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“ Sumir skilja og túlka 
‘aðskilnað ríkis og kirkju’ 
sem merki um það að GUÐ 
SÉ EKKI TIL og að þeir 
sem trúi á Guð almáttugan, 
eða hafi aðra guði, megi 
ekki tala opinberlega um 
sína trú.

Jórunn Sörensen sagði: 
„Trú er einkamál og því eiga 
þeir sem stjórna landinu ekki að 
tala um sín trúarbrögð. Það 
veikir traust þeirra sem trúa á 
annan hátt -  eða trúa alls ekki, á 
þeim.“ Þetta er trú Jórunnar, 
eitthvað sem henni finnst vegna 
sinnar trúar. Og þótt hún 
staðhæfi það þá kemur það 
alltaf upp þegar rætt er um ‘Rétt 
eða rangt’ í siðferðismálum.

Löggjafar- og 
dómsvaldið fjalla um þetta á 
hverjum degi. Hvað notar 
maður til þess að meta eða 
dæma eitthvað? Við hvað 
styðst maður til þess eða greina 
á milli þess sem er rétt eða 
rangt? Svarið er einfalt, við 
styðjum okkur við trúarbrögðin. 
(Þar er nefnilega fjallað um 
siðferðileg efni).

Þessa dagana fer fram 
umræða á opinberum vettvangi 
um það hvort samkynja gifting 
sé ‘rétt eða röng’. Seinna meir 
má svo búast við því að 
opinberir aðilar vilji ræða það 
hvort það sé rétt eða rangt að 
fullorðnir giftist börnum (í 
sumum löndum er það jafnvel 
löglegt). Það má leiða líkum að 
því að ef við höldum áfram á 
þessari braut þá munu yfirvöld 
einhvern tímann fjalla um það

hvort það sér ‘rétt eða rangt’ að 
giftast hundi eða lambi.

Um leið að lesendur lesa 
þetta hryllir þeim eflaust við. 
Flestir myndu segja að það 
kæmi aldrei til greina að 
yfirvöld tækju þetta til 
umfjöllunar.

En afi minn sagði mér 
einmitt að yfirvöld myndu 
aldrei ræða það né setja lög 
sem leyfa karli að giftast karli 
og öfugt.

Almenningur nýtir sér 
trúarbrögð til þess að meta og 
dæma í siðferðismálum. Þess 
vegna verður að fara í saumana 
á því hvað ‘aðskilnaður ríkis og 
kirkju’ þýðir í raun og veru svo 
að fólk noti það ekki sem vopn 
til þess að þagga niður umræðu 
og raddir trúaðra.

Þýðir ‘aðskilnaður ríkis 
og kirkju,’ að það sé rangt að 
kennarar tali um Guð í 
skólanum? Að það sé rangt að 
biðjast upphátt fyrir? Rangt að 
nefna Guð í þjóðsöngnum? 
Þýðir það að við þurfum að

hreinsa út allt sem minnirt á að 
Guð sé til? Á myndini hér fyrir 
ofan er Guð nefndur. Ef við 
athugum ekki nákvæmlega hvað 
aðskilnaður ríkis og kirkju þýðir 
þá gætu lögfræðingar krafist 
þess að þetta merki yrði fjarlægt 
eins og gert var í 
Bandaríkjunum. Þýðir 
‘aðskilnaður ríkis og kirkju’ að 
breyta þurfi þjóðsöngnum sem 
segir “Ó, Guð vors lands, Ó 
lands vors Guð vér lofum þitt

heilaga, heilaga nafn” Sumir 
vilja nota aðskilnað ríkis og 
kirkju til að ná því fram eins og 
svo mörgu öðru.

Vegna rangra þýðinga 
og mistúlkunar á aðskilnaði 
ríkis og kirkju gætu 
lögfræðingar í Bandaríkjunum 
krafist þess að orðin, "In God 
We Trust" verði afmáð af 
peningaseðlum. Þess vegna 
verður að fara vel í saumana á 
því hvað ‘aðskilnaður ríkis og 
kirkju’ þýði í raun og veru áður 
en lögin verða sett.

Meira en 1200 vefsíður 
fjalla um ‘aðskilnað ríkis og 
kirkju’ og flestar eru þær 
skrifaðar af trúleysingjum. 
(MSN search) Hvar með Martin 
Luther sem yfirgaf ríkiskirkjuna 
vegna þess að hún stóð ekki 
lengur við Biblíuna sem orð 
Drottins.

Engin trú á að vera 
þjóðtrú! Engin trú (mannúðleg, 
islamsk eða kristin) á að njóta 
forréttinda umfram aðra. Engu 
að síður, er mikið af 
mannúðlegu námsefni, 
mannúðlegum rannsóknum og 
mannúðlegum trúarbrögðum 
notað til þess að þagga niður og 
draga í efa allt sem trúaðir 
menn segja. Er það sanngjarnt? 
Er þetta sá ‘aðskilnaður ríkis og 
kirkju’ sem er í boði?

Þingmenn og allir þeir 
sem hafa löggjafar-, dóms- og 
framkvæmdavald fengu það 
vald frá kjósendum. Þar sem 
lýðræði ríkir þurfa þingmenn 
sem ekki eru trúaðir að tala fyrir 
kjósendur sem eru það, svo 
rödd þeirra megi heyrast. Á 
hinn bóginn þurfa svo 
þingmenn sem eru trúaðir að 
tala fyrir þá kjósendur sem eru 
ekki trúaðir svo rödd þeirra 
megi heyrast.

Sumir skilja og túlka 
‘aðskilnað ríkis og kirkju’ sem 
almenna reglu sem merki um 
það að GUÐ SÉ EKKITIL og 
að þeir sem trúa á Guð 
almáttugan eða hafi aðra guði



megi ekki tala opinberlega um 
sína trú. Hugmyndin um 
‘aðskilnað ríkis og kirkju’ er 
afleit.

Í ríkisskólum er ekki 
mögulegt að veita öllum 
trúfélögum tækifæri til þess að 
fjalla um sína trú. Það er góð 
hugmynd að afnema kennslu í 
trúarbrögðum í ríkisskólum.
Það er hlutverk kirkjunnar að 
boða fullorðnum sem börnum 
fagnaðarerindið. En það á að 
vera leyfilegt að tala um sína trú 
í skólanum. Aðskilnaður ríkis 
og kirkju má ekki verða vopn til 
þess að banna fólki að tala 
opinberlega um sín trúarbrögð, 
þótt sumir vilji hafa það þannig. 
Í ríkisskólum er ekki mögulegt 
að veita öllum trúfélögum 
tækifæri til þess að fjalla um 
sína trú hvað þá um trú sumra 
vísindamanna?
Þróunarkenningin kveður á um 
að líf dýra, manna og jurta hafi 
kviknað út frá einhverju efni 
sem var ekki lifandi þ.e. að 
þaðan sé lífið komið_og að 
sólarkerfið hafi myndast eftir 
mikla sprengingu. Það er trú 
Charles Darwins sem margir 
trúa einnig á. Þessi kenning, eða 
hugmynd, er ekki vísindi heldur 
trú. Vísindamenn hafa einnig 
sagt að það sem þeir ‘trúa’ um 
þróunarkenninguna þ.e. upphaf 
lífsins og sprenginuna miklu sé 
ógerlegt að sanna. Þannig að 
þetta er trú og trúarbrögð sumra 
vísindamanna en ekki allra.

Einstein og Newton 
trúðu á Guð almáttugan. Issac 
Newton skrifaði um guðfræði 
kristninnar. Þróunarkenningin 
hefur verið vopn til þess að 
draga í efa allt sem fólk trúir á.

Sumir vilja nota 
aðskilnað ríkis og kirkju til þess 
að koma í veg fyrir kennslu í 
vísindum, kennslu um 
möguleikinn að það gæti hafði 
verið skapari sem skapaði alla 
hluti. Eins og 
flokkunarfræðingur Carolus

til kerfi til þess að nefna lífveru 
að lókum sagði hann að hann 
hafði séð verkin Skaparins 
handa í flokkunarfræði. Í 
augum hans var vísindi verk 
manns til þess að rannsaka allt 
það sem Skaparinn hefur 
skapað og læra hvernig á að 
nota það. Hvers vegna heyrum 
við ekki lengur raust hans í 
vísindi?

Trúfrelsi hér á landi er 
orðin tóm. Það er alveg hægt að 
vera kristinn og tilheyra ekki 
þjóðkirkjunni. Sú umræða er ekki 
aðeins fyrir trúleysingja heldur 
fyrir kristna menn líka. Það á ekki 
að vera til nein ‘þjóðkirkja’.

62. grein stjórnarskrárinnar 
segir “hin evangeliska lúterska 
kirkja skal vera þjóðkirkja á 
Íslandi, og skal ríkisvaldið að því 
leyti styðja hana og vernda. Breyta 
má þessu með lögum.”

Vonandi mun‘aðskilnaður 
ríkis og kirkju’ þýða að yfirvöld 
munu breyta stjórnarskránni svo 
íslenska ríkið skilji sig frá Lútersku 
kirkjunni svo engin ein þjóðkirkja 
verði til. Og með því að gera það 
eflist og styrkist trúfrelsið svo það 
verður ekki lengur aðeins orðin 
tóm heldur TRÚFRELSI í raun og 
veru.

Skrifað 11. október 2005 
eftir Krists burð.

Linnaeus sagði á eftir hann bjó


