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eitt af borgarbúa eftirlætis verkum 

Samt gerðist hann ekki að klerk 
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fór um Hallelúja Kór að ræða 
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Formáli 

 

Áður en haldið er af stað langar mig að segja aðeins frá þessari ritgerðarsmíð minni og 

hvernig þetta hófst allt hjá mér. Alveg frá því að ég byrjaði guðfræðinám mitt langaði 

mig til að skrifa um eitthvað tengt tónlist. Ég hef æft á hljóðfæri og því hef ég spilað hin 

ýmsu tónverk sem eru að einhverju leiti guðfræðileg og með guðfræðilegan boðskap. 

Eftir að ég byrjaði að læra söng langaði mig enn frekar að skrifa B.A. ritgerðina mína 

um tónlist og guðfræði, því þá fór ég að syngja meir í kirkjum og við athafnir í 

kirkjunni. Ég kynntist tónlistinni mun betur og fór að skilja boðskapinn sem sálmaskáld 

og tónskáld vildu koma á framfæri. Ég hafði hugsað í þó nokkurn tíma um hvað ég ætti 

að skrifa en að lokum fann ég einhverja köllun í að skrifa um tónverkið Messías. Mér 

fannst það verk bæði svo heillandi og hljómfagur, því var hugsun mín að það væri 

gaman að skoða guðfræðina í textanum, uppbyggingu verksins og annað tengt þessu 

stórbrotana verki. Ég því miður frestaði ritgerðinni minni um þó nokkurn tíma árið 2010 

því að ég eignaðist lítinn gullmola, sólargeislann í lífi mínu sem fæddist 1. júní 2010 og 

því átti ég erfitt með að koma mér í þennan „B.A. ritgerðar gír“ rétt fyrir fæðingu sonar 

míns. Með hjálp frá mörgum komst ég á gott skrið í febrúar 2011. 

 Vil ég því þakka bæði maka mínum, honum Eyþóri Grétari fyrir allan þann skilning 

sem hann hefur sýnt mér og þolinmæði meðan ég var að skrifa ritgerðina. Móður minni 

Ágústu fyrir að hafa hjálpað mér gegnum tíðina og hvatt mig áfram í tónlistarnáminu. 

Einnig vil ég þakka ömmu minni og afa þeim Mögnu og Sigurði fyrir að koma alltaf 

heim til mín á mánudögum til að passa son minn hann Elías Bjarma á meðan ég fór á 

Þjóðarbókhlöðuna að vinna í ritgerðinni og einnig yngri bróður mínum Andrési sem 

hugsaði mikið um son minn meðan ég var að læra. Ég hefði ekki getað klárað þetta 

nema með hjálp þessara einstaklinga, því Elías Bjarmi hefur ekki komist til dagforeldra.  

Eins og leiðbeinandi minn nefndi við mig þá væri ritgerðarsmíð eins og meðganga. Hjá 

mér gékk meðgangan upp og niður, sökum veikinda, og ritgerðarsmíðin gengu upp og 

niður, því á einum tímapunkti var ég orðinn þreytt og hefði helst óskað þess að ég væri 

búin með þetta hálfnaða verk, en að lokum hófst þetta. 
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 Eins og stendur í Prédikaranum 3.1 „Öllu er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir 

himninum hefur sinn tíma.“ Það tók tíma og mikla þolinmæði að skrifa ritgerðina en að 

lokum kláraði ég hana. Ég tel mig vera afskaplega heppin að eiga svona gott fólk í 

kringum mig sem hefur aðstoðað mig í þessu ferli og sýnt mér alla þessa þolinmæði og 

umburðarlyndi. En nú hef ég lokið við þennan áfanga og er stolt af verki mínu. 

 

Reykjavík 21. apríl 2011 

María Rut Baldursdóttir 
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Inngangur 

 

Hvað er tónlist? Tónlist er frekar stórt hugtak og er hún bæði runa af hljóði og þögnum, 

hún er líka upplifun, skynjun, hún tengist tilfinningum fólks og að lokum er hún 

eitthvað félagslegt. Tónlistin kemur fram í mismunandi myndum, þá á ég við stílinn, því 

hún hefur verið flokkuð í marga mismunandi stíla, hvort það sé, ópera, djass, rokk, eða 

klassík. Tónlist er allstaðar, hún er allt í kringum okkur sama hvert litið er og hægt er að 

rekja hana langt aftur í aldir þar sem hún hefur verið tengd trúarlífi einstaklinga og í öllu 

lífi fólks. Þörf mannsins til að tjá sig með tónum er talin helst ástæða þess að tónlistin 

varð hluti af trúarlegum athöfnum. Biblíutextar voru tónaðir og var tónlist álitin hið rétta 

tungumál til að tala við Guð. Í Gamla testamentinu er víða talað um tónlistariðkun, til 

dæmis spilaði Davíð konungur á hörpu og í Síðari Kroníkubók er lýsing á 

musterisvígslu Salómons að finna, og er tónlistin stór þáttur af því einnig í Davíðssálmi 

150:  

Hallelúja. Lofið Guð í helgidómi hans, lofið hann í voldugri festingu hans.
 
Lofið hann fyrir 

máttarverk hans, lofið hann vegna mikillar hátignar hans.
 
Lofið hann með lúðurhljómi, lofið hann 

með hörpu og gígju.
 
Lofið hann með bumbum og gleðidansi, lofið hann með flautum og 

strengjaleik. Lofið hann með hljómandi skálabumbum, lofið hann með hvellum skálabumbum. 

Allt, sem andardrátt hefur, lofi Drottin. Hallelúja. 

Kristin trú er boðuð á margvíslegan hátt. Fólk fer til kirkju á sunnudögum og á öðrum 

helgidögum til að heyra Guðs orð þar sem það er lesið og útlagt. Tæpast leikur vafi á 

því að tónlist skipar stóran sess í boðun trúar, þar sem að hún höfðar til tilfinningasviðs 

fólks. Í þessari ritgerð mun ég fjalla um hið merka tónskáld Georg Friederich Händel, en 

hann er eitt merkasta tónskáld barokktímabilsins. Händel samdi óratoríuna Messías sem 

er ein þekktasta óratoría hans. Ég hef lært söng og á fiðlu, og hef ég sungið mikið úr 

óratoríunni Messías og langaði því að fjalla um hana. Ég hef mikinn áhuga á öllu sem 

viðkemur tónlist og er hún stór þáttur af mínu lífi. Verkið Messías er eitt þekktasta verk 

Händels. Það hefur verið notað mikið í gegnum aldirnar og hefur verið flutt oft og 

mörgum sinnum um allan heiminn,  bæði í heild sinni og hluti úr verkinu. 

Verkið hefur meðal annars verið flutt hér á Íslandi af Sinfóníuhljómsveit Íslands, 

þá brot úrverkinu, af Selkórnum, Mótettukór Hallgrímskirkju og Kirkjukór Neskirkju 

ásamt öðrum flytjendum sem ég veit ekki um. Verkið hefur einnig verið vinsælt meðal 

kvikmyndaleikstjóra við að nota einstök lög úr verkinu í bíómyndum. 
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 Verkið er því sífellt í spilun og flutningi. Mun ég líta á þetta tónverk og skoða ýmislegt 

sem viðkemur verkinu. Hvernig þetta tengist þetta samt guðfræðinni er að í verkinu 

Messías er fjallað um Messíasar spádóma Gamla testamentisins, um pínu og dauða Jesú 

Krists ásamt upprisunni. Í verkinu eru textar úr bæði Gamla testamentinu og Nýja 

testamentinu, sem notaðir eru við tónlistina sem Händel samdi. Sá sem valdi 

biblíutextana við verkið var góðvinur Händels, Charles Jennens. Ég mun byrja á því að 

fjalla um það tímabil sem Händel fæddist inn í tónlistarsögulega, þar mun ég einnig 

útskýra hvað óratoría er, en það er tónlistarformið sem Messías er flokkað undir. Mun 

ég fjalla um ævi Händels, og nefna nokkur verk sem hann hefur samið. Þá mun ég fjalla 

um það þegar Händel samdi verkið. Í öðrum kafla ritgerðarinnar mun ég segja frá 

hugtakinu Messías, og hvernig það kemur fyrir í gyðingdómi og kristindóminum. Í þeim 

kafla mun ég skoða sjálft verkið, uppbyggingu þess og viðfangsefni, mun ég taka þá 

fyrir hvern hluta fyrir sig, en verkið er skipt í þrjá hluta. Í lok annars kafla mun ég skoða 

textan í verkinu í stuttu máli. Í þriðja og seinasta kaflanum mun ég skoða valda 

ritningartexta og taka fyrir einstaka þætti úr verkinu. Ég mun taka fyrir átt þætti úr 

verkinu sem verða kynnt betur í þeim kafla. Að lokum ræði ég svo um niðurstöðurnar. 

1.Tónlistarsöguleg atriði. 

 

Hér í næstu undir köflum mun ég fjalla um nokkur tónlistarssöguleg atriði, en eins og 

vitað er var tónskáldið Händel uppi á merku tímabili sem og meðal merkra tónskálda úr 

samtíð hans, má þá nefna: Antonio Lucio Vivaldi (1678 - 1741), Johann Sebastian Bach 

(1685 - 1750), Giuseppe Domenico Scarlatti (1685 - 1757) ásamt mörgum öðrum 

merkum tónskáldum.
1
 Mun ég byrja á að fjalla um það tímabil sem Händel var uppi á, 

sem er barrokktímabilið sem er frá 1600- 1750 og ef nánar ætti að skilgreina það þá var 

hann uppi á hábarokk tímabilinu.
2
 Einnig verður fjallað um þann stíl sem hann notar við 

samningu verksins og er kallaður óratoríustíll. Sá stíll var mikið notaður í verkum 

þessara tónskálda ásamt öðrum tónlistarstílum. Þar á eftir mun ég fjalla um tónskáldið 

sjálft Händel, ásamt því að segja frá nokkrum verkum sem hann hefur samið. Reynt 

veður á sem bestan hátt að segja frá ævi hans og að lokum skoðað þegar Händel semur 

                                                           
1
 http://www.classical.net/music/composer/dates/comp9.php  

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Baroque  

http://www.classical.net/music/composer/dates/comp9.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Baroque
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verkið Messías, en verkið er hans vinsælasta og þekktasta verk sem hann hefur samið og 

hefur notið mikilla vinsælda um heim allan.  

1.1.Barokktímabilið 

Georg Friederich hefur samið fjöldann allan af tónverkum, bæði óperum, óratoríum, 

konsertum ásamt mörgu öðru. Barokkstíllinn þróaðist í Róm á tímum gagnsiðbótar á 

árunum 1600-1750. Tæp öld er liðin frá því fyrst var farið að nota hugtakið barokk um 

bókmenntir en þetta hugtak hefur lengi verið viðurkennt hugtak um tímabil í 

byggingarlist, myndlist og tónlist. Skilgreiningar manna á hugtakinu voru ýmiss konar 

og oft mótsagnakenndar. En eftir síðari heimstyrjöldina óx aftur áhugi um að ræða um 

hugtakið barokk.
3
 Barokk textar eru bæði trúarlegir og veraldlegir, oft er barokktextinn 

lof um Guð og menn, staði og fyrirbæri, en hann getur einnig verið hið þveröfuga, grín 

og glens, klám og níð.
4
 Það sem talið er sameiginlegt með listgreinunum var 

mikilfenglegur ýkjustíll þar sem byggingalist, myndlist og höggmyndalist var beitt 

saman til þess að skapa mikilfenglegar skrautsýningar. Barokkið er uppgangstími 

leikhússins, það kemur sterklega fram í málverkinu og engu er líkara en sumar 

myndirnar hafi verið teknar á leiksýningu. Barokkið leitaðist við að túlka hreyfingu, 

hraða og ójafnvægi. Listamenn barokksins kepptust við að koma áhorfendunum á óvart, 

þeir hrifu þá með og gengu jafnvel fram af þeim. Barokklistamennirnir beittu ýmsum 

stílbrigðum til að ná þessum markmiðum fram. Línurnar voru frekar hafðar bognar en 

beinar, þeir notuðu skörp skil ljóss og skugga og oftar en ekki skipaði birtan 

aðalhlutverkið.
5
 Barokktímabilið var tími mikilla umbrota og spennu. Segja má að 

upphaf barokktímabilsins megi rekja til aftöku heimspekingsins Giordanos Brunos, en 

hann var árið 1600 brenndur á báli fyrir “villutrú.“
6
 Upphaf barokksins hefur lengi verið 

talið hluti af gagnsiðbót kaþólsku kirkjunnar þ.e. viðleitni hennar til að styrkja innviði 

sína og ímynd. Stefnan breiddist síðan út til Norður- Evrópu þar sem listastefnan bar 

blæ mótmælendatrúar. Kaþólikkar voru ekki sammála látleysi mótmælendakirknanna og 

þeim hugmyndum um að skraut og prjál þjóni ekki tilgangi kirkjunnar. Kaþólska kirkjan 

komst að því að listin gat þjónað trúnni með öðrum hætti en fyrr. 

                                                           
3
 Margrét Eggertsdóttir 2005, s. 1 

4
 Margrét Eggertsdóttir 2005, s. 51 

5
 E. H Gombrich 1997, s. 387 

6
 Christopher Headington 1987, s. 113 
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 Breytingar á þjóðfélaginu voru margvíslegar á þessum tíma og það hafði smám 

saman áhrif á viðhorf til tónlistar, bæði sköpunar og flutnings. Menntun varð almennari, 

ýmsar stéttir eins og verslunarstéttir efnuðust og ýmsir klúbbar og tónlistarfélög fóru að 

spretta upp. Menn fóru að líta svo á að það væri  eðlilegt að borga fyrir að fá að hlusta á 

tónlist opinberlega. Í löndum mótmælenda eins og í Hollandi gerði barokkið tiltölulega 

litla innrás.
7
 Á Ítalíu urðu óperuhús mjög vinsæl og sem dæmi má nefna að frá 1637 og 

fram til aldamóta 1700 voru uppfærðar 358 óperur. Óperan er einmitt eitt af því sem 

einkennir barokktímabilið.
8
 Barokkstílinn þróaðist snemma á 17.öld til að mæta þörfum 

kaþólsku endurvakningarinnar. Áherslan var á það óreglulega þar sem barokkstíllinn gaf 

til kynna fráhvarf frá samhverfu og reglufestu endurreinarstílsins. Í byggingarlist kom 

þetta fram í byggingum sem hugsaðar voru í stórum mælikvarða og byggðust á bestan 

fáanlega byggingarefninu og sýndi sig í fyrirfram skipulagðri, margbreytilegri og 

áhrifamikilli hönnun. Listmálarar barokktímans gerðu á svipaðan hátt tilraunir til að 

höfða sterkt til tilfinninga fólks og skynjunar.
9
 Barokktímabilinu er oft skipt í þrjú 

tímaskeið; forbarokk, hábarokk og síðbarokk.
10

 Á síðbarokktímabilinu er konsertformið 

einkenni hljómsveitartónlistarinnar. Orðið konsert merkti upphaflega að vera sammála 

eða koma sér saman um eitthvað. Konsertinn varð fljótlega sónata fyrir lítinn hóp 

hljóðfæraleika. Smám saman fór konsertformið að fela í sér að eitt hljóðfæri færi með 

einleikshlutverk. Undirstöðugrein tónlistarinnar á barokktímanum var hljómfræðin. 

Áheyrendur fara að hlusta á laglínuna á þann hátt að hún sé andstæða hljómsins sem 

verður að lúta ákveðnum lögmálum til að verkið hefði „endi.“ Farið var að semja 

tónverkin út frá dúr- og molltónstiganum, þar sem 1. 4. og 5. tónn mynda aðalhljómana 

sem hinar svokölluðu Kadensur (niðurlög) byggjast á. Þessi nýju viðhorf til þess 

hvernig hljómi skal skipað í tónsmíðum koma fram í verkum allra barokkmeistaranna. 

Nokkur tónskáld sem uppi voru á þessu tímabili en þar má nefna : Johann Sebastian 

Bach, Antonio Vivaldi og Claudio Monteverdi.
11

 Á þessu tímabili varð tónlistin mun 

ríkulegri en áður var, bæði með nýjum raddformum, óperum, kantötum og óratóríum, og 

í formi leikinnar tónlistar eins og sónata og konserta. Flestar nýjar tónlistarhugmyndir 

áttu rætur að rekja til Ítalíu, en það var í Þýskalandi með Händel, sem tónlist 

                                                           
7
Nicolas Pioch, 2002, http://www.ibiblio.org/wm/paint/glo/baroque/ 

8
 Christopher Headington 1987, s. 114 

9
 John Stanley 1996, s. 66 

10
 Margrét Eggertsdóttir 2005, s. 5 

11
Anna Ólafsdóttir 2000, http://www.ismennt.is/not/anno/vefir/kennsluefni/barokk/barokktonlist.html  

http://www.ibiblio.org/wm/paint/glo/baroque/
http://www.ismennt.is/not/anno/vefir/kennsluefni/barokk/barokktonlist.html
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barokktímans reis hvað hæst.
12

 Á endurreisnartímanum sömdu tónskáld aðallega 

kirkjulega tónlist, og þurftu að lúta ákveðnum reglum hvað varðaði tónbil og meðferð 

þeirra. Um 1600 var svo hópur ungra tónskálda sem tók sig til og túlkaði textana á 

dramatískari hátt en áður, einnig voru ítalskir húmanistar sem sóttu innblástur sinn til 

grísku harmleikjanna og sömdu því listaverk sem byggðust á þeim. Talið er að út frá 

þessu hafi ítalska óperan sprottið. Til þess að flutningur textans í söng yrði sem 

trúverðugastur fundu tónskáld upp stíl sem þeir kölluðu restatíf, eða tónles, þar sem 

reynt var að líkja eftir hrynjandi og áherslum talaðs máls. Af og til var hægt á 

atburðarásinni og þá gafst tækifæri til að dvelja meira við persónusköpun í aríum, sem 

voru lagrænni. Þó að rætur barrokksins sé á Ítalíu, þá ferðaðist þessi nýji stíll um allan 

heiminn, og reis hæst á Frakklandi og Þýskalandi, ásamt öðrum löndum. Orðið barokk 

er líklega dregið af portúgalska orðinu barocco, og þýðir mislaga perla og getur einnig 

merkt eitthvað óreglulegt. Notkun orðsins í tónlist virðist mega rekja til þess að það var 

notað sem skilgreining á skrautstílnum í ítalskri myndlist frá því um 1600 og tengdist 

síðar þessu tímabili sem þægilegt kennimerki.
13

 Hugtakið var notað á 17.og 18. öld í 

neikvæðri merkingu um tónlist sem þótti „ofhlaðin“, það er án skýrrar laglínu, óþarflega 

ómstríð og með hröðum skiptum á milli tóntegunda.  Barokkinni lýkur með dauða 

Händels 1759. Léttur rókokkóstíll, svo og klassískur stíll taka við.
14

 

1.2.Óratoría 

Um merkingu orðsins óratoría er að þetta orð kemur frá latneska orðinu orare, sem 

merkir að tala eða biðja til Guðs skv. íslenskri-latneskri orðabók. Á miðöldum notuðu 

kristnir menn orðið til að tjá það þegar þeir hugsuðu og eða töluðu til Guðs.
15

 

Trúartónlist á 17. og 18 öld var undir miklum áhrifum frá óperunni og merkustu áhrifin 

komu fram í óratoríunum. Það voru aðallega Jesúítar, sem notfærðu sér óratoríuna. Þeir 

fluttu hana einnig frá Ítalíu til annara landa. Og þau tónskáld sem sömdu óratoríur 

tengdust oftast nær kirkjum eða dómkirkjum. Óratoríurnar áttu uppruna sinn að rekja til 

upphafs 17.aldar í Róm og fjölluðu um trúarleg efni og nýttu sér að fullu hið nýja 

frásagnarform, tónlesið. Óperan þróaðist yfir í kerfisbundið leikform með tónlesi og 

ljóðrænum aríum. Það gerði trúarlega óratorían einnig og náði hámarki í verkum 
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Alessandro Scarlatti(1660- 1725) í upphafi 18.aldar. Hinn ungi Händel heyrði slíkt verk 

í Róm og það voru þau áhrif ásamt enskri kirkjutónlist og lúterskum passíum í 

bakgrunni sem hann síðar blandaði saman í stórkostlegum tónverkum eins og Messías 

og Jefta.
16

 Óratoría er víðtækt og áhrifamikið tónverk. Hugtakið óratoría merkir stórt 

tónverk(yfirleitt) með trúarlegum texta og stefjum, einsöngsröddum, kór og hljómsveit. 

Óratorían var því flutt sem tónleikar en ekki sem leikgerð á sviði eins og óperan. Í 

óratoríu er lítil togstreita á milli persóna og eru engir búningar, leikmynd eða leikmunir 

notaðir. Á meðan óperan átti sér sögu, og goðsagnir þar sem rómantík, morð og 

svikabrögð voru ríkjandi var söguþráður í óratoríunnar trúarlegur. Mótmælenda 

tónskáld sóttu efni sitt í Biblíuna á meðan hinir kaþólsku tónskáld notuðu líf 

dýrlinganna. Í óratoríu er oftast notuð mjög dramatísk aðferð við túlkun á verkinu, og 

eru óratoríur ekki notaðar í litúrgiskum tilgangi, og máttu því vera fluttar bæði í kirkjum 

og tónlistarhúsum. Hugtakið á rætur að rekja í mælskulist rómversku kirkjunnar frá 

miðri 15 öld, þar sem St. Philio Neri stofnsetti tónlistarskemmtunar boðskap, sem var 

skipt í stað prédikunar.
17

 Talið er að fyrsta óratorían hafi verið samin um 1600 af Emilio 

de„Cavalieri. Hún nefndist Representation of the Soul and Body en það verk var með 

leikurum, búningum, ballet og leiktjöldum, og því frekar flokkað sem ópera.
18

 Upp úr 

1750 er það Ciacomo Carissimi sem var með latneskan texta byggðan á Gamla 

testamentinu. Óratoríur hans, sem voru mislangar, eru auðveldar og lausar við öfgar, 

óperustíll er á þeim. Latneskar og ítalskar gerðir af óratoríum voru notaðar áfram hjá 

Carissimi.
19

 Munurinn var samt ekki mikill á milli óratoríu og óperu á þessum fyrstu 

tímum. Efni sem var notað í óratoríum eftir það einblíndu á atburði úr Gamla 

testamentinu, en svo á endanum innihéldu þær efni úr lífi Jóhannesar skírara eða 

dýrlinga frumkristninnar. Á þeim stöðum sem óperur voru ekki leyfðar á páskaföstu líkt 

og í Róm máttu hinsvegar atvinnulausir tónlistarmenn flytja óratoríur.
20

 Óratoríurnar 

breiddust fljótt út til hins þýska menningarheims. En þar voru aðallega hirðskáldin sem 

sömdu óratoríurnar og þar voru líka notuð hljóðfæri til túlkunar. Talið er að hin þýska 

óratóría hafi byrjað hjá Heinrich Schütz, tónskáldi sem sýndi blöndu af ítölskum og 

þýskum áhrifum í verkum sínum. Órotoríur hans, voru afmarkaðar efnum úr 
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guðspjöllunum, og sýndu mikinn mátt tilfinningarlegrar túlkunnar og jafnvægi milli 

meinlætalifnaðar og gnægðar. Þetta jafnvægi hafði þó dalað út hjá honum seint á 17. 

Öld. Í páska óratóríu sinni heldur Schütz í gamla siði með því að láta orð hverrar 

persónu gilda fyrir margar raddir. Píslasögu óratóríu textar eða passíur þessa tíma skiptu 

út biblíuorðum fyrir samblöndu á umorðuðum rímorðum og skáldlegum lýsingum til að 

mynda tilfinningaleg áhrif.
21

 Í Englandi var gekk þróunin hægar fyrir sig, vegna áhrifa 

púrítana sem réðu fram til  ársins 1660. Einn af þekktustu tónskáldum þar var Henry 

Purcell sem var mjög dramatískur.
22

   

Óratoríur Händels, sem áttu rætur í óperunni, voru undantekningarlaust fluttar í 

leikhúsum. Tilhneigingin til að flytja trúartónlist utan síns „rétta“ umhverfis varð sífellt 

algengari á næstu áratugum og trúarleg tónlist varð stöðugt mikilvægari hluti af 

tónleikahaldi á síðari hluta 18. aldar og á 19. öldinni.
23

 Í flestum óratoríum Händels eru 

notaðar biblíusögur sem eru settar inn í nútímalegan texta. Eru þær voru undir áhrifum 

frá óperum, masque, sem er grímuleikur, og jafnvel grískum harmleikjum. Þetta tímabil 

er oftast nefnt gullöld óratoríunnar, en eftir 1750, með dauða Händels koma önnur 

tónskáld líkt og Joseph Haydn, W.A Mozart og L.van Beethoven, sem sækja sinn 

innblástur til bæði Händels og Bachs, sem var uppi á sama tíma og Händel. Á seinni 

hluta 18 aldar var tilhneiging tónskálda að semja óratoríur sem voru veraldlegar og 

ókirkjulegar en hvort sem þema óratoríunnar var trúarlegt eða veraldlegt átti það að 

þjóna þeim tilgangi að vera mikilvægt. Þessar veraldlegu óratoríur áttu það til að 

innihalda efni eins og sköpunina, líf Jesú eða þær fjölluðu um biblíulega spámenn.
24

 

Einnig voru aðrar breytingar sem áttu sér stað, örugglega því að flest tónskáldanna sem 

sömdu óratoríur voru fræg fyrir að semja óperur, þeir byrjuðu að útgefa texta sína við 

óartoríur líkt og þeir gerðu við óperur sínar. Mikil áhersla var á aríurnar á meðan dró úr 

hlutverki kórsins. Söngkonur urðu atvinnulausar og karlkyns frásagnarmenn komu í 

staðinn. Monteverdi samdi óratoríuna il Combattimento di Tancredi e Clorinda sem er 

talin vera fyrsta veraldlega óratórían.
25
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1.3.Ævi Händels 

Georg Friedrich Händel fæddist í Halle í Saxlandi þann 23. Febrúar 1685. Faðir hans 

var 63 ára ákaflega virðulegur maður, hann var að vísu rakari, en nefndi sig „Chirurgus“ 

sem merkir skurðlæknir.
26

 Hann hafði gift sig tvisvar sinnum. Seinni kona hans sem var 

jafnframt móðir Händels, var Dorothea, kornung dóttir Georg Taust, sem var prestur í 

Giebichenstein sem var í nágrenni við bæinn Halle.
27

 Faðir Händels hafði ætlað syni 

sínum að verða lögfræðingur en Händel sem langaði frekar til að læra tónlist laumaði 

litlu píanói inn á háaloftið heima hjá sér þegar hann var lítill drengur.
28

 „Þarna uppi á 

háaloftinu var eins og í himnaríki,“ sagði Händel síðar. Mig gilti alveg einu á hverju 

gekk í heiminum umhverfis mig. Þarna sat ég tímunum sama og lék á hljóðfærið og var 

hamingjusamasti drengurinn í heiminum.“
29

 Í Saxe-Weissenfels, þar sem faðir hans var 

hirðrakari, heyrði hertoginn Händel leika á orgel og tókst að sannfæra ófúsa foreldra 

drengsins um hæfileika hans. Í kjölfarið lagði Händel stund á bæði lögfræði og tónlist, 

og náði mikilli leikni á orgel, fiðlu og sembal og samdi tónlist í ýmsum stílbrigðum, auk 

þess sem hann sat löngum stundum við að afrita nótur úr handritasafni kennara síns, 

organistans og tónskáldsins Friedrich Zachau.
30

 Árið 1697 varð hann aðstoðarorganisti í 

Dómkirkjunni í Halle, þar sem hann leysti af organistann J.C. Leporin, þar sem hann 

vanrækti starf sitt og var með slæma hegðun.
31

 Í Febrúar 1702 byrjaði hann að læra 

lögfræði í Háskólanum í Halle.
32

 Innan mánaðar var hann ráðinn til reynslu sem 

organisti við dómkirkju kalvínista í Halle. Hann fékk frítt húsnæði í eitt ár áður en hann 

fluttist til Hamborgar einu þýsku borgarinnar þar sem var óperuhús sem var án yfirráða 

hirðar. Händel var mótaður af  siðum og venjum Lúthersku kirkjunnar enda fæddur í 

Halle. Hann var ráðinn fiðluleikari við óperuna, síðan semballeikari
33

 og innan þriggja 

ára voru tvær fyrstu óperur hans sviðsettar eða árið 1705 en það voru óperurnar Almira 

flutt í Hamborg 8.janúar og Neró flutt 25.febrúar. Eftir það yfirgaf Händel óperuna í 

Hamborg og tók að sér að kenna. Ólíkt Bach heillaðist Händel meira af óperum og 

kemur það ekki á óvart að hann flutti til Hamborgar þegar hann ákvað að hætta í 
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lögfræðinni en Hamborg var heimabær fyrstu almennings óperuhúss utan Ítalíu.
34

 Árið 

1706 hitti hann erfingja erkihertogans af Toscana Prins Gian Gastrone de„Medici, sem 

bauð honum til Flórens, og það markaði upphafið á þremur mótunar- og sköpunarárum 

hans á Ítalíu. Þar hitti hann merk tónskáld, þar á meðal Arcengelo Corelli, Alessandro 

Scarlatti og son hans  Domenico, ásamt Antonio Vivaldi, en áhrif þeirra allra má heyra í 

tónlist hans.
35

 Hann fékk innblástur til að semja óperur, einkum og sér í lagi Agrippina 

sem var flutt 27 sinnum, og einnig óratoríur og yfir 50 kantötur. Hann skapaði sér nafn, 

sérstaklega í Feneyjum, áður en hann hélt til Innsbruck til að hitta ríkisstjórann í Týról. 

Þaðan hélt hann svo til Hannover til að starfa sem tónlistarstjóri fyrir furstann sem var á 

leið til að taka við ensku krúnunni. Árið 1710 fór Händel til London til að semja 

óperuna Rinaldo og vinsældir hennar þar urðu til þess að hann settist þar að, hann lærir 

ensku og er í sambandi við ljóðskáldið John Hughes. Anna drottning verðlaunaði 

Händel með 200 punda lífeyri á ári, en staða hans versnaði þegar hún lést. Þegar Georg I 

kjörfursti varð konungur í Englandi tekur hann Händel með sér. Ástæða þess að Georg 

varð konungur var sú að Anna Bretadrottning átti enga afkomendur á lífi og ekki mátti 

kaþólikki sem næstur stóð þá að erfðum verða konungur. Því var leitað til Hannover til 

að fá mótmælenda kóng. Georg fursti af Hannover, sem Händel hafði ekki reynst trúr, 

varð konungur Englands. Sagt að sættir hafi tekist með þeim þegar konungur var á 

skemmtisiglingu á Thamesánni. Þar var annar skemmtibátur, með 50 tónlistarmenn 

undir stjórn Händels sem stal senunni frá báti konungs, en verkið sem flutt var er nú 

þekkt sem hin fræga Vatnasvíta. 

  Frá 1718-1720 var Händel tónlistarstjóri hertogans af Chandos og á því 

tímabili samdi hann Chandos-lofsönginn og hina dramatísku óratoríu, Acis og Galatea. 

Hann átti oftast auðvelt með að finna stuðningsmenn og árið 1719 tók aðalllinn höndum 

saman um að stofna og fjármagna Konunglegu tónlistarakademíuna til að kosta ítalska 

óperu í London undir tónlistarstjórn Händels.
36

 Akademían lenti í fjárþröng og varð að 

hætta árið 1728. Händel samdi nokkur verk á þessu tímabili, m.a. Ottone, Rodelinda, 

Alessandro. Þann 13.febrúar 1727 sótti Händel um að gerast ríkisborgari í Bretlandi, 

sem hann fékk viku seinna.
37

  Händel kvæntist aldrei, hann var ævintýramaður og leitaði 
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sér fjár og frama hvar sem hann hélt að slíkra gæða væri að vænta. Hann græddi of fjár 

og tapaði því aftur, varð t.d. tvisvar sinnum gjaldþrota.
38

 Händel samdi nokkrar óperur 

en vinsældir óperanna og varð Händel að horfast í augu við það, því fór hann 

smámsaman að gefa sig æ meir að óratoríu forminu, hinni mikilfenglegu kirkjutónlist, 

þar sem lagt er útaf helstu atriðum í biblíusögunni. Á sviði óratoríunnar virðast hinar 

miklu gáfur hans hafa notið sín best. Þar sleit hann af sér öll bönd, sem tíðarandinn 

hafði reyrt hann í á öðrum sviðum, og þó einkum í óperum, sem ekki var sinnt nema á 

þeim væri ítölsk slikja.
39

 Händel samdi óratoríurnar Esther og Deborah á árinu 1732.
40

 

Händel samdi á árunum á eftir Il pastor fido, sem er ballett, ásamt Alcina sem er ópera 

við ballet, ásamt mörgum öðrum verkum.
41

 Händel steig svo skefið til fulls þegar hann 

samdi hinu dásamlega og stórbrotna oratoríu Messías, sem var frumflutt 13.apríl árið 

1742 fyrir heillaða áheyrendur í Dublin á Írlandi
42

 sem voru um 700 talsins og 

söfnuðust 400pund til góðgerðamála.
43

 Messías var, þótt ótrúlegt sé, saminn á aðeins 

um einum mánuði eða 25 dögum eftir að Händel byrjaði að semja verkið 22.ágúst 1741 

í London.
44

 Guðfræðingurinn Charles Jennens samdi og valdi textana við verkið. Hann 

valdi líka textana við verk Händels Sál, um Sál konung árið 1738.
45

 Óratóríur eru svo að 

segja óperur við trúarlega texta; söguþráðurinn er fenginn úr Biblíunni, en tónlistin sjálf 

ber öll helstu einkenni óperunnar, að því undanskildu að hér fer kórinn með ólíkt stærra 

hlutverk. Vinsælasta óratóría Händels Messías sker sig þó úr að því leyti að hún hefur 

ekki dramatískan söguþráð, heldur er hún röð hugleiðinga um fæðingu og dauða Krists. 

Samtímamönnum tónskáldsins féll Messías vel í geð eins og lesa má í Dublin Journal í 

apríl 1742:  

„Í gær var hin nýja óratóría hr. Händels, Messías, æfð fyrir fullum sal þar sem var saman komið 

hið æruverðugasta heiðursfólk. Verkið var svo vel flutt að það gaf óblandna ánægju öllum þeim 

sem viðstaddir voru, og hinir mestu kunnáttumenn kváðu það vera bestu tónsmíð sem nokkru sinni 

hefði heyrst.“
46
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Händel samdi fjöldann allan af óratoríum en má þar nefna Júdas Makkabeus(1740), 

Samson(1741), Salómon(1748), og sína síðustu óratoríu Jefta samdi hann árið 1751.
47

 

Óratorían Triumph of Time and Truth (1757) er talin vera hans seinasta tónverk.
48

 

Biblían hefur því verið honum mjög hugleikin og að það koma boðskap hennar áleiðis 

til fólks. Það sem einkenndi allt líf þessa mikla snillings, var takmarkalaus starfsgleði og 

viljaþrek, óbifanleg trú á það, að blessun fylgdi starfi hans, kapp og ástundun svo 

allsráðandi, að hann gaf sér aldrei tóm til hvíldar eða skemmtunar. Og loks er 

samviskusemin og heiðarleikinn óbilandi, á hverju sem gengur. Það fór um Händel eins 

og Bach að hann varð blindur.
49

 Hann gekkst undir misheppnaða skurðaðgerð vegna 

starblindu á Guy„s sjúkrahúsinu í London sem varð til þess að hann var alveg blindur 

síðustu sjö ár ævinnar.
50

 Hann hætti þó ekki störfum, því að enn tók hann þátt í 

hljómleikum um nokkurt skeið, lék hann t.d. undir á orgelið þegar flutt voru 

kirkjukórverk hans. Händel lést í London 14.apríl 1759, 74 ára gamall og varð jarðsettur 

í „skáldakrónni“ í Westminster Abbey, og á gröfinni er minnismerki, líkan eftir 

Roubillac: Händel lútir yfir borð með penna í hendi, en fyrir framan hann er handritið af 

Messías og opna með nótnalínum við hendinguna úr Job 19.25: „Ég veit að lausnari 

minn lifir “ eða á ensku „I know that my Redeemer liveth.”
51

 Händel var það gott 

tónskáld að Beethoven sagði eitt sinn um Händel:  

„Händel var eitt merkasta tónskáld sem uppi hefur lifað. Ég tek ofan fyrir honum og hneigi mig 

fyrir framan gröf hans.“  

 

Georg III konungur kallaði Händel „Shakespeare” tónlistarinnar.
52

 Hinu ýmsu 

merkismenn hafa sagt mikilfeng orð um þetta merka tónskáld. Verk hans eru stórbrotin, 

mikilfengleg og munu þau lifa áfram um ókomin ár.  

1.4.Händel semur Messías  

Eins og fram kom í kaflanum á undan samdi Händel tónverkið Messías á u.þ.b einum 

mánuði sumarið 1741, og hefur verið sagt að vegna þess hve stutta stund hann var að 

semja verkið bendi til tiltekins trúarlegs-innblásturs. Händel samdi Messías vissulega á 

miklum hraða og stórmerkilegt að hann hafi náð að skrifa allar þessa nótur á þessum 
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stutta tíma. En aftur á móti var þetta víst hraðinn sem Händel var vanur að semja sínar 

óperur og önnur tónverk. Hjá Händel var tiltölulega lítið um hópsöngsatriði og kóra í 

óperum hans, sem eru 40 talsins og eru allar við ítalska texta. Samtöl voru útfærð sem 

tónles með einföldum undirleik en aríurnar, aðalsöngverkin, eru með margbrotnum 

hljómsveitarundirleik. Þá er afar mikilvægt, að aríurnar eru í þrískiptu formi, þar sem 

síðasti hlutinn er endurtekning á upphafshlutanum svo söngvarinn gæti bætt inn 

skrauttónum að vild og sýnt kunnáttu sína til hins ítasta. Öðru máli gegnir um 

hljóðfæratónlistina og óratoríurnar. Þar er ekki um að ræða hindranir varðandi flutning 

verkanna.  Þó svo að Händel væri einn mesti snillingur samtíðar sinnar í gerð 

söngtónlistar, var hann einnig snjall og hugmyndaríkur í ritun hljóðfæratónlistar. Í fyrstu 

Lundúna- óperunni Rinaldo notaði hann blokkflautur til að líkja eftir fuglasöng og í 

óratoríunni Sál voru tvö fagott til að skapa draugastemningu. Messías er talið með 

mestu trúartónverkum sögunnar og þegar það var fyrst flutt í Dyflinni 1742 var 

hástemmt lof birt um verkið í blöðum borgarinnar.  

„ Þeir sem höfðu vit á, töldu verkið vera fullkomið. Menn áttu ekki orð að lýsa stórkostlegum 

áhrifum þess á hrifinn áheyrendaskarann. Háfleyg, ægifögur, og blíðleg tónlist, í samspili við 

upphafin, tignarleg og hjartnæm orð, gagntók og hreif hjörtu og eyru hlustenda.“
53

 

 Í þessu verki sem er vinsælasta óratoría Händels, tekst honum að sameina á 

áhrifamikinn hátt lagstíl ítölsku óperunnar, þýska passíutónlist, og rithátt enskrar 

kórtónlistar. Ágóðann af flutningi verksins gaf Händel til líknarstofnana, en um þetta 

leyti var hann vel efnaður og hafði þó ávallt verið gjafmildur. Þegar Händel samdi 

Messías, setti hann sér hátt takmark og sinnti köllun sinni af alvöru og einlægni og 

hetjulund. Samt er fjarri því, að hægt sé að segja um Händel að hann hafi verið trúaður 

maður eins og Bach. Händel var vissulega mikið tónskáld, hafði frábært vald á 

tignarlegum, leikþrungnum og háþróuðum tónstíl barokktímans. Þess er getið að Haydn 

hafi tárast þegar hann heyrði Halellúja-kórinn og á að hafa sagt: „ Hann er meistari 

okkar allra.“ Frá því að Georg II konungur reis á fætur, er Halellúja-kórinn var sunginn, 

hefur þeirri venju verið haldið á tónleikum í Englandi og víðar að tónleikagestir hlýði 

standandi á þann þátt verksins.
54

 Í Norður- Ameríku, á Englandi og víðar hefur Messías 

orðið eitt vinsælasta tónverk sem þar hefur verið flutt, tekið upp og verið hlustað á sem 

kórverk. Margir hlusta á verkið á jólunum og flytja það þá en nú á dögum er það oftast 
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flutt á páskunum. Að mati Händels var verkið páskaatburður, sem sagði frá ekki 

eingöngu frá fæðingu heldur einnig frá dauða og upprisu. Áður en Händel samdi 

Messías hafði hann íhugað að fara aftur til Þýskalands, en í staðinn fyrir að gefast upp 

leitaði hann til Guðs. Hann samdi verkið á einum mánuði og á þeim tíma fór hann ekki 

einu sinni út úr húsi sínu. Á því tímabili sem hann samdi verkið færði þjónn hans 

honum mat og þegar þjónn hans kom til baka hafði Händel ekki snert á matnum. Händel 

byrjaði á vinnu sinni við að semja Messías þann 22. ágúst í húsinu sínu við Brook stræti 

í London. Á innan við viku var hann búinn að semja hluta eitt í verkinu. Og níu dögum 

seinna var hann búinn með hluta tvö og á öðrum sex dögum hafði hann klárað hluta 

þrjú. Og allt tónverkið, 260 blaðsíður kláraði hann á innan við mánuði. Og þeir vinir 

hans sem heimsóttu hann á þessu tímabili, fannst hann ávallt vera snöktandi yfir þessum 

mjög sterku tilfinningum. Þegar hann var að skrifa Hallelúja kórinn tók þjónn hans eftir 

því að hann var með tár í augunum og hrópaði upp yfir sig: „ég held, að ég hafi séð fyrir 

mér alla himnana og Drottin sjálfan.” Þegar verkið var flutt í Dyflinni 1742 voru það 

margir sem vildu koma og hlusta á verkið. Konurnar voru vinsamlegast beðnar um að 

mæta ekki í miklum og stórum kjólum eða vera í undirpilsum, og máttu karlarnir ekki 

koma með sverðin sín. Þegar verkið var frumflutt í New Music Hall á Fishamble Street í 

Dublin voru flytjendur drengir og karlar úr kórum frá St. Patriks kirkju og Krist kirkju 

sem sungu kórinn.
55

 En hvað er það við Messías sem gerir það svona vinsælt? Margir 

fræðimenn benda á víðsýni Händels í tónlist, dramatískar þagnir, og líflegar andstæður. 

Einnig eru það mismunandi tónlistarstílar hjá honum, t.d. ensk kirkjutónlist, einkum í 

kórhlutanum, einnig þýsk passíutónlistar hefð, og ítalskur hljómfagur stíll. Nefna má að 

þrír kórhlutanna eru útsettir út frá ítölskum ástardúett sem Händel samdi þrjátíu árum 

áður. Árið 1759 þegar búið var að flytja Messías í enn eitt skiptið og Händel var orðinn 

blindur sagði hann við vini sína að ósk hans væri að deyja á föstudeginum langa í þeirri 

von að sameinast Guði, frelsara sínum og lausnara á degi upprisu hans. Á föstudeginum 

langa 1759, kveður hann vini sína og næsta morgun eða á laugardeginum 14.apríl deyr 

hann.
56

 Händel hafði þá stjórnað verkinu hátt í 30 sinnum, og voru margir tónleikanna 

haldnir styrktar Foundling sjúkrahúsinu, þar sem söfnuðust mörg þúsund pund.  
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Og er haft eftir einum ævisagnaritara:  

„Messías hefur fóðrað hina hungruðu, klætt hina allslausu, fóstrað hina munaðarlausu, meir en 

nokkurt annað tónverk í Englandi eða víðar.“
57

  

Verkið hefur svo sannalega haft dularfull trúarleg áhrif á líf margra þeirra sem hlustað 

hafa á verkið. Tónlistin ein og sér er stórkostleg, en með því að fylgjast með textunum, 

leiðir tónlistin mann á djúpar trúarlegar slóðir með upprifjun, beint upp úr texta 

Biblíunnar, af lífi Jesú og dauða hans með upphafi í spádómum um fæðingu hans og 

enda í sigri upprisunnar frá dauðum. 

2. Verkið Messías 

 

Hér í næstu undirköflum mun ég skoða hugtakið Messías, en það hugtak innan 

gyðingdómsins og kristindómsins. Ég mun skýra út hvernig þetta hugtak kemur fyrir hjá 

gyðingum og svo hjá kristnum. Þar næst mun ég skoða uppbyggingu verksins. Verkinu 

hefur verið skipt upp í þrjá hluta og mun ég taka hvern hluta fyrir sig og fjalla um hvað 

ber hæst í þeim hlutum. Einnig mun ég fara í textann í verkinu, en í verkinu eru vers úr 

bæði Gamla testamentinu og Nýja testamentinu, þar mun ég fjalla um upphaflegan 

tilgang þeirra með hjálp ritskýringarita en þar sem verkið er stórt og mikið verður erfitt 

að fjalla um öll þau vers sem eru í verkinu og því hef ég í kafla þrjú valið mér átta vers 

úr tónverkinu til að skoða ítarlega. Ég mun aðallega styðjast við enska textann sem að 

Händel notar við verk sitt og til hliðsjónar nota ég íslenska textann ásamt öðrum textum 

ef það á við. Händel raðar textanum með Jennens og við það eignast textabútarnir nýtt 

samhengi. Stundum er sleppt versum, upphafi eða enda á biblíuversum eða bara smá 

köflum inn á milli. Reyni ég að benda á það ef það á við. Einnig mun ég fjalla um 

notkun kirkjunnar á textanum og benda á hvernig kirkjan túlkaði þessa texta. Ég mun 

skoða litúrgíu þessara tíma og The Book of Common Prayer en sú bók var helgisiðabók 

ensku biskupakirkjunnar á þessum tíma og hefur textahöfundur örugglega haft þá bók til 

hliðsjónar við val á textum.  
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2.1 Hugtakið Messías í gyðingdómi og kristni 

Eitt þeirra orða sem lýsir trú og skoðun frumkristninnar á Jesú er orðið Kristur. Hvað 

merkti þetta tignarheiti fyrir daga Jesú, og hvernig þróaðist merking þess, eftir 

jarðvistardaga hans? Orðið Kristur á íslensku er dregið af gríska orðinu christos, sem er 

aftur á móti þýðing á hebreska orðinu Messías. Messías er hugtak sem komið af 

hebreska orðinu mashiach og þýðir „smurður.“ Í gyðingdómi var Messías, hinn smurði 

á hebresku  (mashiach) en orðið var upphaflega notað um alla sem voru álitnir 

smurðir, þ.e. valdir af Guði og vísar til þess að á þessum tíma voru menn smurðir með 

olíu þegar þeir voru vígðir til konungs. Þennan sið hafa gyðingar tekið eftir Kanverjum 

að smyrja konunga með ilmsmyrslum eða einhverskonar feitiefnum sem var tákn 

smurningarinnar. Hér er því um að ræða konungsheiti.
58

 Hann er talinn vera sá sem 

frelsar Gyðinga undan kúgun og niðurlægingu sem gyðingaþjóðin varð að þola og 

kemur á Guðsríki. Í trúarhefð gyðinga er Messías afkomandi Davíðs konungs. Davíð 

konungur gerði Jerúsalem að höfuðborg ríkisins og í hönd fóru góðir tímar fyrir 

gyðinga. Þetta ástand ríkti þar til Salómon arftaki Davíðs féll frá. Sá dagur sem Messías 

frelsar gyðinga nefnist Drottinsdagur eða Dómsdagur. Þá rennur upp sælutími gyðinga 

en Guð fellir dóm yfir heiðingjana. Gyðingar undirbúa komu Messíasar með því að 

fylgja boðorðum Guðs. Margir gyðingar telja að stofnun Ísraelsríkis hafi verið upphaf 

að stofnun ríkis Messíasar þar sem Jerúsalem gegnir stóru hlutverki. En þeir sem eru 

kristnir álíta Jesú vera þennan Messías, en því trúa gyðingar ekki. Orðið Kristur, eða á 

grísku Χριστός(christos) er hinn smurði og er bókstafleg þýðing á mashiach. Í gamla 

testamentinu er hugtakið Messías notað um konung Ísraela og æðsta presta. Við fall 

Norðurríkisins var sú spá um komandi konung og frelsara. Tími Messíasar yrði Guðs 

ríki. Og var þessi spádómur ekki endilega bundinn við eina persónu. Sáu því gyðingar 

margsinnis fyrir komu Messíasar. Um og eftir herleiðinguna taka Messíasar-vonirnar 

merkilegum breytingum. Esekíel ræðir að vísu um konung af Davíðs ætt, en þó virðist 

honum meira í hug endurreisn helgidóms en konungsríkis. Tvær aðarar merkilegar 

breytingar verða einnig á Messíasar-vonunum. Önnur fer í þá átt, að hinn smurði sé ekki 

nauðsynlega af ætt Davíðs. Ókunnur spámaður nefnir jafnvel Kýros Persakonung hinn 

smurða sökum þess, hvern þátt hann átti í viðreisn Ísraelsríkis á sínum tíma.
59
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Hin breytingin er í því fólgin, að hugmyndin um Messías sjálfan er tengd við aðra 

hugmyndir, svo sem vonina um hinn líðandi þjón Guðs, sem Jesaja annar dregur upp 

með dásamlegri fegurð, og um mannsoninn. Sakaría spámaður lýsir Messíasi ekki sem 

herkonungi, heldur er hann lítillátur og ríðandi asna. Þegar frá líður er Messías í vitund 

manna ekki aðeins konungur Gyðinga einna, heldur stjórnandi heimsríkis, þar sem 

alþjóða friður og réttlæti er undirstaða alls. Og í sálmum Salómons kemur það fram að 

Messías er ekki aðeins pólitískur stjórnandi, heldur muni Guð gefa honum anda 

skilnings og blessun Drottins verði ætíð með honum.
60

  

Samkvæmt kristinni trú hefur þessi spádómur ræst með Jesú. Allt Nýja 

testamentið er skráð út frá þeirri fullvissu, að Jesús sé hinn fyrirheitni Messías. Og á 

grundvelli þess játa kristnir menn um Jesú: „Jesús er Kristur, hinn smurði, Messías, sá 

sem var fylltur anda Drottins og sá sem veitir anda Drottins, heilögum anda, til 

fylgjenda sinna.“
61

 Enginn vafi er á því, að allir höfundar Nýja testamentisins með tölu 

boða Jesú frá Nasaret sem Messías, en það kann að vekja undrun að hann sjálfur virðist 

hafa viljað halda því leyndu fyrir almenningi, að hann liti á sig sem Krist. Oft vitnað til 

samtalsins milli Jesú og Péturs, en það er Símon Pétur sá fyrsti til að vitna um að Jesús 

sé Messías, samkvæmt Markúarguðspjalli 8.27-29 segir um játningu Péturs:  

Jesús fór nú ásamt lærisveinum sínum til þorpanna hjá Sesareu Filippí. Á leiðinni spurði hann 

lærisveina sína:„Hvern segja menn mig vera?“ Þeir svöruðu honum:„Jóhannes skírara, aðrir Elía 

og aðrir einn af spámönnunum.“ Og hann spurði þá: „En þið, hvern segið þið mig vera? “Pétur 

svaraði honum: „Þú ert Kristur.“Og hann lagði ríkt á við þá að segja engum frá sér. 

 

Ástæður fyrir leyndinni virðast vera þessar. Í fyrsta lagi vill hann ekki vera Messías í 

þeirri merkingu, sem að margir voru líklegir til að leggja í orðið. Hann hafnar 

konungshugmyndinni, sem tengd var við nafn Davíðs. Í öðru lagi er hann fyrst og 

fremst spámaður, fræðari, spekikennari og kraftaverkamaður, sem boðar þó, að 

aldahvörf eða aldaskipti séu hafin með ríki hans. Í þriðja lagi telur hann sig ekki hafa 

fullkomlega auglýst sig sem Messías fyrr en eftir dauða sinn og upprisu. Í fjórða lagi 

hefði opinber yfirlýsing frá Jesú haft þær afleiðingar að yfirvöld landsins hefðu gripið 

miklu fyrr inn í starf hans en þau gerðu. Jesús viðurkennir með berum orðum, að hann 

sé Kristur við yfirheyrsluna hjá æðsta prestinum, að minnsta kosti samkvæmt frásögn 

Markúsar, en þá er líka stundin komin, úrslitin í nánd. Þó að Jesú noti fremur önnur heiti 

en Kristheitið, kemur skýrt í ljós, að hann ætlar sér hlutverk, sem í vitund fólksins voru 
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nátengd Messíasar hlutverkinu, og auðkennd voru með öðrum heitum, s.s. guðsonur og 

mannsonur.
62

  

Í Gamla testamentinu er talað um heilagan anda sem kraft er Guð sendi yfir 

tilteknar persónur þegar hann kallaði þær til þess að vinna ákveðin verk. Dómararnir í 

Ísrael eru dæmi um það, til dæmis Debóra sem var kona (Dómarabókin 4. - 5. kap.), 

Gídeon (Dómarabókin 6. - 8. kap.) og Samson (Dómarabókin 13. - 16. kap.). 

Konungurinn í Ísrael var smurður og merkti smurningin að andi Drottins var honum 

gefinn. Í samræmi við það nefndist konungurinn Messías eða hinn smurði 

Drottins.
63

Spámennirnir fengu einnig heilagan anda og þegar Ísraelsþjóðin var herleidd 

til Babýlon hófu spámenn hennar að endurmeta hugmyndir þjóðarinnar um stöðu sína 

og hlutverk þjóðarinnar. Þær stofnanir sem hún hafði tengt anda Guðs, konungsdæmið 

og musterið voru báðar horfnar. Spámennirnir fengu þjóðina til þess að hætta að horfa 

til fortíðar og horfa þess í stað til framtíðar, þegar sendiboði Guðs kæmi smurður 

heilögum anda að leysa alla menn undan viðjum ánauðar syndar og dauða. Hugtakið 

Messías tók þá að merkja frelsara þjóðarinnar sem ætti eftir að koma. Í 

Jóhannesarguðspjalli er Jesú tvisvar sinnum nefndur Messías en það er í Jh. 1.41:  

Hann finnur fyrst bróður sinn, Símon, og segir við hann: „Við höfum fundið Messías!“ en Messías 

þýðir Kristur, Hinn smurði.  

Og í Jh. 4.25:  

Konan segir við hann: „Ég veit að Messías kemur - það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann 

kunngjöra okkur allt. 

Eftir að Messíasar vonir koma fram, er hinn fyrirheitni leiðtogi nefndur þjónn Guðs, 

samanber Esekíel 34.24
64

 

Ég sjálfur, Drottinn, verð Guð þeirra en Davíð, þjónn minn, verður höfðingi á meðal þeirra. Ég, 

Drottinn, hef talað. 

 Í grein úr kirkjuritinu frá 1963 er séra Sigurður Einarsson að svara þeirri spurningu um 

það hvort hann telji að Jesú frá Nasaret hafi verið sá Messías sem spámenn Gamla 

testamentisins boðuðu að myndi koma. Sigurður svarar þessari spurning afdráttarlaust 
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játandi. En aftur á móti víkur hann að fyrstu orðum spurningarinnar um það að trúa 

þessu með Jesú og svarar með þessum orðum:  

 Þetta er trú en ekki skoðun, sem ég get varið með rökum, sem hver maður hlyti óhjákvæmilega að 

taka gild. Mér er þannig nákvæmlega eins farið og þeim, sem telja sig verða að svara þessari 

spurningu neitandi. Þeir trúa ekki að Jesús frá Nasaret sé þessi Messías, en geta ekki stutt skoðun 

sína um það með rökum, sem hver maður hlýtur að taka gild. Nú er þessi trú mín ekki einvörðungu 

fólgin í því að einhver sem ég treysti hafi sagt mér það og ég tekið það gilt. Hún er meðal annars 

fólgin í andlegri reynslu eins og trú ómótmælanlega merkir á máli Nýja testamentisins, lifun 

verulegrar og mjög persónulegrar áverkunar.
65

  

Svo heldur Sigurður áfram og nefnir að hann hafi lesið Gamla testamentið eins og hinu 

djúpskyggnustu vitringar Gyðingar hafa gert og að öll opinberun þess, trúarþróun og 

spámannleg kenning bendi fram til Messíasar, guðlegs sendiboða, er koma muni til 

hjálpræðis og heilla og frelsunar. Það er einn spádómur í Gamla testamentinu sem lýsir 

þessum boðskap vel en það eru orðin úr Jesaja 9.1 

Sú þjóð, sem í myrkri gengur, sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkranna skín ljós. 

 Sigurður er þeirrar skoðunar og tekur þá ályktun að Biblían sé svo smásmugulega 

nákvæm um fjölmörg smærri háttar atriði, að það sé mjög hæpið að rengja hana um það, 

sem hún leggur fram, sem meginefni, þungamiðju og alls þess boðskapar sem hún hefur 

að flytja. Hvað Gamla testamentið varðar kristallast sá boðskappur og nær hámarki sínu 

í boðskapnum um frelsarann, Messías, kvistinn af stofni Isaí, hinn líðandi þjón 

Drottins.
66

 Eins og ég hef nefnt þá byggist kristin trú á þeirri sannfæringu að Jesús sé 

Messías. 

2.2. Uppbygging verksins  

Það var guðfræðingur að nafni Charles Jennens sem Händel fékk til að setja saman texta 

við óratoríuna eins og fram hefur komið. Jennens var mikill aðdáandi Händels og hafði 

unnið með honum töluvert áður. Hvort eða hversu mikið Händel sjálfur skipti sér af 

textanum er óvíst, eða hvort Jennens notaði aðstoðarmenn við ritunina. Jennens sá 

verkið í raun fyrir sér sem óperu í þremur þáttum, með fjölda atriða. Þó að titill verksins 

kunni að gefa annað til kynna er stór hluti textans úr Gamla testamentinu; textinn í 

fyrsta þætti er að miklu leyti úr Jesajabók, þar sem spáð er fyrir um komu Messíasar, 

fyrir utan þar sem að Sálmarnir eru notaðir, en þar er farið eftir eldri útgáfu The Book of 
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Common Prayer frá árinu 1662. Við sjáum líka kunnuglegar línur úr guðspjöllum Nýja 

testamentisins þegar nær dregur enda þáttarins og spádómarnir rætast. Textinn er að 

mestu tekinn óbreyttur upp úr King James Version (þýðingunni, sem kennd er við Jakob 

Englandskonung I), en Jennens breytir honum á nokkrum stöðum, líklega til þess að fá 

betra flæði í textann eða til þess að laga hann að tónverkinu. Jennens skiptir verkinu upp 

efnislega í þrjá hluta, sem varða, í fyrsta lagi fæðingu Jesú, í öðru lagi pínu og dauða 

Jesú, og í þriðja lagi um upprisu Jesú og spádóm um upprisu trúaðra. Händel breytti 

hljómsveitarútsetningu tónverkanna til að mæta þörfum hvers flutnings og á meðan 

hann lifði var engin ein endanleg útgáfa til af verkinu.
67

 Tónverkið er verk um 

endurlausnina og eru engar myndir eða brot úr ævi Jesú í verkinu. Hinn sögulegi Jesú 

sem hefur verið svo vinsælt að leita að á því ekki heima í verkinu. Händel vill sýna 

okkur endurlausnina sjálfa frá listrænu sjónarhorni.
68

 Messías er stórbrotið verk. Það 

segir sögu af endurlausn mannkynsins. Það er yfirgripsmikið og byrjar á rödd Guðs, 

sem lofar bjargræði og endar á kór englanna, sem fagna þessari fullkomnun. Þetta er 

saga um Messías, í öðrum orðum er verkið yfirlýsing á tilgangi Guðs í sögunni. Fyrir 

marga er verkið aðeins góð og fjörleg tónlist, sem sungin er af  kór og einsöngvörum, 

frekar en takmarkalaus tilgangur Guðs sem verkið er. Händel og Jennens koma að 

sögunni, en fyrir þeim var sagan hvorki ókunn eða óaðlaðandi. Messías býður okkur 

upp á sögu um tilgang Guðs, með að senda hinn smurða til bjargar þjóðinni. Verkið er 

saga um synd okkar og náð Guðs. Þetta er saga um sigurgleði. Verkið er í þremur 

hlutum og þessir þrír hlutar skiptast í 53 minni þætti sem eru: 

Hluti 1. Spádómar frá Guði, þættir 1-21, oft  nefndur jólaþátturinn. Í þessum hluta er 

sýndur sá raunveruleiki sem Guð ætlar sér og það að spádómar Guðs rætast. Hér má 

segja að verið sé að tala um orðið og holdgun þess. 

Hluti 2. Um endurlausnina sjálfa, friðþæginguna og fórn Jesú, og um það hvernig 

mankynið hafnar endurlausninni, þessi þáttur skiptir mestu máli og er lengstur þetta eru 

þættir 22-44, kenndur við páskana. Hér er orðið gengið út frá munni Guðs.  
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Í hluta 3, þakkarlofsöngur til Guðs, er þakkað fyrir ósigur dauðans og er þetta stysti 

þátturinn, þættir 45-53, kenndur við hvítasunnuna. Þarna er Kristur kominn aftur til 

Guðs og situr við hægri hönd hans.
69

 

  Eins og sérst hér að ofan skiptist hver hluti í smærri einingar. Í tónlistinni er 

þessi skipting mjög áberandi. Það er áhugavert að sjá að textinn virðist hreinlega valinn 

í þeim tilgangi að þjóna tónlistinni. Í fyrstu er ákveðinn texti notaður og þessum texta er 

skipt niður í þætti. Síðan er hver þáttur mótaður sérstaklega og tónlistinni hagað þannig, 

að spenna hennar eykst. Oftast er byrjað á resetatífi, sem er talsöngur og er yfirleitt með 

undirleik. Á eftir kemur aría og að lokum er endað með kór. Þegar lengra er komið í 

verkið verður þetta flóknara og margar aríur, fleiri en ein ásamt mögum kórum. Því 

mætti segja að þetta byggist þannig upp að a) framsetning með resetatífi /talsöng b) 

úrvinnsla fer fram í aríu c) og að lokum er staðfesting með kór. Það eru fjórar 

söngraddir sem syngja í verkinu. En það eru sópransrödd, og undirstrikar hún hinn 

himneska sendiboða og ber fagnaðarerindið beint frá Guði, hún boðar hreinan fögnuð, 

birtist e.t.v. sem engill af himnum. Tenórinn boðar fyrirheit. Bassinn táknar bæði hinn 

ógnvekjandi og fjarlæga Guð og svo dómsdagssamhengið, en það er hinn dökki 

raddblær, hann táknar einnig mennina og syndir þeirra. Svo táknar altröddin hið 

mannlega sjónarhorn, það jákvæða og iðrunina. Má nefna að Händel notar 

tóntegundirnar t.d. til að túlka það sem kemur frá himnum, en þá er notaður D-dúr, og 

E-dúr fylgir fyrirheitinu. Núna mun ég nú fara í hvern hluta fyrir sig og taka fyrir hvern 

þátt á sem bestan hátt. En ég mun fara eftir þeirri skiptingu sem er í nótum frá G. 

Schirmer editions, ásamt bókinni Messiah: The Gospel according to Handel‘s oratorio 

eftir Roger A. Bullard. Ég hef sett upp töflur sem sýna þetta vel. Einnig mun ég notast 

við bækur eftir Donald Burrows og David Winter. En þeir hafa báðir skrifað um verkið 

Messías. Aftast í ritgerðinni er svo viðauki með öllum textanum úr verkinu á ensku.  

2.2.1 Hluti I. 

Í þessum hluta verksins er fjallað um fæðingu Jesú, spádóma um hjálpræðið, 

spádómar um komu Messíasar, spádómar um meyfæðinguna , einnig um það þegar að 

englarnir birtast fjárhirðunum og að lokum er það endurleysandi kraftaverk Jesú. Hluti 

eitt skiptist í 21 þátt og 7 bálka. Í hverjum bálk eru biblíustef úr spámannaritum Gamla 
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testamentisins eða guðspjöllum Nýja testamentisins. Resetatífin þar sem er spilað undir 

í þessum hluta kalla fram það þegar að spámaðurinn hækkar rödd sína, en það eru þættir 

2, 5, 10, 14, 15 og 16.
70

 En hluti eitt skiptist því svona: 

Hluti I- Uppbygging 

Dálkur 1- Skipting á þáttum. Dálkur 2- Skipting á bálkum. Dálkur 3- Vers úr Biblíunni 

ásamt útdrætti úr bók R. Bullard um hvern bálk fyrir sig. Dálkur 4- Tóntegund skv. 

Donald Burrows(s.86-100). 

1.Forleikurinn  

 

Inngangs 

sinfónía  

(overture) 

  

Hljómsveitin ein að verki, skiptist í tvo kafla, annan hægan og 

hinn hraðann. 

 

Þessi kafli túlkar vonleysið, þ.e. veröldina áður en vonin kom í 

heiminn. Verið er að lýsa brostnum vonum. Það er von í 

myrkrinu og myrkrið er ekki algjört. Það er von á ljósinu 

bráðum. Guð hefur ekki yfirgefið þjóð sína. Og að framtíðin 

er björt. Þessi bálkur opnar með fallegri fúgu
 71

 

e-moll 

Grave –

allegro 

moderato 

Alvörugefið, 

þungt-

miðlungshrat

t 

 

 

2.Resetatíf-

Tenór 

3.Aría-Tenór 

4.Kór 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Tekið úr Jesaja 40.1-5 

 

Um fyrirheit Guðs og huggun hans. Upphaf úr Deutro 

Jesaja(Jesaja annar). Hann boðar að Guð hafi ekki yfirgefið 

þjóð sína(Ísraelsþjóðina), hann hefur fyrirgefið henni og mun 

endurleysa hana. Í versinu er nokkrar hliðstæður, s.s. 

eyðimörk og auðn, vegur og bein braut, Drottinn og Guð. 

Tenórinn vitnar þarna í að spámaðurinn sé í útlegð. Hann er 

semsagt að boða nýjan vilja. Í þessum versum er fjallað um 

veginn/götu, en þar má sjá Exodus stef, að Guð leiði þjóð sína 

úr ánauð. Í lokin má svo sjá að Guð hefur staðið við orð sín og 

þau loforð sem hann setti fram. Koma Messíasar mun færa 

fram réttlæti.  Dýrð drottins er stef sem er svo gegnum 

gangandi í verkinu. Í þessum bálk notar textahöfundur ekki 

allt versið úr Jesaja, heldur sleppir orðunum úr versi 2 „að hún 

hafi fengið tvöfalt af hendi Drottins fyrir allar syndir sínar.”
72

 

E-dúr-

Larghetto e 

piano-fremur 

hægt og 

veikt 

E-dúr-

Andante-

fremur hægt, 

með 

gönguhraða 

A-dúr-

Allegro-hratt 

5.Resetatíf-

Bassi 

6.Aría-Bassi 

7.Kór  

 

 

 

 

 

 

B 

 Tekið úr Haggía 2.6-7 og  

 Malakí 3.1-3 

 

Um komu Drottins frá öðru sjónarhorni. Þessir textar eru úr 

spádómsritum sem rituð voru eftir heimkomu Ísraelsmanna úr 

herleiðingunni til Babýlon. Haggía leggur áherslu á hve 

nálægur Guð sé. Hann boðar komu hans. Textinn tengist 

Messíasar væntingum Ísraelsmanna. Orðið the Lord of host á 

ensku sem þýtt er á íslensku sem Drottinn hersveitanna átti 

upphaflega um her. Malakí er yngsti spámaður Ísraelsmanna. 

Hann ræðir um að sendiboði, engill fari á undan Guði, og 

áhersla á nálægð Guðs. Sú Guðopinberun sem á sér hér stað er 

Byrjar í d-

moll en 

endar í A-

dúr-andante 

–fremur 

hægt 

d-moll–

Larghetto-

fremur hægt 

g-moll-

Allegro-

Hratt 
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vitanlega fæðing Krists þó svo að samhengið gefi það ekki til 

kynna. Malakí bendir áheyrendum sínum á að þeir þurfi að 

gæta sín vel, dómur Guðs getur nefnilega fallið á hvern sem 

er. Samsvörun er við dómsdagsyfirlýsingarnar í Nýja 

testamentinu. Það að prestarnir, synir Levís hafa brugðist 

Drottni. Hann minnir fólkið á að það sé ekki búið að afnema 

sáttmálann. Drottinn er enn þeirra Guð og þau séu enn þjóð 

hans.  Arían leggur áherslu á ótta og hrylling manna gagnvart 

hinum hreinsandi loga og spurninguna um að þegar hann 

birtist, munt þú þá standast þá upplifun?  

Koma hans er eins og hreinsandi logi. Það sem bindur þessi 

tvö spámannarit guðfræðilega saman er að þau deila um 

dómsdagsyfirlýsingarnar, þegar að Guð dæmir syndir lýðs síns 

og hið illa kúgar heiminn. Kórinn leggur svo áherslu á 

endurnýjunina.
73

 Í textum Messíasar notar textahöfundur oft 

texta sem standa ekki endilega í sömu bók biblíunnar. Hér 

tekst textahöfundi vel til að skeyta saman textum. Þó svo að 

það sé tveir mismunandi spámenn, og frá mismunandi tíma og 

með mismunandi áherslur og sögu.  

 

Í þessum bálk notar textahöfundur ekki allt úr þessum versum. 

Hann sleppir í Haggía 7 orðunum „ég mun fylla hús þetta 

dýrð, segir Drottinn allsherjar.” Í versi 2 hjá Malakí sleppir 

hann „eins og lútur sem bleikir þvott” og í versi 3 sleppir 
 

„Hann sest til að bræða silfrið og hreinsa það”, ásamt „hann 

gerir þá sem hreint silfur og skíragull.”  

 

8.Resetatíf-Alt 

9.Aría-Alt og 

Kór 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Tekið úr Jesaja 7.14 ásamt Matteusarguðpjalli 1.23 

Tekið úr Jesaja 40.9; 60.1 

 

Um jólaspádómana. Hér er spáð fyrir um fæðingu barns. Og 

það eigi eftir að skipta sköpum í sögu Ísraels. Það er ekki sagt 

frá faðerni barnsins og því stutt, þá trú að það sé eitthvað 

guðdómlegt. Það er athyglisvert hvernig að Händel tengir fyrri 

atburði, hörmungar og dómsdagslýsingar við þennan texta, því 

að fæðing Immanúel, er lögð jöfn komu Drottins. Við finnum 

fyrir nálægð Guðs sem birtist hér í litlu barni. Jesaja tengir 

spádóma sína við Guðsopinberandir, sem áður urðu. Guð 

kemur í mætti og valdi. Seinasti Jesaja textinn í þessum bálki 

kemur frá Trito Jesaja, eða þriðja spámanninum úr Jesaja 

ritinu. Þar er Guðsbirting á ferðinni. Resetatífið gefur til kynna 

að fyrirheitið muni tengjast fæðingu barnsins. Händel og 

Jennens vissu þó ekki um þessa skiptingu á Jesaja ritinu því 

hana hafa nútímaritskýrendur sett fram. Í frásögninni um 

fæðingu Jesús í Messíasi er mótstaða á milli myrkurs og ljóss, 

sem er sama mótstaða/andstæða sem að Jesaja sá á sínum 

tíma. Þegar að hlutirnir eru sem svartastir og lítil von hjá fólki 

þá færir Guð náðarinnar fólk nær hjálpræðinu og endurnýjun. 

Til að geta skilið hvað þessi vers segja okkur verðum við að 

fara aftur í fyrri bálkinn og sjá hvað Malakí hefur sagt. 

 Orð Jesaja segja okkur að Guð sé með okkur ávallt. Nafnið 

Immanúel er ekki bara titil á huggun, heldur einnig titill 

áskorunar.
74

  

 

Í Jesaja 7.14 sleppir hann fyrri hluta versins, en þar sem að í 

 

D-dúr-

Andante-

Fremur hægt 
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Matteusarguðspjall 1.23 eru þessi orð einnig rituð, en þá 

sleppir hann þar seinni hluta versins. 

 

10.Resetavíf-

Bassi 

11.Aría-Bassi 

12.Kór 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 Tekið úr Jesaja 60.2-3 

 

Tekið úr Jesaja 9.2 

Tekið úr Jesaja 9. 6 

 

Skyldleiki við B, hér endar fyrirheita kaflinn. Hér er 

textahöfundur að undirstrika tvær andstæður, sem dregnar 

voru upp í upphafi verksins, og hér hafa þær nálgast hvor aðra. 

Þær koma úr sama texta, hliðstæðum versum og hér á undan, í 

lokin renna þær saman í heilsteypta mynd Guðs. Hér verður 

myrkrið enn sterkara vegna ljóssins sem var í aríunni á undan. 

Kafli 9 í Jesaja ritinu er sagt frá Ísraelsþjóðinni sem átti í 

erfiðleikum, og Guð hefur boðað að hjálpa henni. Hér er 

hjálpræðið ríkjandi. Ég mun fjalla ítarlega um Jesaja 9.6 síðar 

í ritgerðinni. En þar hefur undrið gerst, holdgunin er 

staðreynd. Hér lýkur fyrirheitakaflanum.
75

Tónlistin við 

resetatífið er fremur þung, hæg og myrk. Og er það ábyggilega 

til að undirstrika níund pláguna sem var myrkur sbr. 

2.Móesbók 10.21. Í sköpuninni í Biblíunni byrjar Guð á að 

skapa ljós. Í Jóhannesarguðspjalli 3.18-19 stendur „Sá sem 

trúir á son Guðs dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar 

dæmdur því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins 

eina. En þessi er dómurinn: Ljósið er komið í heiminn en 

menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið því að verk þeirra voru 

vond.“ 

h-moll-

Andande 

larghetto- 

Fremur hægt 

h-moll-

Larghetto-

fremur hægt 

G-dúr-

Andante. 

Allegro-

miðlungshrat

t 

13.Pífa 

(pastoral 

Symphony) 

 

E 

 

Kerfið breytist, hér kemur hljómsveitarþáttur í stað aríu. Farið 

í hugblæ jólanna, til að undirstrika þau. Eftir þennan þátt 

eigum við eftir að heyra tilkynninguna um fæðingu Messíasar. 

Þessi þáttur er sá eini í verkinu sem er aðeins hljóðfæri að 

verki(fyrir utan forleikinn).
76

 

 

C-dúr–

Larghetto-

fremur hægt 

14.Resetatíf-

sópran 

15.Resetatíf-

sópran 

16.Resetatíf-

sópran 

17.Kór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

Allt tekið úr Lúkasarguðspjalli 2.8-11, 13-14 

 

Sýn hirðanna, textanum um barnið í jötunni er vísvitandi 

sleppt. En Lúkasarguðspjall er eina guðspjallið sem segir 

okkur sögu hirðanna. Hér er þekktasti texti Biblíunnar, úr 

jólaguðspjallinu sem við heyrum lesið á hverju ári í kirkjum 

landsins. Frásagan um hirðana kemur í kjölfar lýsingarinnar á 

fæðingu Messíasar, og sú frásögn er staðfesting þess hver Jesú 

er. Opinberunin á sér stað að nóttu til og þannig myndast 

tenging við ljós og myrkurkafla Jesaja. Þarna er eina sýnin í 

verkinu, þar sem að himnarnir birtast mönnum á svona ljósan 

hátt, en það er yfirleitt þannig að Guð mælir í gegnum 

spámennina. Kórinn er með lofsöng englanna á jólanótt.  

Boðskapurinn þar er fyrirheit Guðs. Hér líkur jólakaflanum,  

og er ekki meira minnst um ferðir hirðanna, Jesúbarnið, eða 

vitringana. Sá sem þekkir þessa sögu veit hvað kemur á eftir, 

og setur upp myndir úr ævi Jesú.
77

 Arían kemur seinna fyrir, 

þegar að englarnir hafa flutt boðskapinn 
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Í Lúkasi 2.8 sleppir textahöfundur byrjuninni á versinu sem er 

„en i sömu byggð“ semsagt nálægt Betlehem. Það er einnig 

sleppt öllu 12 versi: „Og hafið þetta til marks: Þér munuð 

finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu.“ 

 

18.Aría-sópran 

19.Resetatíf-alt 

20.Aría-alt og 

sópran(dúett) 

21.Kór 

 

 

 

 

 

 

 

G 

Tekið úr Sakaría 9.9-10 

Tekið úr Jesaja 35.5-6 

Tekið úr Jesaja 40.11 og 

 

Tekið úr Matteusarguðspjall 11.28-30 

 

Lítur út fyrir það að Händel hafi fært aríu einingar í F bálk yfir 

í G bálk. Hér er fjallað um starf Krists á jörðinni. Hratt er farið 

yfir söguna. Spádómsbók Sakaría er frá sama tíma og 

spádómsbækur Haggía og Malakík. Nýja testamentið notar 

textan um Jesú ríðandi á asna inn í Jerúsalem á afgerandi hátt, 

og er sá texti notaður um komu Krists. Þarna er verið að fagna 

því að konungurinn sé kominn. Textahöfundur notar textann 

úr Sakaría til að tákna upphaf starfs Jesú á jörðinni. Jesaja 

35.5-6, er verið að segja frá það ástand sem ríkja muni þegar 

að dýrð Drottins er komin. Hérna er það hvernig að frelsarinn 

hafi áhrif á umhverfi sitt sem hann veitti mönnunum, það er 

einnig áhersla á þá breytingu sem verða mun. Seinni arían í 

þessum bálk er tvíþætt, það er verið að lýsa lífshlaupi Jesú, og 

svo er spurningunni um það hver Jesús er svarað. 

Textahöfundurinn tengir þetta saman til að undirstrika 

boðskapinn að hann er sá sami. Ég mun fjalla ítarlega um kór 

hlutann, Matteusarguðpjall 11.30 síðar í ritgerðinni.  

 

Eins og alltaf er kórinn sem talar fyrir fólkið. Hér lýkur svo 

fyrsta hluta verksins. Fyrsti hlutinn er því lifandi, dramatískur 

og auðugastur. Hann er til undirbúnings og bendir á það sem 

koma skal í næstu hlutum. Í þessum hluta var byrjað á 

fyrirheiti Guðs og endar á uppfyllingu á spádómnum. 
78

 

 

Textahöfundur sleppir þeim orðum sem er í lokin á versi 9 og 

byrjunin á versi 10 sem er: „lítillátur og ríður asna, ungum 

ösnufola. Hann útrýmir hervögnum úr Efraím og víghestum úr 

Jerúsalem. Öllum herbogum verður eytt.” Ásamt því sem 

stendur í lok vers 10: og ríki hans mun ná frá hafi til hafs og 

frá Fljótinu til endimarka jarðar. Í Jesaja 53.6 sleppir 

textahöfundur loka setningunni. Í Matteusarguðspjalli 11.28-

30 er ritað í 1.persónu(Ég) en textahöfundur breytir því og 

hefur það í 3.persónu(hann). 
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2.2.2 Hluti II 

Þessi hluti fjallar um pínu og dauða Jesú. Þar er sagt frá friðþægingar fórninni, 

um háðsyrðin, líkamlegu áverka og kvöl á krossinum. Sagt er frá förin til heljar og 

upprisunni frá dauðum. Einnig þegar Guð opinberar Jesú fyrir himnunum. Þessi hluti er 

tákn hvítasunnu, þegar lærisveinarnir töluðu tungum og um upphaf kristniboðs og svo 

að lokum er það sigur Guðs. Hluti tvö skiptist í  23 þætti og 5 bálka. Innan hvers bálkar 

eru vers tekin úr Guðspjöllum Nýja testamentisins, úr Hebreabréfinu, Rómverjabréfinu 

og Opinberunarbókinni. Einnig er tekið spámannaritum, sálmum og harmljóðum Gamla 

testamentisins. Hluti tvö skiptist því svona:  

 

Hluti II- Uppbygging 

Dálkur 1- Skipting á þáttum. Dálkur 2- Skipting á bálkum. Dálkur 3- Vers úr Biblíunni 

ásamt útdrætti úr bók R. Bullard um hvern bálk fyrir sig. Dálkur 4- Tóntegund skv. 

Donald Burrows(s.86-100). 

 

22.Kór-

inngangur að 

hluta II 

 

 

 

 

 

 

H 

Tekið úr Jóhannesarguðspjalli 1.29 (ekki allt versið). 

 

Einkennisorð þessa hluta sett hér fram. Setningin í þessu versi 

er nokkurs konar staðfesting guðspjallamannsins hver Jesús 

er.  Jesús er lamb Guðs og verk hans er að taka burt syndir 

heimsins. Í þessum hluta verksins verður fjallað hvernig ætlun 

Guðs fullkomnast í fórn sonarins. Það er enginn 

guðspjallamaður sem segir frá líkt og er í öðrum óratoríum. 

Fórnirnar gerðu manninum mögulegt að nálgast Guð. 

Fórnirnar voru stöðug áminning um að syndin er alvara, 

dauðans alvara. Sá sem færði fórn var að viðurkenna að 

fórnarlambið gæfi líf sitt í hans stað. Orðið endurlausn vísar til 

þess þegar maður greiddi fé til að leysa fanga eða þræl, eða 

borgaði upp stóra skuld fyrir annan. Fórnirnar voru aðeins 

fyrirmynd þess sem koma skyldi. Fórnarlambið í Gamla 

testamentinu er fyrirmynd lambsins sem Guð lagði til, son 

sinn, Jesú, svo allar fórnir yrðu ónauðsynlegar og skuldabréf 

syndarinnar uppgreitt að fullu. Það segir kross Krists. Þar er 

friðþæging vegna afbrotanna, lausnargjaldið sem gerir okkur 

frjáls undan kröfum lögmálsins.
79

  „Ó, þú Guðs lamb, Kristur, 

þú sem burt ber heimsins synd, miskunna þú oss.“ Þessi orð 

þekkjum við vel en þau eru sungin á undan bergingu. 

Texta höfundur sleppir fyrri hluta versins. En þar stendur: 

„Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir“ þetta er 

seinni hlutinn af versinu: „Sjá, Guðs lamb sem ber synd 

heimsins.“ 
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23.Aría-Sópran 

24.Kór 

25.Kór 

26.Kór 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Tekið úr Jesaja 53. 3 og 50.6 

Tekið úr Jesaja 53.4-6(allur kórhlutinn).  

 

 Texti úr þjónsljóðunum, en þjónsljóðin eru fjögur í Jesaja 

ritinu. Hér er fjórða og seinasta þjónsljóðið, þar sem fjallað er 

um örlög þjónsins og þjáningar hans. Tvær áherslur þ.e. 

þjáningin en arían leggur áherslu á hana og er eina arían í 

hluta tvö sem leggur áherslu á hana og  svo er áhersla á  

friðþæging sem kórinn leggur áherslu á. Í texta 53.4-5 hefst 

nýr kafli og þar er játning  manna sem skipt hafa um skoðun. 

Því að þeir sem píndu þjóninn gera nú sér grein fyrir því hvað 

hann var að gera. Þarna er tilgangur fórnarinna. Kirkja hefur 

sagt þjóninn vera Krist. Í aríunni á undan þessum texta var 

fjallað um þjáninguna en í þessum texta er áherslan á það sem 

að Kristur gerði. Því hann bar syndir heimsins fyrir okkur. Um 

texan sem fjallað er um benjarnar, þá læknar þjóninn aðra með 

þeim, og er það tákn um fyrirgefningu syndanna, og einnig 

hverfur refsingin. Þarna er þjáningin sem gefur kraft og 

friðþægingin hvílir á einhverjum sem er venjulegur.
80

 Ég mun 

fjalla ítarlega um Jesaja 53.6 hér síðar í ritgerðinni, sem er 

seinasti þátturinn í þessum bálk. 

Textahöfundur sleppir síðari hluta í 53.3 og breytir úr fyrstu 

persónu í 3. persónu í versi 50.6. Hann lætur svo vers 53.4-6 

standa allt, og tekur því ekkert úr því versi. 

Es-dúr-

Largo-mjög 

hægt 

f-moll-Largo 

e staccato-

mjög hægt 

og stutt (með 

stuttum 

tónum) 

F-dúr-Alla 

breve 

moderato-

tvær 

hálfnótur í 

takti og 

meðalhratt 

 

27.Resetatíf-

Tenór 

28.Kór  

29.Resetatíf- 

Tenór 

30.Aría- Tenór  

31.Resetatíf- 

Tenór 

32.Aría- Tenór 

33.Kór 

34.Resetatíf- 

Tenór 

35.Kór 

 

 

 

 

 

 

 

J 

 Tekið úr Sálmunum 22.7 

  

Tekið úr Sálmunum 22. 8 

Tekið úr Sálmunum 69.20 

 

Tekið úr Harmljóðunum 1.12 

Tekið úr Jesaja 53.8 

 

Tekið úr Sálmunum 16.10  

Tekið úr Sálmunum 24.7-10 

Tekið úr Hebreabréfinu 1.5 

 

Tekið úr Hebreabréfinu 1.6 

 

Þessi stóri bálkur er að lýsa friðþægingarverkinu sjálfu og um 

endurlausnina sem verður. En honum má skipta upp í 

a) þáttur 27-28, um ytri þjáningu  

b) þáttur 29-30, um innri þjáningu 

c) þáttur 31-33, þjónsljóðin, ósigur sem verður að sigri. 

Vendipunktur í þessum bálki. 

d) þáttur 34-35, sigursöngur endurlausnarinnar.  

 

Eftir þennan bálk breytist áherslan, næst fjallað um útbreiðslu 

fagnaðarerindisins og sigur Guðs á mönnum.  

Davíðssálmur 22 er einn þeirra sálma sem kallast harmsálmur. 

Í þeim rekur höfundur harma sína og kvalir sem birtast í 

hinum ýmsu myndum. Oftast er hinn þjáði bænheyrður og 

líkur sálminum þá með þakkargjörð til Guðs fyrir frelsunina. 

Textinn sem við höfum er úr þjáningarhluta sálmsins. Þarna 

stendur hann einn án Guðs, og tekur þjáning hans á sig mynd 
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ytri hæðni, því menn gera gys að honum. Þarna í verkinu er  

komið mun persónulegri framsetning. Þennan sálm fer Jesú 

með á krossinum, en vitnar aðeins í upphafsorðin. Og í 

þessum hluta verksins kemur tenórinn inn, en hann hefur 

aðeins verið í byrjun verksins, og er þessi texti í 1.persónu. 

seinna versið í sálminum sýnir svo lýðinn, sem kórinn syngur, 

sem hafnar Kristi. Hæðnishróp lýðsins beinir athyglinni að 

frelsaranum sem þjáist. Hámark þjáningarinnar er það að Guð 

yfirgefur hann líka.
81

 Á tímum Händels var álitið Sálm 22 og 

Jesaja 53 sem spádóma um pínu Krists. 

 

Svo koma Harmljóðin inn og er það mun hræðilegri texti. Þar 

er fjallað um eyðingu musteris í Síon. Þarna er vonleysið og 

ansi þunglynd sýn. Í Jesaja 53. 8 erum við aftur komin í 

þjónsljóðin. Þarna er hörmungum þjónsins lýst áfram. Það 

sem að stendur okkur næst er að hann þegar sagt er frá dauða 

hans. Þarna er verið að fjalla um niðurstigningu til heljar. Í 

sálmi 16. 10 sem kemur á eftir er verið að lýsa upprisu Krists 

líkt og hjá Lúkasi og Postulasögunni. Þarna er sigurinn 

unninn. Þarna er boðað fyrirheit líkt og í upphafi.  Í 

Davíðssálmi 24.7-10 er inngöngusálmur, sem er látinn túlka 

inngöngu Krists í himnaríki. Þar sem að konungurinn kemur 

aftur til síns heima. Þarna er lagt áherslu á hver Kristur er, og 

að það hafi opinberast í upprisunni. Þarna er fyrst og fremst 

Guðsopinberun. Þarna er verið að gleðjast yfir sigri á dauða og 

ríkir mikil gleði. Versin úr Hebreabréfinu sem koma þar á eftir 

undirstrika það að Guð hefur sent okkur son sinn, og að 

sonurinn sé æðri englunum, og er kristur ekki heldur engill, 

þarna er textahöfundur að undirbúa næsta þátt sem er 

lofsöngur englanna til Krists. Þarna lýkur passíu og 

upprisukaflanum í öðrum hlut, og er kórinn í lok þessa bálks 

mjög mikilvægur. 
82

 

Textahöfundur breytir í Sálmunum 22.7 versinu úr 1persónu í 

3 persónu. Einnig er því breytt í Sálmunum 69.20, en það vers 

er ekki eins í KJV og í Messías, þ.e. versinu er örlítið breytt. Í 

Harmljóðunum 1.12 sleppir textahöfundur fyrri hluta versins 

og svo einnig þeim seinni. Í Jesaja53.8 sleppir hann fyrri hluta 

versins en notar seinni hluta þess. Í Sálmunum 16.10 breytir 

textahöfundur einnig 1persónu í 3 persónu. Engu er breytt í 

Sálmi 24.7-10. Versin úr Hebreabréfinu 1.5-6, þá er seinni 

hluti vers 5 sleppt og fyrri hluta úr versi 6 einnig sleppt. 
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38.Aría- sópran 

39.Kór 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

Tekið úr Sálmunum 68.18 

Tekið úr Sálmunum 68.11 

Tekið úr Rómverjabréfinu 10.15 sem er tilvitnun í Jesaja 52.7 

Tekið úr Rómverjabréfinu 10.18 sem er tilvitnun í Sálm 19.4 

 

Hér fer fagnaðarerindið út um heiminn. Davíðssálmur 68 er 

frekar áskorandi sálmur, miðað við aðra Sálma í Gamla 

testamentin, bæði fyrir þýðendur og túlkendur texta. 

Hebreskan í textanum er erfið í honum.  Sálmurinn var 

upphaflega litúrgískur texti sem fagnaði komu Guðs úr orustu. 

Hann er því sunginn til að fagna sigri eða þá nýju ári. Í 

óratoríunni er átt við brottför krists frá jörðinni og  sigrum 

Drottins í bardaga þegar hann slær óvini sína. Hægt er að túlka 

það sem lýsingu á hjálpræði Guðs. Hér er áherslan á sigurinn. 

d-moll-

Allegro-hratt 

B-dúr-

Andante 

allegro-

miðlungshrat

t 

g-moll-

Larghett-

fremur hægt 

Es-dúr–A 

tempo 

ordinario-

meðal hratt 

                                                           
81

 Bullard 1993, s.82-91 
82

 Bullard 1993, s.92-108 



 
 

36 

Vers 18 undirstrikar lofsöng englanna, og það að Kristur sé 

stiginn upp til himna. Í þessari aríu sem er sungin skortir alla 

tilfinningu sem notuð er í tónlistinni. Hér áður hefur 

tónskáldið tvinnað saman tónlistina og boðskapinn með hinum 

ýmsu blæbrigðum úr tónlistinni en það skortir hér. En þessar 

tilfinningar geta verið bæði, gleði, ótti, þjáning, von eða 

huggun. Sálminn má túlka á margvíslegan hátt. Það er bæn og 

upprisa í upphafi versins sem tónar ekki við lokasetningu 

versins, því er arían í tveimur hlutum, fyrri hlutinn um 

sigurinn og seinni um frið. Í versi 11 á sálmi 68 staðfestir 

Drottinn að hann birtist, rödd hans hljómar eins og þruma. 

Þarna  fer fagnaðarerindið um eftir upprisuna. En andstætt 

aríunni á undan er þessi þáttur mjög ljós. Tenging sálms 68 

við Debóru í Dómarabókinni 5. En hún var kona á meðal 

dómara, og í kafla 5 í þeirri bók er söngur hennar vegna sigurs 

á óvinum Sísera, og er þar áhersla á þrjár konur, á Debóru, 

Jael og móður Sísera.
83

 Messías segir okkur ekkert frá tómu 

gröfinni eða frá þeim konum og körlum sem urðu vitni af 

upprisu Jesú. Ég mun síðar í ritgerðinni fjalla um næsta texta 

verksins ítarlega, sem er Rómverjabréfið 10.15. Í 

Rómverjabréfinu 10.18 leggur Páll aðaláhersluna á það að 

heyra boðskapinn. Í þessum texta er áherslan á hvert 

boðskapurinn berist, en í versi 10.15 var áherslan á 

boðskapinn sjálfann og flytjanda hans. 

Textahöfundur breytir engu í Sálminum 68.18 en örlítið 

orðalaginu í 68.11. Í Rómverjabréfinu 10.15 er sleppt fyrri 

hluta versins en þar er vitnað í jesaja 52.7. Sama er gert í versi 

10.18, þá er sleppt fyrri hluta versins og er tilvitnun í Sálm 

19.4 

40.Aría- Bassi 

41.Kór 

42.Resetatíf- 

Tenór 

43.Aría- Tenór 

44.Kór 

 

 

 

 

 

 

 

L 

Tekið úr Sálmunum 2.1-2 

Tekið úr Sálmunum 2.3 

Tekið úr Sálmunum 2.4 

 

Tekið úr Sálmunum 2.9 

Tekið úr Opinberunarbókinni 19.6; 11.15; 19. 16 

 

Athyglisvert er að versin hér úr Davíðssálmunum eru nú þegar 

komin fram í verkinu, í túlkun Hebreabréfsins. Sálmur númer 

2 er konungsálmur og er talið að hann hafi verið sunginn á 

krýningarhátíð konungsins, sem er haldin hvert ár. 

Konungurinn var þá krýndur upp á nýtt, eins og hann væri að 

taka við völdum í fyrsta sinn. Fjallar því sálmurinn um það 

þegar að nýr konungur kemur til valda. Í þessum sálmi sjáum 

við konunga jarðarinnar gera byltingu gegn Guði á himnum 

sem að öllu ræður. Þjóðirnar vilja losna undan valdi Ísraels og 

Guðs. Konungurinn er Messías hinn smurði og er hann undir 

væng Drottins. Þar með verður bylting þjóðanna uppreisn 

gegn Guði. Sálmurinn fjallar ekki aðeins um mótstöðu 

þjóðanna, heldur einnig gegn hverjum mótstaðan er. Þarna 

hafna menn tilboði Guðs sem felur í sér sigur dauðans og 

endurlausn. Arían er hálfgerð reiði aría. Ég mun segja örlítið 

meir um vers 2.4 síðar í ritgerðinni. Í versi 9 er endalegur 

sigur Drottins sem að breytist ekki. Tenórinn boðar styrkinn á 

himnum. Nú er reiði Guðs laus. Textahöfundur tekur nefnilega 

alla ögrun mannkyns gegn Guði í eina heild. Segja má að 

þessi sálmur sé frekar dramatískur og eru andstæður í hverju 
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versi. Þessi sálmur er í dag talinn vera í tengslum við sálm 1 

og myndar einskonar inclucio( tengingu). Í þessum sálmi er 

mikil Messíönsk túlkun og er þessi sálmur mikið í notkun í 

Nýja testamentinu, sbr. Postulasagan 4.25-26. 

Þáttur 44, eða hinn frægi Hallelújakór sem er lokakór annars 

hluta. Í þessum fræga kór er textinn tekinn upp úr 

Opinberunarbókinn. Ég mun fjalla um þau vers síðar í 

ritgerðinni eða Opinberunarbókin 19.6; 11.15; 19. 16. Í 

þessum bálk geisa heiðingjarnir gegn Guði og Guð slær þá 

niður.
84

 Loka kórinn í þessum bálk er tákn um sigur Guðs. Í 

Sálminum númer 2 breytir textahöfundur orðalaginu mikið. 

Hann sleppir versi 5-8 . Hann notar svo ekki fyrri hlutann í 

Opinberungarbókinni 19.6, og eins í versi 16, en þar bætir 

hann við textann. Í Versi 11.15 sleppir hann líka fyrri hluta 

versins. 

2.2.3 Hluti III 

Í þriðja og seinasta hlutanum er fjallað um upprisu Jesú og spádóm um upprisu 

trúaðra. Þar er sagt frá fyrirheiti um líkamlega upprisu og friðþægingu vegna falls 

Adams, um dómsdag og hina almennu upprisu, um sigur yfir dauða og synd og að 

lokum um lofgjörð handa lambinu sem slátrað var. Hluti þrjú er því aðeins einn bálkur. Í 

þessum hluta er mest allt tekið upp úr Nýja testamentinu, úr Fyrra Korintubréfi Páls, 

ásamt Rómverjabréfinu og Opinberunarbókinni. Það er lítill texti tekinn úr Gamla 

testamentinu og er það úr Jobsbók og er það eini staðurinn í verkinu sem notað er 

Jobsbók. Þessi hluti er því svona: 

Hluti III- Uppbygging 

Dálkur 1- Skipting á þáttum. Dálkur 2- Skipting á bálkum. Dálkur 3- Vers úr Biblíunni 

ásamt útdrætti úr bók R. Bullard um hvern bálk fyrir sig. Dálkur 4- Tóntegund skv. 

Donald Burrows(s.86-100). 

45.Aría-

sópran 

46.Kór 

47.Resetatíf-

Bassi 

48.Aría-Bassi 

49.Resetatíf-

Alt 

50.Dúett-Alt 

og Tenór 

51.Kór 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Tekið úr Jobsbók 19.25-26 ásamt úr Fyrra Korintbréfi Páls 

15.20 

Tekið úr Fyrra Korintbréfi Páls 15.21-22 

Tekið úr Fyrra Korintbréfi Páls 15.51-52 

 

Tekið úr Fyrra Korintbréfi Páls 15.52-53 

Tekið úr Fyrra Korintbréfi Páls 15.54 

 

Tekið úr Fyrra Korintbréfi Páls 15.55-56 

 

Tekið úr Fyrra Korintbréfi Páls 15.57 

 

E-dúr-

Larghetto-

fremur hægt 

a-moll-

Grave-hægt 

og þungt 

D-dúr 

D-dúr- -

Pomposo,-

ma non 

allegro-en án 

hraða-
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52.Aría-

sópran 

53.Kór 

 

Tekið úr Rómverjabréfið 8.31 og 8.33-34Tekið úr 

Opinberunarbókinni 5.12-14 ásamt versi 9 

 

Í þessum seinasta hluta og seinasta bálki verksins hverfa 

sigursálmarnir, og í staðinn kemur ósigur dauðans.
85

 Ég mun 

fjalla um versin úr Jobsbók síðar í ritgerðinni en í Fyrra 

Korintubréfi Páls 15, er fjallað um upprisuna. Ritið er skrifað 

til safnaðarins í Korintu vegna deilna sem þar hafði verið. Í 

versi 15. 21-22 er síðara versið útskýring á því fyrra. Allir 

deyja í Adam sem er maður, en allir verða lífgaðir í Kristi sem 

er líka maður. Páll heldur áfram að fjalla um upprisuna og til 

hvers hún leiðir, hann ræðir um þýðingu hennar fyrir daglegt 

líf og þá annara manna. En í hverju er umbreyting lífsins 

fólgin eftir dauðann? Páll postuli segir: En nú kynni einhver 

að segja: Hvernig rísa dauðir upp? Og hannsvarar 

spurningunni þannig: Til eru himneskir og til eru jarðneskir 

líkamar. Þetta hið forgengilega á að íklæðast 

óforgengileikanaum, og þetta hið dauðlega að íklæðast 

ódauðleikanum. Svo kemur umræðan um hvernig upprisan 

verði, og þá að hún er líkamleg, en ekki sé það hinn 

forgengilegi líkami sem rísi upp heldur nýr andlegur líkami. 

Páll telur líkamlega upprisu verða. En þar verður þessi mikla 

ummyndum. Páll talar um í versinu að sumir kristinna manna 

munu ekki vera dánir þegar heimsendir verður, þeir munu s.s. 

ekki deyja heldur breytast.
86

 Hér má því segja að höfundar 

tónverksins séu að undirstrika að upprisan verður og að 

upprisa manna verður. Við megum samt ekki örvænta. 

Sigurinn er þegar í höfn og mun hann koma. Jesús sigraði 

syndina því hann dó syndinni dauðdaga, sem við tökum öll 

þátt í. Þarna endar Fyrra Korintubréf.
87

 Ég mun síðar í 

ritgerðinni fjalla um Rómverjabréfið 8.31 og 33-34. Loka vers 

verksins eru tekin úr Opinberunarbókinni. 

 

Textahöfundur notar allt versið úr Jobsbók. Hann breytir 

örlítið textanum úr Fyrra Korintubréfi 15.20-22 og úr 15.51-

57 er einnig örlítil breyting út frá KJV. Í Rómverjabréfinu 8. 

31 er fyrri hluta versins sleppt, í 33-34 eru öll versin eins í 

KJV. Í Opinberunarbókinni 5.12-14 er engin breyting á 

versunum nema að textahöfundur tekur ekki allt úr þersum 

versum.  

Tignarlegt 

B-dúr 

Es-dúr-

Andante-

með 

gönguhraða 

E-dúr-

Andante- 

mjög hægt 

g-moll-

Larghetto-

fremur hægt 

D-dúr-largo-

mjög hægt 

 

2.3 Textinn í verkinu  

Eins og sjá má á þeim töflum sem hér eru á undan er textinn úr verkinu tekinn úr 

Biblíunni, bæði Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Það eru að sjálfsögðu ekki 

allar bækur Biblíunnar notaðar en það eru aðallega notaðar sjö bækur úr hvoru 

testamenti fyrir sig. En þó eru aðallega 4 rit Biblíunnar mest notuð. Þessi sjö rit sem eru 

notuð úr Gamla testamentinu eru: Jobsbók, Sálmarnir, Jesaja, Harmljóðin, Haggía, 

Sakaría og Malakí. Og þau sjö rit úr Nýja testamentinu eru: Metteusarguðspjall, 
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Lúkasarguðspjall, Jóhannesarguðspjall, Rómverjabréfið, Fyrra Korintubréf, 

Hebreabréfið og að lokum Opinberunarbókin. Það rit sem mest eru notuð eru Jesajaritið, 

Sálmarnir og Fyrra Korintubréf. En Jesaja ritið og Sálmarnir koma fyrir í bæði hluta eitt 

og tvö, en Fyrra Korintubréf aðeins í hluta þrjú. Í sumum tilfellum eru vers úr Nýja 

testamentinu tekin úr því Gamla, þ.e. tilvitnun í það.  

3. Einstakir þættir úr verkinu 

 

Þar sem að verkið Messías er svo stórt og yfirgripsmikið þá væri fullmikið að taka fyrir 

alla þá þætti sem eru í verkinu. Ég ákvað þess vegna að taka aðeins átta þætti fyrir og 

fjalla um þá, því persónulega held ég mikið upp á þessa þætti í verkinu. Ég vil skoða 

þessi vers vel, skoða bakgrunn þeirra, og svo í stuttu máli hvernig tónlistin spilar inn í 

túlkun þeirra. Reyni ég að notast við ritskýringarbækur ef það á við og vil ég einnig 

kanna hvort að þessi vers úr Biblíunni eru notuð á tilteknum dögum innan kirkjunnar út 

frá Handbók íslensku þjóðkirkjunnar. Þessi vers eru: Jesaja 9.5; Matteus 11.30; Jesaja 

53.6; Rómverjabréfið 10.15; Sálmarnir 2.4; Opinberunarbókin 19.6, 11.15, 19,16; 

Jobsbók 19.25 og Fyrra Korintubréf 15.52-53. 

3.1 Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn (Jesaja 9.5) 

Þetta vers er í hluta I og er þáttur 12 í þeim hluta. Í heild sinni er versið á íslensku: 

 Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, hann 

skal nefndur: Undraráðgjafi, Guðhetja, Eilífðarfaðir, Friðarhöfðingi. 

Í Messías og KJV er það: 

For unto us a Child is born, unto us a Son is given, and the government shall be upon His shoulder; 

and His name shall be called Wonderful, Counsellor, the Mighty God, the Everlasting Father, the 

Prince of Peace. 

Í ensku þýðingunni er versið númer 9.6, en í þeirri íslensku er það 9.5. Í þessum þætti 

verksins hefur textahöfundur ekki breytt biblíutextanum, eins og hann gerir oft, en þá 

sleppir hann stundum heilu setningum úr versi í Bilíunni. Það á ekki við hér. Þessi 

þáttur í verkinu er einn af hápunktum verksins. Þarna er verið að fagna komu frelsarans. 

Sumum börnum er ætlað frá fæðingu eitthvað stórfenglegt og af þessu barni sem líst er í 

textanum er greinilega ætlað eitthvað guðlegt. Texti þessi er sagður vera frá um 734-733 

f.kr. En þó er ekki hægt að fullyrða neitt um það. Í Matteusarguðspjalli 1.23 stendur: 
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Sjá, yngismær mun þunguð verða og fæða son og lætur hann heita Immanúel, það þýðir: Guð með 

oss. 

Þessi texti úr guðspjallinu er sá eini í Nýja testamentinu sem er sagt nafnið Immanúel 

sem er tilvitnun í Jesaja 7.14. Orðið Immanúel kemur úr hebresku ( )og er samsett 

úr tveimur hebreskum orðum  (El) sem merkir Guð og  (Immanu), sem merkir 

með oss/okkur. Textinn í Jesaja 9.6 er náskyldur Immanúel spádómum í köflum á undan 

í Jesaja ritinu. Það sérst glöggt í þessum texta hver uppspretta fagnaðarins og ljóssins 

sem runnin er upp. Messías, Immanúel er fæddur. Þarna er nefnt barn og er fæðing 

þessa barns miðdepill allra vona Ísraels. Orðalagið „á hans herðum“ mótast vísast af því 

upphaflega, að tignarmerki voru borin á herðum. En aftur á móti er  Immanúel nafnið 

ekki nefnt. Fjögur nöfn eru nefnd og sýna hvernig hann verður og hvílík stjórn hans 

verður.
88

 Á undan þessum texta í verkinu hjá Händel hefur margt komið fram. En er því 

lýst hvernig Ísraelsþjóðin þakkar Jahve fyrir frelsunina, svo og með hvaða hætti, þessi 

frelsun verður. Textinn gefur fyrirheit um að konungurinn sé fæddur, sá konungur sem 

ríkja muni með fulltingi Guðs. Síðan er talið upp með hvaða eiginleikum hann skal vera 

gæddur. Þetta orðalag er hefðbundið krýningar orðalag frá Ísraels tímanum. Þegar nýr 

konungur tók við völdum voru kostir hans og valdastig boðum út um allt land, beint frá 

hirðinni í Jerúsalem. Burtséð frá þeirri lausn, sem valin er helst þetta orðalag. Einnig 

voru uppi hugmyndir að konungurinn væri sonur Guðs eða yrði sonur Guðs, þegar hann 

var krýndur. (sbr. 2 Davíðssálmi).
89

 Þessi texti þarf ekki endilega að lýsa fæðingu, þótt 

að margir telji það.
90

 Þeir eiginleikar sem nefndir eru: Undraráðgjafi merkir að hann 

getur leyst hlutina á einstakan hátt, ávallt með fulltingi Guðs og hann er sá sem ræður. Í 

King James Version er villa í þýðingunni því það er komma á milli Wonderful, 

Counsellor, en það á ekki að vera komma á milli, en það skapast önnur merking í  

setningunni. Þetta þá jafnvel  merkir, sá sem skipuleggur undur. Þetta barn mun vera 

vitur, á þann hátt sem að börnum er ekki ætlað eða undraráðgjafi. Hann mun hafa 

Guðlegan mátt. Guðshetja merkir fulltrúi Guðs á jörðinni sem getur framkvæmt sínar 

ákvarðanir, kallað menn til Guðs. Guðshetja mun koma friði á heiminn. Enginn 

gyðingur hefði getað hugsað sér að mannlegt barn væri sjálfur drottinn. Eilífðarfaðir 

merkir faðir herfangsins. Það er sá sem veldur sigri hér og nú eins og áður. Þó svo að 
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hann væri barn hefði hann þá eiginleika sem að faðirinn hefði. Hann verndar, er 

ástríkur, og hugsar um fólk sitt. Seinasta heitið er friðarhöfðingi og merkir þann er 

heldur friði þjóðar sinnar í framtíðinni og tryggir réttlæti og lög í landinu. Hann mun 

verða prins sem ekki sem kemur á stríði.
91

 Seinna meir kemur Davíðssálmur 89 með 

útskýringu á hvernig valdatími hans muni verða. Hér má segja að jólatilfinningunni sé 

náð, því þessi texti er síðasti Gamla testamentis textinn að sinni, áður en það er farið í 

beinar lýsingar jólaguðspjallsins. Þarna er gleði ríkjandi, ekki áhersla á ljósið lengur 

heldur orsök ljóssins, barnið og tilkomu hans í heiminn. Hér er sagt frá þeim 

eiginleikum sem að kristur er gæddur og því hvernig lítið ungabarn búi yfir þessum 

mætti, tvær andstæðu hliðar Guðs verða eitt. Geta má þess að þessi texti úr Jesaja er 

notaður sem Biblíulegur inngöngusálmur úr Hátíðarsöngvum sr. Bjarna Þorsteinssonar 

og er notaður á aðfangadagskvöldi. 
92

 Kórinn syngur þennan hluta í verkinu hjá Händel 

og er það í G-dúr. Á þessum fögnuði lýkur fyrirheitakaflanum og næst á eftir þessum 

kafla kemur Pífa eða hirðingjasinfónía, sem á ensku kallast pastoral symphony. Þessi 

pífa á við hirðana sem var sagt frá fæðingu krists.  

3.2 Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt (Matteus 11.30) 

Þetta vers er í hluta I og er þáttur 21 í þeim hluta, sem er jafnframt seinasti þáttur þess 

hluta. Í heild sinni er versið á íslensku: 

 Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. 

Í KJV er það: 

For my yoke is easy, and my burden is light. 

Í Messías er það: 

 His yoke is easy, and his burden is light  

Þetta vers er í heild sinni notað í verkinu, nema að það er breytt úr fyrstu persónu yfir í 

þriðju persónu. Stundum í lífinu verður eitthvað smávægilegt að mikilli byrði, og 

stundum verður mikil ábyrgð að fyrirhafnarlausri byrgði. Það skiptir ekki máli hversu 

stór byrðin er heldur hvernig við sjáum hana. En það fer líka eftir því hver þessi byrð er. 

Í þessu versi er ekki gefaið í skyn að nú þurfi ekki að hlýða Guði framar. Heldur frekar 
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að hlýðnin verður önnur. Ok Guðs verður þá Guðsríkið, þar sem Guð ræður og 

mennirnir þjóna honum eins og Jesú í kærleika. Jesú myndi ekki hlaða okkur illum eða 

ónauðsynlegum byrgðum, því að það er á móti eðli hans. Við eigum ekki að bera þessar 

þungu byrðir ein, við eigum að deila þeim. Okið sem var á lærisveinunum, var einnig á 

Jesú. Það er önnur ástæða fyrir því að okið er svona ljúft, en í gamalli setningu er sagt: 

„A burden shared is a burden halved“ eða á íslensku, „þegar byrgði er deilt léttist hún 

um helming.“ Jesús setur ábyrgðina á okkur, en hann býðst til að deila þeim með okkur, 

ef við förum til hans. Í hefð gyðinga var talað um Lögmálið sem Ok, en rabbínar töluðu 

um þetta ok á sama hátt og Jesús segir hér.
93

 Kórinn syngur í B-dúr, hér er ekki lögð 

áhersla á nauðung oksins og byrðarinnar heldur léttleika þeirra, okið er því létt. Allur 

fyrsti hlutinn er því nokkurs konar formáli að öðrum hluta, þ.e. endurlausninni gegnum 

Messías, en það má heyra í passíutóninum í upphafskór annars hluta.
94

 Textinn úr Mt. 

11.25-30 er notaður á 26. Sunnudegi eftir trinitatis, í textaröð A.
95

 

3.3 Vér fórum allir villir vega sem sauðir (Jesaja 53.6) 

Þetta vers er í hluta II og er þáttur 26 í þeim hluta. Í heild sinni er versið á íslensku: 

Vér fórum allir villir vegar sem sauðir, héldum hver sína leið en Drottinn lét synd vor allra koma 

niður á honum. 

Í Messías og KJV er það: 

All we, like sheep, have gone astray; we have turned every one to his own way, and the Lord hath 

laid on Him the iniquity of us all. 

Sungið af kórnum, hér lætur textahöfundur versið standa og hróflar því ekki við því. 

Syndir manna er oft blanda af heimsku, geðvonsku og mótstöðu áhrif frá öðrum. En það 

gerir það ekki minna alvarlegra. Ólíkt sauðum, þá ber mannfólkið ábyrgð á gjörðum 

sínum. Sauðir eru leiddir meðfram góðum stíg og litlu lömbin eru borin á herðum 

manna. Í þessu versi er myndin önnur.
96

 Sauðir eru aftur á móti vitlausir. Þegar keyrt er 

eftir þjóðvegum landsins eru oft sauðir meðfram veginum eða á veginum. Þegar maður 

nálgast þá keyrandi þá líta þeir bara upp og þarf maður að flauta á þá svo þeir færi sig. Í 

The Book of Common Prayer stendur: „we have strayed from thy ways like lost sheep.“ 

Tónlistin hjá Händel virðist gefa það í skyn að sauðirnir séu heimskulegir frekar en 
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hreint og beint illir. Orðin eru sett til að dansa við laglínuna. Við erum semsagt týndir 

sauðir, en það er Lamb Guðs, sem kemur okkur til bjargar.
97

 Hér skiptir máli að 

endurlausnin átti sér stað í raun og veru. Getuleysi manna stendur þannig gegn almætti 

guðs. Guðleysið dugar ekki og sjálfsþurftarbúskapur er á þrotum. Þessi texti er notaður 

á föstudeginum langa skv. Handbókinni  Jes 52.13- 53.12.
98

 Þessi vers eru Ebed Jahve 

ljóð þjónsljóð, en það er ljóðaflokkur sem er dreifður um rit Deutro Jesaja og eru fjögur 

ljóð. Þessi ljóð draga upp mynd af hinum líðandi þjóni Drottins. Versið sem um ræðir í 

þessari umfjöllun er fjórða ljóðið í þessum ljóðaflokki, og er höfuðáherslan lögð á hina 

endurleysandi þjáningu, þjáningu staðgengilsins.
99

 Í kórnum er mannkyninu lýst sem 

flökkusauðum. En það sem skiptir máli í þessum kór er lokaboðunin, hún er forsenda 

kórsins. Í versi 6 er sú spurning tekin upp en þar játa þeir, að vera farnir villir vega. Um 

leið eru þeir búnir að segja skilið við venjubundnar trúarreglur síns tíma. Þeir hugsuðu 

bara um sjálfa sig og fóru hver í sína áttina, en svo kom hinn hrjáði þjónn, tók brot 

þeirra á sig og leiddi til þess að þeir voru læknaðir og eignuðust frið. Eitthvað hlýtur að 

hafa leitt til þessa breytta hugarfars og hlýtur það að tengjast upplyftingu þjónsins. Við 

vitum samt ekki meir og ekki um hinn raunverulega atburð sem olli þessum þáttaskilum 

í lífi fólksins.
100

 Hér er áheyrandinn kominn í iðrunarstöðu og samsvarar sig með 

þessum okkur  og hefur viðurkennt sína villu og vill laga það allt og bæta. Hér verður 

áheyrandi að þola að láta draga sig niður í gegnum þjáningu Jesú og fylgja honum upp á 

við svo að nýju. En er þetta ekki leiðin okkar allra í gegnum dauða og upprisuna? Það er 

aðeins upprisan sem stendur ein eftir og dýrð hennar.
101

 

3.4 Hversu fagurt er fótatak þeirra (Rómverjabréfið10.15b) 

Þetta vers er í hluta II og er þáttur 38 í þeim hluta. Í heild sinni er versið á íslensku: 

Hversu fagurt er fótatak þeirra sem boða fagnaðarerindið um hið góða. 

Í Messías og KJV er það: 

How beautiful are the feet of them: that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good 

things. 
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Í Handbókinni  eru þessi vers notuð á kristniboðsdeginum, sem er Róm 10.8-17 og er 

annar sunnudagur í nóvember.
102

 Í þessum kafla Rómverjabréfsins, 10 kafla og þeim 

sem eru á undan er Páll postuli að fjalla um trúleysi og óhlýðni Gyðinga. Hann er að 

velta fyrir sér þeirri spurningu, hvort gyðingar eigi sér einhverja afsökun, fyrst að þeir 

trúa ekki á Krist. Hann segir að það sé nóg að ákalla nafn Krists sér til frelsunar og 

meira þurfi ekki. Því að Guð er tilbúinn að frelsa alla, sama hverra þjóðar þeir eru. Hann 

svarar þessari spurningu með röð margra spurninga og leiða þær að þeirri niðurstöðu að 

það er aðeins hægt að ákalla Krist ef trú á hann er til staðar. Aðeins er hægt að trúa á 

Krist ef  heyrst hefur af honum í gegnum boðun fagnaðarerindisins. Þarna er tilvitnun úr 

Jesaja 52.7, og er ábyggilega verið að fjalla um þetta spámannlega vald,  en með því 

sýnir Páll okkur hvernig Gamla testamentið staðfestir vald þeirra sem prédika um Krist 

um leið og hann bendir óbeint á eigin starfsemi.
103

 Þarna breiðist fagnaðarerindið út. 

Þrátt fyrir dulið samhengi er það hinn jákvæði boðskapur sem hér skiptir öllu máli. 

Þarna er ekki verið að fjalla um boðunina sjálfa heldur innihald boðskapsins. Það er 

þetta innihald sem er styrkur hans. Boðskapurinn er mjög góðurr og það skiptir engu 

máli hvernig sendiboðinn sem flytur hann er. Páll vitnar í Jesaja þegar hann talar til 

hinna kristnu trúboða, þegar þeir fara og flytja fagnaðarerindið, hann átti ábyggilega 

ekki við að fætur þeirra færu fallegri en af einhverjum öðrum, en þessir fætur  fluttu 

fagnaðarerindi, og það fagnaðarerindi var það fallegasta. Þeir fluttu boðskap um frið. 

Með dauða Jesú varð friður, friður við Guð og á milli fólks.
104

 Þessi þáttur er aría sem er 

sungin af sópran.  

3.5 Hann sem situr á himni hlær (Sálmarnir 2.4) 

Þetta vers er í hluta II og er þáttur 42 í þeim hluta. Í heild sinni er versið á íslensku: 

Hann, sem situr á himni, hlær, Drottinn gerir gys að þeim  

Í Messías og KJV er það: 

He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn; the Lord shall have them in derision. 

Á undan þessu versi er þáttur 41, með vers úr Sálmunum 2.3, þar er talað um fjötra og 

ok. Og þegar að það kemur að því þá er mikilvæg spurning hef lét það á okkur og hvers 
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vegna? Þessa fjötra og ok lét Drottinn á okkur. Viðbrögð Drottins er hlátur. Þessi 

mannlegu viðbrögð eiga ekki að skiljast bókstaflega heldur er þetta myndmál. Á 

himnum er allt með kyrrum kjörum en mennirnir tengjast Guði vegna trúarinnar og eru 

þá fyrst hæfir til að hafa samskipti við hann. Guð er svo miklu voldugri en mennirnir. 

Guð situr kyrr og horfir á þjóðirnar veltast um. Hann getur kennt þeim, sem ekki hlýða 

að virða sig. Þegar hann mælir, munu allir hlýða og þá skilja menn hvað það er, að rísa 

upp gegn guði og konunginum sem hann hefur vígt. Hér eru það viðbrögðin sem skipta 

mestu máli. Textinn er ljós og talar sínu máli.
105

 Þessi þáttur er resetatíf sungið af Tenór. 

Ég fann ekki í Handbók íslensku kirkjunnar að þessi texti væri notaður á einhverjum 

tilteknum degi.  

3.6 Hallelúja (Opinberunarbókin 19.6b; 11.15b og 19.16b) 

Þetta vers er í hluta II og er þáttur 44 í þeim hluta.  Í heild sinni er versið á íslensku: 

19.6: Og ég heyrði raddir sem frá miklum mannfjölda og sem nið margra vatna og sem gný frá 

sterkum þrumum. Þær sögðu: „Hallelúja, Drottinn Guð vor, hinn alvaldi, er konungur orðinn.  

11.15: Sjöundi engillinn básúnaði. Þá heyrðust raddir miklar á himni er sögðu: „Drottinn og 

Kristur hans hafa fengið valdið yfir heiminum og hann mun ríkja um aldir alda.“ 

19.16: Og hann hefur á skikkju sinni og lend nafn ritað: „Konungur konunga og Drottinn drottna.“ 

Í KJV er það: 

19.6: And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as 

the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth 

11.15: And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The 

kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign 

for ever and ever. 

19.16: And he hath on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND 

LORD OF LORDS. 

Í Messías er það  

19.6b: Hallelujah! for the Lord God omnipotent reigneth.  

11.15b  . . the kingdoms of this world is become the kingdoms of our Lord, and of His Christ, and 

He shall reign for ever and ever, Halleluja! 

19.16b. . . . KING OF KINGS, And LORD OF LORDS, and he shall reign for ever and ever, 

Hallelujah. 
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Þessi þáttur er þekktasti þáttur í verki Händels, hinn frægi Hallelúja kór. Árið 1996 var 

þessi þáttur kosinn í 10. sæti af um 17.000 verkum af hlustendum í Bretlandi um 

klassíska tónlist, þegar þeir voru beðnir um að nefna þeirra uppáhalds verk. Þegar 

Hallelújakórinn var fluttir þann 23.mars  1743 stóð Georg II konungur upp, og síðan þá 

hefur það verið hefð að standa upp þegar kórinn er sunginn. Kórinn er í D-dúr en sú 

tóntegund dýrðarinnar á barokktímanum. Upphafsorð þessa þáttar „Hallelúja! “merkja á 

hebresku Lofið drottinn. Það að tilbiðja hann. Margir krisnir einstaklingar nota þetta orð 

í stað þess að segja „ Guði sé lof“ eða „Guð minn góður.“
106

 Nú erum við komin inn í 

Opinberun Jóhannesar, sem er oft talin vera misskilin og mistúlkuð. Textinn er í þrennu 

lagi. Textabúturinn 11.15b er tekinn úr þeim hluta bókarinnar sem fjallar um dóm hinna 

sjö básúna. Mynd básúnanna er gamalkunn úr hefð Ísraelsmanna og táknar yfirleitt stríð 

eða hættuástand. Hér tákna þær líklega heimsendi. Lúðurinn boðar bæði gleði og 

hörmung. Þannig boða þeir hjálpræðið og upprisuna. En lúðrarnir eru í upphafi að boða 

dóm. Fyrstu fjórir beinast að höfuðskepnunum. Þrír síðari lúðarnir beinast að 

uppreisnarmönnum á jörðinni, andstæðingum Guðs.
107

 Sjöundi lúðurinn hljómar þegar 

Kristur er krýndur drottinn heimsins. Það er gleðin sem ríkir að lokum. Jóhannes gefur í 

skyn, að þrátt fyrir allar þessar hörmungar, muni kirkjunni verða hlíft þ.e.a.s. við 

þessum ógnum, þótt ekki verði mönnum hennar hlíft frá þrautum og neyð. Það er eins 

og þetta staðfesti, þann gleðitón sem sleginn er að lokum. Þannig að þeir sem trúa eigi 

þrátt fyrir allt að halda sér við sannfæringu sína.
108

 En þessi hluti textans er samt 

greinilega innskot því samhengið á milli textans okkar og þessa innskots texta er ekki 

mikill í burðum. Myndin er afar sterk. Fólk Guðs liggur á bæn og skyndilega hefjast 

raddir af himnum. Nú ríkir orð Krists í heiminum, á greinilega og sýnilegan hátt. 

Mannkynið getur ekki lengur barist gegn Guði. Orðalagið minnir örlítið á 2. 

Davíðssálm. Kristur mun ríkja sem Guð, Guð og Kristur eru eitt. Síðari textinn er í 

beinu framhaldi lýsingar þess, þegar Babýlon fellur. Hún var borg andstæðinganna og er 

tákn þess illa í heiminum. Hún fellur og á himnum er sunginn gleðisöngur vegna þess. 

Raddir hljóma nær og nær Drottni allt  þar til rödd hljómar frá hásæti hans, sem býður 

öllum að lofsyngja Guð. Ekki er hér þó Guð sjálfur sem mælir heldur einhver öldungur 

nálægur honum. Hann ávarpar alla, smáa og stóra, enga sérstaka, alla menn Guðs.  
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Lofið hljómar í svarinu, hallelúja, það eru hinir endurleystu sem svara. Orðið hallelúja 

kemur hvergi fyrir í Nýja testamentinu nema þarna, en það er aftur á móti notað mikið í 

Davíðssálmunum. Allur þessi texti minnir okkur þá á hellelújasálma í Gamla 

testamentinu. Þeir voru sérstaklega sungnir á páskahátíðinni á eftir máltíðinni. Þarna 

kemur hallelúja á réttum stað þegar að búið er að frelsa heiminn frá kúgun Babýlon. Að 

lokum í síðasta textabrotinu birtist Kristur. Hann stjórnar hersveitum himnanna. Lýsing 

hans er stórkostleg  og hann birtist tilbúinn til bardaga. Úr þeim bardaga verður ekkert 

því að orðið sem sigrar, er orðið sem gengur út frá munni hans. Kristur ber nafn sitt á 

læri sér og á skikkju sinni, en nafnið á lærinu var ekki óþekkt fyrirbæri til forna. Hér 

táknar nafnið að sjálfsögðu her hans og hvert vald hans er. Um leið og allir sjá nafn 

hans, svona áþreifanlega, hljóta þeir að verða að viðurkenna hann. Þannig er Kristur 

sigurvegarinn endanlegur. Textahöfundar nota textabúta úr opinberunarbókinni 19.6; 

11.15 og 19.16 og í þeirri röð. Farið er beint úr samhengi refsingar Guðs yfir í 

dómsdagssamhengi. Flestir vita um hvað opinberunarbókin fjallar. Hér er áheyrandinn 

kominn langt fram í framtíðina, um leið og hann býr í nútíðinni, þeirri nútíð sem lýst 

hefur verið með sigri Guðs á uppreisnarmönnum þjóðarinnar. Textarnir rísa upp úr 

miklu dómsdags samhengi. Lúðrarnir tengjast dómnum og Babýlonsborg 

uppreisnarinnar er fallin. Það er þá sem sigursöngurinn hefst, sem er hið eðlilega 

andsvar mannanna við sigri Guðs. Textanum er raðað stigmagnandi upp og 

hápunkturinn er vitanlega sá þegar að Kristur birtist og er sá Kristur sem píndur var og 

krossfestur, sá sem að gekk í gegnum alla þessar hörmungar og lýstu hefur verið. 

Áheyrandinn er að fagna honum, því hann hefur fylgt honum þennan veg og mætir 

honum í eilífum fögnuði.
109

 Þessi kór hluti er frægasti kór heimsins ef svo mætti segja. 

Hann er oft fluttur einn og sér án samhengis í hátíðarskyni. Það má því miður segja að 

það hafi veikt  áhrif hans í verkinu sjálfu að einhverju leyti. Menn hafa vanist því að 

túlka kórinn sem gleði, fögnuð og almenna játningu til þess Guðs, sem ríkri að eilífu. 

Þessi kór er hinsvegar alls ekki almennur einkennislaus sálmakór. Hann hefur tvenns 

konar stöðu. Í fyrsta lagi er hann hluti stærri heildar og í öðru lagi sýnir hann sjálfstæða 

hugsun og minnir þannig á sálm. Þessi kór er engan veginn lokakór, heldur sáttarkór 

Guðs og manna. Má því segja að þessi kór hafi orðið að einskonar þjóðsöng Händels.
110
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3.7 Ég veit, að lausnari minn lifir (Jobsbók 19.25-26) 

Þetta vers er í hluta III og er þáttur 45 í þeim hluta. Í heild sinni er versið á íslensku: 

Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á Foldu. Eftir að þessi húð mín er 

sundurtætt og allt hold er af mér mun ég líta Guð. 

 

Í KJV er það: 
 

For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter [day] upon the earth:And 

though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God: 

Í Messías er það:  
 

I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And 

though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God: 

 

Eftir þessi vers í Jobsbók koma vers úr Fyrra Korintubréfi 15.20 sem eru einnig í þætti 

45.  Jobsbók fjallar um þjáninguna og fyrst og fremst óverðskuldaða þjáningu, en það 

vandamál hefur hrjáð mennina öldum saman. Job hefur misst allt sem hann átti, eigur 

sínar, heilsu, fjölskylduna og allt það sem táknar velþóknun Guðs. Spurningin er því, á 

hann þetta ekki skilið? Gerði hann ekki eitthvað að sér til að verðskulda þessa úttreið, 

syndgaði hann? Mun hann ekki snúa sér frá Guði vegna þessa? Sá sem hefur lesið 

Jobsbók veit að Guð er að reyna Job. Og það er spenna að sjá í bókinni hvort að Job láti 

ekki undan freistingunni. Sá kafli sem er í tónverkinu segir  frá því þegar vinir Jobs 

benda honum á það að þeir sem illi eru, hljóta að uppskera í samræmi við það. Þeir 

ákæra hann fyrir ýmislegt sem að hann hefur ekki gert. Job svarar þeim og spyr hvenær 

þeir ætli að hætta þessu, geta þeir ekki bara vorkennt honum? Hann heldur að hann 

muni deyja fljótt og þá hlýtur sakleysi hans að koma í ljós, því Guð er réttlátur. Orðið 

lausnari þýddi á tímum Ísraelsmanna ákveðinn mann, er hafði þeirri hefndarskyldu að 

gegna gagnvart öðrum að líta mátti á það sem lausn. Job heldur að Guð muni ganga inn 

í þetta hlutverk og þar með mun hann hreinsa mannorð hans.
111

 Job veit eða trúir á það 

sem hann þráir. Það er eitthvað við það í tónverkinu hjá Händel hvernig hann setur upp 

„ég veit.“ Það er setning sem bergmálar í kristinni fullvissu. Eins og Jesús lifir eigum 

við að lifa. Trúin á líf eftir dauðann flæðir frá upprisu Jesú, ekki öfugt.
112

 Þarna er 

lausnarinn Jesú. Í tónverkinu kemur svo texti úr Fyrra Korintubréfi 15. 20: „En nú er 

Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróði þeirra sem sofnuð eru” og er skrítið að þessum 
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tveimur textum séu settir saman. Þessir tveir textar eru skv. Helgisiða bók ensku 

biskupakirkjunnar The Book of Common Prayer, notaðir við útfarir og er rætt um að 

presturinn og aðrir, sem mæti kistunni við sáluhliðið og lesi textann úr Jobsbók þegar 

kristan er borin inn í kirkju. Fyrst er lesinn versið úr Jóhannesarguðspjalli 11.25-26: ég 

er upprisan og lífið. Þar á eftir kemur kaflinn úr Jobsbók. Textinn úr Korintubréfinu er 

síðan lesinn í samfellu síðar í athöfninni.
113

 Textahöfundur er að sjálfsögðu að reyna að 

ná fram ákveðnum samstæðum með þessari framsetningu. Jesú er líka í Gamla 

testamentinu samkvæmt kristinni trú. Hann sér hvernig trúarboðskapur Gamla 

testamentisins rætist í Nýja testamentinu. Þessi þáttur í verkinu hjá Händel er aría 

sungin af sópran.  

3.8 Því lúðurinn mun gjalla og þá munu dauðir upp rísa (Fyrra Korintubréf 

15.52b-53) 

Þetta vers er í hluta III og er þáttur 48 í þeim hluta. Í heild sinni er versið á íslensku: 

Einni svipan, á einu augabragði, við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu dauðir 

upp rísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Forgengilegir og dauðlegir líkamir okkar eiga 

að breytast í óforgengilega líkami sem dauðinn nær ekki til. 

Í Messías og KJV er það: 

The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For 

this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. 

Allt breytist við dauðann, en þegar breyting verður umbreyting, verður sigur Guðs yfir 

dauðanum fullkomin. Þetta vers er lofsöngur Páls yfir sigri á dauðanum. Þetta var 

skrifað til kristinna manna sem héldu að þeir myndu aldrei deyja, heldur vera bornir upp 

til himmna með hinum endurkomna frelsara. Skyndilega sjá þessir menn ættingja sína 

veika og þeir deyja. Þeir fara með lík þeirra í musterin og jarða þau. Þeir vissu að innan 

tíðar myndu leifarnar rotna. Var þetta svona dýrlegt, þetta nýja líf í Kristi, sem að 

postularnir höfðu boðað? Þarna er Páll að segja að það sé dýrlegt. Þó að sumir kristnir 

verða lifandi þegar Kristur kemur aftur og sumir dánir breytir það ekki áætlun Guðs. 

Tilgangur hans var að hinir dauðlegu skyldu verða ódauðlegir, og hinir spilltu skyldu 

ekki verða spilltir. Það hefur því verið miskilningur hjá kristnum mönnum að upprisan 

sé eitthvað sem að lífgar við líkama okkar þegar við deyjum.
114

 Í hinni postullegri 
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trúarjátningu er fjallað um upprisu mannsins/holdsins. Allir dauðir munu rísa upp til lífs 

með Guði augliti til auglitis, og ekki sjá lengur svo sem í skuggsjá, í óljósri mynd. 

Postullega trúarjátningin vill leggja áherslu á, að það verði maðurinn allur sem líkami 

og sál og andi, er lifa mun í beinu samfélagi við Guð og notar þess vegna um upprisuna 

orðasamband, sem orðrétt þýðir „upprisa holdsins.“
115

 Páll segir að hold og blóð geta 

ekki erfti Guðsríki, þannig að Guð gefur okkur líkama sem getur það. Það sem Händel 

er að minna okkur á að syndin orsakar dauða samanber Rómverjabréfi 5, en þrátt fyrir 

það eru það ekki endalokin. Hinir lifendu munu breytast og einnig mun dauðinn 

umbreytast í Kristi, og það hljómar eins og lítur út eins og Páll sé á meðal þeirra sem 

umbreytast. Þessi bassa aría segir frá upprisu holdsins frekar en ódauðleika sálarinnar, 

það er ekki það sama. Ódauðleika sálarinnar er hægt að misskilja, það að sálin sé 

aðskilin frá líkamanum og og vegna þessa geri það hana ódauðlega. Þegar að 

líkamsleifarnar verða eitt við jörðina(jarðveginn) verður allt það létta í líkamanum, eins 

og sálin, eitt með Guði.
116

  

4. Umræður og niðurstöður 

 

Händel var upphaflega Lútherskur en þegar hann semur Messías var hann innvígður í 

ensku biskupakirkjuna en þegar horft er á verkið sést að það er mikið guðfræðilegt 

meistaraverk. Händel leit á biblíuna sem eina heild. Hann hefur kynnt sér Biblíuna mjög 

vel og svo er eins og hann verði fyrir opinberun, því þegar slíkt meistaraverk er samið á 

aðeins um þremur vikum hefur eitthvað mikið gengið á. Hann sótti innblástur sinn í 

Jesaja 40 þegar hann samdi verkið með orðunum „ Huggið, huggið lýð minn.“ Hann var 

mótaður af mörgum stefnum en í grunninn var það mótmælenda hugsunin að það er 

fyrir trúna á Jesú Krist sem við hljótum frelsun og fyrir náð Guðs. Það er af náð Guðs 

sem við lifum og hann er svo mikið stærri en mannfólkið. Hann stjórnar á himni og á 

jörðu en vegna þess að hann vill þeim er búa undir himninum hans allt það besta á sendi 

hann son sinn til að íbúar jarðinnar megi lifa. Því er það aðeins í gegnum Jesú Krist sem 

hægt er að verða aftur Guðs börn. Ganga með Jesú í gegnum það sem hann gekk og 

hljóta frelsi fyrir trúna á hann. Þetta vill Händel benda okkur á og hann notar tónlistina 
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til þess að reyna að fá áheyrendur til að skilja þetta stórfenglega og mikla undur sem á 

sér stað í öllu sem að Guð gerir. Það er oft erfitt að skilja þetta í lífinu sjálfu og  telur 

Händel að jafnvel þótt manneskjan sér þokkalega vel að sér í því sem stendur í 

Biblíunni, þá er það tónlistin sem getur dýpkað þennan skilning og aukið þau hughrif 

sem áheyrandi verður fyrir við hlustun. Það sem Guð gerði með komu sonarins í 

heiminn var til þess að heimurinn kæmist aftur í rétt samband við Guð. Til þess að geta 

síðan átt samband við Guð verður mannfólkið að eiga trú á Jesú Krist og það sem hann 

gerði fyrir það. Til þess að skilja þetta allt og fá sem besta innsýn í þetta stórkostlega 

undur sem endurlausn Jesú er þá getur tónlistin aukið mikið á þann skilning. Tenging 

hugans, sálarinnar við Messías var því til að áheyrendur skildu frekar hvað Guð var að 

gera þegar Jesú Kristur var kvalinn, krossfestur, deyddur og reis síðan upp frá dauðum.  
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6. Viðauki 

Hér er allur enski textinn í heild sinni tekið af: 

http://www.worshipmap.com/lyrics/messiahtext.html 

Part I 

(1) Overture 

(2) Comfort Ye 

Isaiah 40:1-3 

1. Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. 2. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto 

her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned. 

3. The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert 

a highway for our God. 

(3) Every Valley 

Isaiah 40:4 

4.Every valley shall be exalted, and every mountain and hill made low, the crooked straight, and the rough 

places plain. 

(4) And the Glory of the Lord 

Isaiah 40:5 

5. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together:for the mouth of the Lord 

hath spoken it. 

(5) Thus saith the Lord 

Haggai 2:6,7 

6. Thus saith the Lord of Hosts; Yet once, a little while and I will shake the heavens, and the earth, and the 

sea, and the dry land; 7. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come 

Malachi 3:1 1. The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to His temple, even the messenger of the 

covenant, whom ye delight in:Behold, He shall come, saith the Lord of Hosts. 

(6) But who may abide the Day of His Coming? 

Malachi 3:2 

2. But who may abide the day of His coming? and who shall stand when He appeareth? For He is like a 

refiner's fire. 

http://www.worshipmap.com/lyrics/messiahtext.html
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(7) And He shall Purify 

Malachi 3:3 

3. And He shall purify the sons of Levi. . . that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. 

(8) Behold A Virgin Shall Conceive 

Isaiah 7:14 (Matthew 1:23) 

Behold, a virgin shall conceive, and bear a Son, and shall call his name EMMANUEL, God with us. 

(9) O thou that tellest good tidings to Zion 

Isaiah 40:9 

9. O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain; O thou that tellest good 

tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength; lift it up, and be not afraid; say unto the cities of Judah, 

Behold your God! 

Isaiah 60:1 

1. Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. 

(10) For behold, darkness shall cover the earth 

Isaiah 60:2,3 

2. For, behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people; but the Lord shall arise upon 

thee, and His glory shall be seen upon thee. 3. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the 

brightness of thy rising. 

(11) The people that walked in darkness 

Isaiah 9:2 (Matthew 3:16) 

2. The people that walked in darkness have seen a great light: and they that dwell in the land of the shadow 

of death, upon them hath the light shined. 

(12)For unto Us a Child is born 

Isaiah 9:6 

6. For unto us a Child is born, unto us a Son is given: and the government shall be upon His shoulder: and 

His name shall be called Wonderful, Counsellor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of 

Peace. 
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(13) Pastoral Symphony 

(14) There were shepherds abiding in the field 

Luke 2:8 

8. There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks by night.  

Luke 2:9 

9. And lo! the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them: and 

they were sore afraid. 

(15) And the Angel said unto them 

Luke 2:10,11 

10. And the angel said unto them, Fear not; for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall 

be to all people. 11. For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. 

(16) And suddenly there was with the Angel 

Luke 2:13 

13. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, 

(17) Glory to God 

Luke 2:14 

14. Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men. 

(18) Rejoice greatly, O Daughter of Zion 

Zechariah 9:9,10 (Matthew 21:5) 

9. Rejoice greatly, O daughter of Zion; Shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee. 

He is the righteous Savior. . 10. . . And he shall speak peace unto the heathen. 

(19) Then shall the eyes of the blind 

Isaiah 35:5,6 

5. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. 6. Then shall the 

lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb shall sing. 

(20) He shall feed his flock like a shepherd 

Isaiah 40:11 
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11. He shall feed his flock like a shepherd; and he shall gather the lambs with His arm, and carry them in 

His bosom, and shall gently lead those that are with young. 

Matthew 11:28, 29 28. Come unto [Him], all ye that labour and are heavy laden, and [He shall]give you 

rest. 29. Take [his] yoke upon you, and learn of [Him]; for [he is] meek and lowly of heart: and ye shall 

find rest unto your souls. 

(21) His yoke is easy 

Matthew 11:30 

30. [His] yoke is easy, and [his]burden is light. 

Part II 

(22) Behold the lamb of God 

John 1:29 

29.Behold the Lamb of God, that taketh away the sins of the world. 

(23) He was despised  

Isaiah 53:3 

3. He is despised and rejected of men: a man of sorrows, and acquainted with grief. . . Isaiah 50:6 [He]gave 

[His] back to the smiters, and [His] cheeks to them that plucked off the hair: [He] hid not [His] face from 

shame and spitting. 

(24) Surely He hath borne our griefs 

Isaiah 53:4,5 

4. Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows. . . . 5. . . He was wounded for our transgressions, 

he was bruised for our iniquities:the chastisement of our peace was upon him, 

(25) And with His stripes we are healed 

Isaiah 53:5b 

5. and with His stripes we are healed 

(26) All we like sheep have gone astray 

Isaiah 53:6 

6. All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the Lord hath laid on 

him the iniquity of us all. 
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(27) All they that see him laugh him to scorn 

Psalm 22:7 

7. All they that see [him]laugh [him] to scorn: they shoot out their lips, they shake their heads, saying: 

(28) He trusted in God 

Psalm 22:8 (Matthew 27:43) 

8. He trusted [in God] that he would deliver him:let him deliver him, if he delight in him. 

(29) Thy rebuke hath broken His heart 

Psalm 69:20 

20. [Thy] rebuke hath broken [his] heart; [He is] full of heaviness. [He]looked for some to have pity [on 

Him], but there was none; neither found [He] any to comfort [Him]. 

(30) Behold, and see if there be any sorrow 

Lamentations 1:12 

12. Behold, and see if there be any sorrow like unto [his] sorrow. . . 

(31) He was cut off out of the land of the living 

Isaiah 53:8b 

8. he was cut off out of the land of the living: for the transgression of [Thy] people was He stricken. 

(32) But Thou didst not leave His soul in hell 

Psalm 16:10 (Acts 2:27) 

10. [But] thou [didst] not leave [his] soul in hell; neither [didst]thou suffer Thy Holy One to see corruption. 

(33) Lift up your heads, O ye gates 

Psalm 24:7-10 

7. Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the King of Glory shall come 

in. 8. Who is the King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. 9. Lift up your 

heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the King of Glory shall come in. 10. Who is 

the King of Glory? The Lord of Hosts, He is the King of Glory. 

(34) Unto which of the angels said He at any time 

Hebrews 1:5 (Psalm 2:7) 
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5. For unto which of the angels said He at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? 

(35) Let all the angels of God worship Him 

Hebrews 1:6b 

6. "Let all the angels of God worship Him." 

(36) Thou art gone up on high 

Psalm 68:18 (Ephesians 4:8) 

18. Thou art gone up on high, Thou hast led captivity captive, and received gifts for men; yea, even for 

Thine enemies, that the Lord God might dwell among them. 

(37) The Lord gave the word 

Psalm 68:11 

11. The Lord gave the word: great was the company of [the preachers]. 

(38) How beautiful are the feet 

Romans 10:15 (Isaiah 52:7) 

15. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things! 

(39) Their sound is gone out 

Romans 10:18 (Psalm 19:4) 

18. their sound is gone out into all lands, and their words unto the ends of the world. 

(40) Why do the nations so furiously rage together? 

Psalm 2:1,2 (Acts 4:25-26) 

1. Why do the heathen rage, and why do the people imagine a vain thing? 2. The kings of the earth rise up, 

and the rulers take counsel together, against the Lord, and against His Anointed, 

(41) Let us break their bonds asunder 

Psalm 2:3 

3. Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes from us. 
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(42) He that dwelleth in heaven 

Psalm 2:4 

4. He that dwelleth in the heavens shall laugh them to scorn; the Lord shall have them in derision. 

(43) Thou shalt break them 

Psalm 2:9 

9. Thou shalt break them with a rod of iron; Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. 

(44) Hallelujah 

Revelation 19:6 

6. Hallelujah! for the Lord God omnipotent reigneth. Revelation 11:15 15. . . the kingdoms of this world 

are become the kingdoms of our Lord, and of His Christ: and He shall reign for ever and ever. Revelation 

19:16 16. . . . KING OF KINGS, LORD OF LORDS. 

 

Part III 

(45) I know that my redeemer liveth 

Job 19:25, 26 

25. I know that my redeemer liveth, and that He shall stand on the latter day upon the earth: 26. And 

though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. 1Corinthians 15:20 

20. [For] now is Christ risen from the dead. . . the firstfruits of them that [sleep]. 

(46) Since by man came death 

1Corinthians 15:21,22 

21. Since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. 22. For as in Adam all die, 

even so in Christ shall all be made alive. 

(47) Behold I tell you a mystery 

1Corinthians 15:51,52 

51. Behold, I tell you a mystery: We shall not all sleep; but we shall all be changed, 52. In a moment, in a 

twinkling of an eye, at the last trumpet; 

(48) The trumpet shall sound 

1Corinthians 15:52b-53 

52. the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 53. For this 

corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. 
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(49) Then shall be brought to pass 

1Corinthians 15:54b (Isaiah 25:8) 

54. then shall be brought to pass the saying that is written, 'Death is swallowed up in victory.' 

(50) O death where is thy sting? 

1Corinthians 15:55-56 (Hosea 13:14) 

55. O death, where is thy sting? O grave where is thy victory? 56. The sting of death is sin; and the strength 

of sin is the law. 

(51) But thanks be to God 

1 Corinthians 15:57 57.  

But thanks be to God, who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. 

(52) If God be for us 

Romans 8:31, 33, 34 

31. If God be for us, who can be against us? 33. Who shall lay any thing to the charge of God's elect? It is 

God that justifieth. 34. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who 

is at the right hand of God, who makes intercession for us. 

(53) Worthy is the Lamb 

Revelation 5:12, 13 

12. Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, 

and glory, and blessing. 13. . . . Blessing, and honour, glory and power, be unto Him that sitteth upon the 

throne, and unto the Lamb for ever and ever. Amen. 


