiastica né í Den danske Kirkeordinans 

heldur er hann hrein viðbót Gissurar. 

                                                        
274 Undirstrikaður texti er viðbót Gissurar. 
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∗ Enn í þessum sama kafla, undir lok hans, er getið um sérstakan 

messusöng á stórhátíðum kirkjuársins, sem gert er ráð fyrir að 

sunginn sé vulgari lingva (lat., þ.e. á móðurmáli), en því bætt við að 

þó fari um þetta allt eftir geðþótta prestsins (lat. pro arbitrio ministri  

/ d. her raader tieneren dog sieff). Svo sem til skýringar hnýtir 

Gissur við setninguna, svo að hún verður: „hier rædur þo þienarinn 

sialfur fyrir aullu saman nær hann syngur j latinu eda modurmal.“ 

∗ Að loknum meginhluta kaflans Ritus praedicandi, þ.e. þeim hluta 

textans sem á frummálunum tveimur er sagður fjalla um 

fyrirkomulag predikunarinnar í dreifbýlinu (sjá hér að ofan), og á 

undan fyrirmælum um tilhögun helgihaldsins eftir predikunina, 

bætist í þýðingu Gissurar við málsgrein, sem hvorki er að finna á 

þeim stað í Ordinatio Ecclesiastica né í Den danske Kirkeordinans. 

Hún er hins vegar tekin orðrétt upp úr þeim textahluta á latínunni og 

dönskunni, sem fjallar um predikunina í þéttbýlinu. Þar er fjallað um 

að predikarinn eigi ekki í stólnum að auglýsa eigin „uisdom eda 

huguitz huassleika“ heldur leggja áherslu á uppbyggingu safnaðarins 

og samræmingu kenningarinnar. Virðist Gissuri hafa þótt þessi 

boðskapur svo mikilvægur, að hann hafi ekki mátt missa sín í 

þýðingunni. 

 
 

VII. 2. b. Danska eða latína? 
 

Sjá má af þeirri rannsókn sem fram hefur farið hér á undan á þýðingu 

Gissurar Einarssonar á messu- og predikunarköflum kirkjuordinansíunnar, 

að textatengslin við Den danske Kirkeordinans eru svo sterk að líta verður á 

þá útgáfu sem hinn eiginlega grundvöll íslenskrar þýðingar 

Skálholtsbiskups frá 1541. Skulu nú tilfærð nokkur dæmi um þetta: 
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∗ Bænin Faðir vor er jafnan nefnd oratio dominica í latneska 

textanum, sem þýða mætti orðrétt sem „drottinlegu bænina.“ Gissur 

notar hins vegar um hana annað latneskt hugtak, hið sama og notað 

er í danska textanum: pater noster. 

∗ Snemma í Ritus celebrandi publicam missam er presturinn minntur 

á að þegar hann komi fyrir altarið skuli hann biðja pro ministerio 

verbi (Ordinatio Ecclesiastica), þ.e. „fyrir þjónustu Orðsins“ (eigin 

þýðing). Í Den danske Kirkeordinans segir hins vegar: „for Ordens 

framgang“ og virðist því Gissur styðjast við dönskuna er hann orðar 

þessa hugsun svo: „fyrir ordzins þionkan. ad þad hafe framgang.“ 

Þetta er þó einnig dæmi um að útgáfa Gissurar sé ekki endilega bein 

eða orðrétt þýðing annars hvors textans, þess latneska eða þess 

danska. 

∗ Skýrasta dæmið um tengslin við Den danske Kirkeordinas er, að í 

umfjöllun Ritus praedicandi um predikunina í dreifbýlinu geymir 

danska útgáfan nokkurn textabút, sem ekki er að finna í Ordinatio 

Ecclesiastica. Þeim texta er ætlað að hnykkja á að boðorðin, trúar-

játningin og Faðir vor séu lesin í heild sinni í trúfræðslu 

guðsþjónustunnar, þótt aðeins hluti efnisins sé tekinn til útskýringar 

hverju sinni: „Som naar de ere vdi Budordene ... Oc saa beskedelig 

skulle de oplæsse samme artickler, ...“ Þessi texti stendur í orðréttri 

þýðingu í útgáfu Gissurar biskups: „suo sem þa ad þeir ero ad 

Bodordunum ... Og suo skiluisliga skulu þeir framseigia somu 

artikulos...“ 

∗ Hið sama má segja í lok sama kafla, Ritus praedicandi, þ.e. þar 

tekur Gissur orðrétt upp viðbót úr Den danske Kirkeordinans, þ.e.  

viðbót sé miðað við Ordinatio Ecclesiastica. Að þessu sinni er það 

þó aðeins aukasetning sem bætt er við til skýringar inni í málsgrein 

um þær þrjár stórhátíðir Krists þegar predika skal við aftansöng: 

„Jule afften, Paasche afften oc Pindz afften“ (d.), „sem er 
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affangadag (fyrir) jol. laugardag fyrir paska og hvitasunnu“ (þýðing 

Gissurar). 

Þessi dæmi virðast sannfærandi röksemdir til að hægt sé að halda því fram 

að texti Gissurar sé hreinlega þýðing á Den danske Kirkeordinans. En málið 

virðist þó ekki alveg svo einfalt. Því verður nefnilega ekki á móti mælt að 

víða í texta Gissurar bregður áhrifum latneska textans, Ordinatio 

Ecclesiastica, einnig fyrir. Því til vitnis má nefna eftirfarandi dæmi: 

∗ Snemma í Ritus celebrandi publicam missam segir að kanúkar án 

sóknarkirkju geti „missam unam dominicalem latine celebrare“ (lat.) 

og notar Gissur í þýðingunni orðið „celebrera“ en Den danske 

Kirkeordinans talar á hinn bóginn um að „holde“ sunnudagsmessuna 

á latínu. 

∗ Í fyrirmælum sama kafla um Hallelúja-þátt messunnar segir 

Ordinatio Ecclesiastica að „pueri“ skuli syngja en í danska textanum 

eru söngfuglarnir orðnir „thu børn.“ Gissur getur í engu um fjölda 

barnanna við sönginn heldur þýðir úr latínunni: „piltaner.“ 

∗ Í upphafsorðum Ritus praedicandi er vitnað í orð Krists, mikilvægi 

predikunarinnar til staðfestu. Í Den danske Kirkeordinans er þess þar 

látið getið hvaðan í Ritningunni þessi orð eru tekin: „Luce x,“ en það 

er hvorki gert í Ordinatio Ecclesiastica né í Den danske 

Kirkeordinans. (Yngri, íslenska þýðingin fylgir hins vegar danska 

textanum: „Luce.10.‟) 

∗ Í lok sama kafla, í upptalningu á hátíðisdögum kirkjunnar, koma 

fyrir þrír minningardagar úr lífi Krists og Maríu Guðsmóður sem 

allir eru tilgreindir á latínu í þýðingu Gissurar, með sömu heitum og 

gert er í Ordinatio Ecclesiastica, þrátt fyrir að bera dönsk nöfn í Den 

danske Kirkeordinans sem t.d. eru vandlega þýdd á íslensku í yngri 

þýðingunni. Hér er átt við: „Purificatio et annuntiatio Marie... 

Visitatio Marie“ (texti Gissurar) / „Kyndermøsse dag, Marie 
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bebudelses dag, ... Mariæ besøgelses dag“ (Den danske 

Kirkeordinans). 

Þá má nefna að á nokkrum stöðum í köflunum tveimur hafa einstök orð og 

orðasambönd í danska textanum, sem þar eru viðbætur samanborið við texta 

Ordinatio Ecclesiastica, ekki fylgt yfir í þýðingu Gissurar, en fylgja hins 

vegar í yngri, íslensku þýðingunni. Almennt mætti segja að stíll Gissurar 

stæði nær hinum knappa stíl latínunnar en danska útgáfan og sú yngri, 

íslenska. Hafa í fyrri köflum ýmis dæmi verið tilfærð um þetta og skal hér 

aðeins eitt þeirra rifjað upp, úr Ritus praedicandi þar sem í Ordinatio 

Ecclesiastica segir um predikarann: „Nec propriis affectibus indulgeat.“ 

Þýðing Gissurar stendur merkingu latínunnar nokkuð nærri: „Ecki skal hann 

helldur þad ad eins tala. sem honum vel þocknazt.“ Í Den danske 

Kirkeordinans hefur verið skeytt inn orði: „Icke skal hand helder staa 

[leturbr. ÞA] oc sige huad hannom lyster sielff,“ og þetta innskot má einnig 

finna í yngri, íslensku þýðingunni. Í þessu samhengi verður ekki framhjá því 

horft að hin yngri þýðing íslenska má gjarnan teljast mærðarleg og 

óþarflega langdregin á köflum og þýðing Gissurar þá skorinort í 

samanburðinum. 

 Að öllu saman lögðu verður að slá því föstu, að Gissur Einarsson 

hafi haft aðgang að og stuðst við báðar útgáfur kirkjuordinansíunnar, 

Ordinatio ecclesiastica og Den danske Kirkeordinans við þýðingu sína, en 

hún sé þó mun fremur og í veigameiri atriðum byggð á danska textanum. Í 

ljósi þessarar „blönduðu“ þýðingar, og enn fremur í ljósi þess sem að 

framan greinir um staðfærslur og viðbætur Gissurar, skal hér lögð fram 

eftirfarandi niðurstaða: 

 Sú þýðing kirkjuordinansíunnar, sem Gissur Einarsson 

Skálholtsbiskup lagði fram til samþykktar fyrir presta sína á Þingvöllum í 

júní árið 1541 var hans eigin útgáfa af ordinansíunni, að mestu byggð á 

Den danske Kirkeordinans, með Ordinatio ecclesiastica mjög til hliðsjónar, 

en einnig hafði hún að geyma hans eigin staðfærslur og viðbætur. Til 
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samanburðar er yngri íslenska þýðingin frá um 1600 svo til orðrétt þýðing 

dönsku útgáfunnar. Þegar upp var staðið höfðu þessar breytingar Gissurar 

þó lítið að segja um merkingu í köflunum um guðsþjónustuna og 

predikunina, enda ljóst að áherslur Lúthers og samverkamanna hans hafa 

skilað sér til Íslands í gegnum ordinansíuna. Andi textans er því hinn sami í 

öllum útgáfum, þeirri latnesku, dönsku - og þeirri íslensku. 

 

 

VII. 3. Messan á Íslandi eftir siðbót  
 

Form sunnudagsguðsþjónustunnar í Ordinatio ecclesiastica fylgdi í öllum 

megindráttum öðrum kirkjuordinansíum, sem tengdar voru nafni 

Bugenhagens. Þá fylgdi það sömuleiðis að mestu því formi, sem Lúther setti 

sjálfur fram í Formula missae. Trúlega hefur sakramentisskilningur 

siðbótarinnar og um leið form borðþjónustu messunnar verið sá þáttur 

helgihaldsguðfræðinnar, sem prestar í Danaveldi hafa átt einna erfiðast með 

að meðtaka. Um það bera t.d. vitni orð Palladiusar Sjálandsbiskups í 

handbók hans við Fræðin minni, En kort Katekismi udlægning, sem út kom 

árið 1546 og var ætluð dönskum og íslenskum prestum. Þar vandar 

biskupinn um við kennimennina og segir m.a. að kvöldmáltíð Drottins sé  

sakramenti, stofnsett af Kristi sjálfum, þar sem Krists sanni líkami og 
sanna blóð er oss gefið til fyrirgefningar syndanna ... Þú hreykist af að 
vera kristinn maður, já, jafnvel tilheyra siðbótinni, og eigi að síður 
spottar þú og hæðist að sáttmála Krists ... Kristur fer ekki með 
gamanmál, er hann segir: Etið! Drekkið!, heldur er það alvörumál. Það 
er hvorki draumur né uppfinning manns, sem hægt væri að spotta og 
hafna, heldur er það Drottinn vor Jesús Kristur, sem sjálfur hefur 
stofnsett það.275                                                         

275 “...et sakramente, indstiftet af Kristus selv, i hvilket Kristi sande legeme og sande blod 
gives os til syndernes forladelse ... Du roser dig af at være kristen, ja endda en evangelisk 
mand, og alligevel forsmår og foragter du Kristi testamente ... Kristus siger ikke en 
morsomhed, når han siger: Spis! Drik!, men det er en alvorlig sag. Det er ikke en 
menneskelig drøm eller et påfund, som man kan foragte og afvise, men det er vor Herre 
Jesus Kristus, som selv har indstiftet det.” Lausten 2006, s. 114. 
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Tímabilið frá 1541-1555 hefur verið nefnt „handbókarlausa tímabilið“ í 

íslensku kirkjunni (fram til ársins 1551 á það þó fyrst og fremst við um 

Skálholtsbiskupsdæmi), enda eru það árin sem liðu frá samþykkt 

ordinansíunnar fram að útgáfu fyrstu messubókarinnar. Eins og sjá má af 

efni fyrirmæla ordinansíunnar um messuna hér að ofan duga þau engan 

veginn ein og sér sem hagnýt leiðbeining um framkvæmd guðsþjónustunnar. 

Á handbókarlausa tímanum hafa því eflaust margir prestar haldið 

uppteknum hætti og sungið messu rómversku kirkjunnar, en aðrir fellt úr 

það efni, sem minnti á messufórnina, og umritað hið kaþólska atferli á 

blöðum sínum.276 Að öðru leyti er merkilegt í ljósi þeirrar rannsóknar, sem 

hér að framan greinir, hve fátt er í reynd vitað um hvernig helgihald í 

Skálholtsstifti fór fram í biskupstíð Gissurar Einarssonar. 

Fyrsta handbók presta á Íslandi eftir siðbót var svo Ein Kristilig 

handbog Marteins Einarssonar biskups í Skálholti, sem út kom árið 1555. 

Bjarni Sigurðsson segir í ritgerð sinni um leiðbeiningar Marteins um 

messugjörð í þeirri bók, Gudspialligt Messu Embætte, að þær byggi á 

kirkjuordinansíunni og þá í leiðinni á messum Lúthers. Biskup hafi haft 

kirkjuskipanina við höndina og verið henni „harðla trúar.“277 Kristján Valur 

Ingólfsson hefur þó kallað Marteinsmessuna „tilraun til að tengja hina 

viðteknu aðferð kaþólsks siðar við nýjar áherslur kirkjuordinansíunnar.“278 

Næsta handbók, sem lögtekin var á Íslandi, var svo Graduale („Grallari“) 

Guðbrands Þorlákssonar biskups á Hólum árið 1594, og hefur sú bók trúlega 

fest í sessi lútherska einingu í helgihaldinu og bundið enda á þá tvídrægni í 

málefnum guðsþjónustunnar, sem eðlilega hefur einkennt umrót 

siðbótartímans.279 Raunar er til handritið Ny kongelig Samling 138 4to, 

sennilega frá 1585-1587, með ýmsu handbókarefni, en líklega hefur það 

aldrei verið í notkun.280                                                         
276 Arngrímur Jónsson 1992, s. 13. 
277 Bjarni Sigurðsson 1990, s. 57. 
278 Kristján Valur Ingólfsson 2006, s. 452. 
279 Arngrímur Jónsson 1992, s. 19. 
280 Arngrímur Jónsson gerir ýtarlega grein fyrir efni þessa handrits í doktorsritgerð sinni 
(1992, s. 56-192). 
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Grallarinn byggði á grunni ordinansíunnar og deiglu siðbótaráranna og 

hafði langdræg áhrif á helgihald og trúarlíf á Íslandi, enda var hann í notkun 

allt fram að umrótinu mikla í kirkjumálum í Upplýsingunni (og víða miklu 

lengur). Um árið 1800 höfðu biskupsstólarnir á Íslandi báðir verið lagðir 

niður og forysta í innri málefnum kirkjunnar færst tímabundið til hins 

veraldlega valds, sem Magnús Stephensen landshöfðingi hafði þá með 

höndum. Með réttu hefur því verið haldið fram að miklu meiri umskipti hafi 

í raun orðið á helgihaldinu með Aldamótabókinni, messubók Magnúsar, en 

með  ordinansíu og handbókum siðbótarinnar.281 Áhersla Upplýsingarinnar 

á fræðslu og skynsemishyggju á kostnað lofgjörðarinnar olli veigamiklum 

breytingum á messuforminu og trúfræðinni sem þar birtist. 

Eins og nærri má geta hafa stefnur og straumar í guðfræði haldið áfram 

að móta messubækur kirkjunnar til þessa dags. Með Handbók Péturs 

Péturssonar biskups árið 1869 var þannig horfið frá upplýsingarguðfræðinni 

og að kirkjustefnunni svo nefndu.282 Þaðan færðist kirkjan í átt að 

frjálslyndu guðfræðinni (nýguðfræðinni) sem setti mark sitt á 

Helgisiðabókina árið 1910 og þó enn fremur nöfnu hennar árið 1934, en þar 

gætti í litlu sem engu útgáfu siðbótarinnar af sígildu messunni. Að danskri 

fyrirmynd leystu t.d. líberalískir sálmar af hólmi ýmsa hefðbundna 

messuliði á borð við Gloria og Sanctus. 

Eftir miðja 20. öld hófst endurreisnartímabil klassískrar messu í 

íslensku kirkjunni undir forystu Sigurbjörns Einarssonar (biskup Íslands 

1959-1981). „Lítúrgíska hreyfingin“ svokallaða ruddi þar braut með áherslu 

sinni á mikilvægi altarisgöngunnar og altarið sem þungamiðju siðbótarinnar. 

Í hirðisbréfi sínu, Ljós yfir land, gagnrýndi Sigurbjörn „Leirgerðar-

byltinguna“ harðlega, þ.e. upplýsingarhandbókina, og hvatti  til 

                                                        
281 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2012, s. 203. – Fleira ber að sama brunni, t.d. fullyrðing 
Magnúsar Más Lárussonar (1967, s. 175) um að hin eiginlega myndbrotsöld í íslenskri 
kirkjusögu hafi ekki verið siðbótartíminn á 16. öld heldur 18. öldin. Vísar Magnús þar í 
mikla hnignun í varðveislu fornra kirkjugripa á öldinni, sem „vafalítið“ megi rekja til 
heittrúarstefnunnar (píetismans). 
282 Sjá Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2012, s. 216-218. 
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endurnýjunar messunnar í sígildum anda. Hann minnti á að 

siðbótarmennirnir íslensku hefðu gefið þjóðinni móðurmálsmessu er hefði  

öll veigamestu atriðu og heildarbyggingu hinnar fornkristnu messu. 
Altarið var þungamiðjan, tilbeiðsla hjálpræðissannindanna, prédikunin 
var ómissandi þáttur þjónustunnar, en sakramentið var kjarninn og 
hámarkið. 283   
 

Endurreisn altarissakramentisins sem burðaráss messunnar varðaði því 

mestu hér, og var jafnan talað um „lítúrgísku hreyfinguna“ í því sambandi. 

Áhersla þessarar hreyfingar var mjög í samræmi við lútherska hefð og 

íslensku siðbótarmessuna, þrátt fyrir að gagnrýnisraddir héldu öðru fram.284 

Loks ber þess að geta að ýmsar guðfræðistefnur í samtímanum hafa 

vitaskuld sett mark sitt á messuna og jafnvel lagt grunn að helgihaldi sem 

hefur sértækar áherslur. Má þar sem dæmi nefna guðsþjónustu Kvenna-

kirkjunnar sem sprottin er úr femínískri guðfræði og reynsluheimi 

kvenna;285 messuform á borð við Tómasarmessuna í Breiðholtskirkju sem 

ætlað er að höfða sérstaklega til upplifunar og þátttöku safnaðarfólksins;286 

og helgihald sem leggur áherslu á ábyrgð kristins manns til sjálfbærni og 

umhverfisverndar, en verkefnið „Gróska og Guð“ í Guðríðarkirkju sumarið 

2012 er dæmi um það.287 

 

VII. 4. Lokaorð 
 

Óvíst er að íslenska siðbótarordinansían, kirkjuskipan Kristjáns 3. Dana-

konungs í þýðingu Gissurar Einarssonar Skálholtsbiskups, ljómi skært í 

endurbliki aldanna í augum kirkjufólks nútímans. Hugmyndir nýrrar aldar 

um iðandi grasrótarkirkju leikfólksins, óbundna ríkisvaldinu, virðast við                                                         
283 Sigurbjörn Einarsson 1960, s. 125. 
284 Sjá Arngrímur Jónsson 1987, s. 103-110. 
285 Um messuformið hefur frumkvöðull Kvennakirkjunnar, sr. Auður Eir Vilhjálmsdóttir 
ritað (2000, s. 36): „Við högum messunum eins og við kjósum, höfum þá messuliði sem við 
viljum í hvert skipti og flytjum þá eins og okkur finnst best.“ 
286 Sjá Henning Emil Magnússon 2002, s. 16-19. 
287 Sjá vefsíðuna http://groska.wordpress.com. – Sem dæmi um lítúrgíska guðfræði sem 
leggur áherslu á sjónarmið vistguðfræðinnar má nefna bók Gordons Lathrop, 2003: Holy 
Ground: A Liturgical Cosmology. 
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fyrstu sýn fjarri hinni konunglegu kirkjuordinansíu, sem samþykkt var í 

nálægð vígbúinna fulltrúa veraldlegs valds. En það er ástæða til að rýna 

nánar í rökkri tímans. Þannig færði ordinansían t.d. okkur Íslendingum 

hugmyndir lúthersku siðbótarinnar um þátttöku leikmannsins í helgihaldi – 

gildi hans í kirkjulífinu til jafns við prestinn! – og um predikun 

fagnaðarerindisins á móðurmáli og þar með skilning almennings á 

sannindum trúarinnar. Þrátt fyrir að styðjast við tvær útgáfur í þýðingu sinni 

á fyrirmælum ordinansíunnar um messuna og predikunina, þá dönsku og 

latnesku, og að staðfæra, breyta og bæta við einstökum orðum og atriðum, 

reyndist Gissur biskup trúr fylgismaður helgihaldsguðfræðinnar frá 

Wittenberg. Sú guðfræði fylgir íslensku þjóðkirkjunni enn, nú þegar fimm 

alda afmæli lúthersku siðbótarinnar nálgast.  

 Alkunna er að afhelgun (e. secularization) samfélagsins samfara 

dvínandi kirkjusókn og trúrækni hefur orðið einna mest í löndum Norður-

Evrópu á undanförnum áratugum, eða á stærsta „áhrifasvæði“ 

lútherstrúarmanna í sögulegu samhengi. Sé horft lengra út í heim hefur 

mótmælendakristni þó vaxið mjög ásmegin undanfarna öld, einkum þeim 

greinum hennar sem ekki rekja rætur sínar til hefðbundnu siðbótarkirknanna 

heldur ýmist til mun yngri kirkjudeilda á heimsvísu eða alls engra. Þetta 

þýðir um leið að helgihald fremur lítils hluta þeirra kristnu mótmælenda, 

sem á annað borð sækja guðsþjónustur, hefur nú bein tengsl til að mynda 

við þá Wittenberg-messu, sem að breyttu breytanda skilaði sér hingað til 

lands í gegnum ordinansíuna og messubækur 16. aldar. Á tímum 

alþjóðavæðingar er því eðlilegt að spurt sé, hvort guðsþjónusta íslensku 

þjóðkirkjunnar muni ganga í gegnum breytingar á sjöttu siðbótaröldinni og 

færast nær erlendum „tískustraumum“ í helgihaldi. Víst er að gróska og 

tilbreytni í guðsþjónustulífinu getur vart verið af öðru en því góða. En ekki 

má gleymast að klassíska messan, með þeim áherslubreytingum sem Lúther 

ljáði henni, hefur staðist tímans tönn. Og umfram allt hafa þau guðfræðilegu 

sjónarmið, sem Lúther lagði helgihaldinu til, reynst kristindómnum 
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heilladrjúg í hátt á fimmtu öld. Að endingu skal því hér spáð að svo muni 

verða um ókomna framtíð. 
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