
Nd. 501. Nefndarállt

om  tillögo til þingsályktunar um undirbúning skilnaðar rikis og kirkju.

Frá minni hluta kirkjunefndar.

Jeg undirritaður hefi ekki getað orðið samferða meðnefndarmönnum min- 
um um þingsályktunartillögu um undirbúning skilnaðar ríkis og kirkju, á þing- 
skjali 129.

Telur meiri hlutinn aðskilnaðinn orðinn æskilegan, sem allra fyrst, og 
mælir þvi með tillögunni. Jeg álít tillöguna ekki tímabæra, og þvi að ófyrirsynju 
fram borna, a f þeim ástæðum, sem hjer skal greina.

Um siðustu aldamót var talsvert sterk hreyfing viða i landinu, sem vildi 
skilja kirkjuna frá rikinu. Mörgum þótti þjóðkirkjan ekki nógu frjálslynd, en 
hins vegar svo m ikil deyfð rikjandi i henni, að ekki væri viðunandi, og sumir 
löldu  jafnvel presta og kirkju óþarfa, sem best væri að losna við til fullnustu.

Fyrstu árin eftir aldamótin voru þær raddir háværar, sem heimtuðu að- 
skilnaðinn. En smám saman virðist áhugi þjóðarinnar hafa dofnað fyrir máli 
þessu, og jeg minnist þess ekki að hafa sjeð í neinum þingmálafundargerðum 
seinustu ára áskoranir í þessa átt. Ástæðúrnar tyrir því, að þjóðin hefír fjarlægst 
hugmyndina um aðskilnað rikis og kirkju, munu aðallega vera:

1. Reynsla manna um þá fríkirkjusöfnuði, sem þegar hefir verið komið á fót í 
landinu.

Þeir menn, sem verið hafa í fríkirkjusöfnuðunum, virðast ekki hafa sætt 
sig belur við veruna þar en' i þjóðkirkjunni. Sumir frikirkjusöfnuðirnir hafa 
m jög fært saman kvíarnar, og fjelógum þeirra hefir fækkað. Þeir hafa fiestir 
launað presta sína svo illa, að þeim hefir gengið erfiðiega að fá presta, þótf 
á þvi hafi verið undantekningar. Deyfðin hefir verið engu minni i þessum 
frikirkjusöfnuðum en i þjóðkirkjunni, nema jafnvel meiri. Þessi reynsla ein- 
stakra fríkirkjusafnaða mun hafa fjarlægt marga hugmyndinni um aðskilnað 
rikis og kirkju.

2. Islensku þjóðkirkjunni hefir aukist m jög frjálslyndi á siðustu tímum. Guð- 
fræðideild háskólans hefir verið skipuð mönnum, sem hafa rýmkað sjón- 
deildarhring hennar. Kirkjan hefir þar með fengið lifsloft og hefir samþýðst 
nýrri menningu og framþróun. Ný trúarvakning hefir orðið i landinu, og 
margt bendir til, að nýtt líf sje að færast i kirkjuna, en það gefur aftur von 
um, að þjóðkirkjan muni enn geta orðið ein sterkasta stoð undir menningu 
þjóðarinnar. Þetta mun mega telja aðalástæðu fyrir þvi, að aðskilnaðarhug- 
myndin hefir mist fylgi.

3. V ið þær umræður, sem orðið hafa opinberlega um þetta mál, og með auk- 
inni þekkingu á þvi, hvernig ástatt er hjá þeim þjóðum, þar sem riki og 
kirkja eru aðskilin, þá hafa menn sjeð marga agnúa á fríkirkjufyrirkomu- 
laginu, sem virðast engu minni, heldur jafnvel meiri, en á þjóðkirkjunni.



Þar sem engir, eða þvi nær engir, þingmálafnndir á seinnstn írnm  hafa 
látið þá ósk í ljós að aðskilja riki og kirkjn, þ á  er sýnilegt, að tillaga þessi er 
ekki borin fram samkvæml ósk þjóðarinnar. En í svona máli verðnr vitanlega 
þ jó ð a r v i l j in n  að ráða. Enda mun það ekki vera meining háttv. flutningsmanna að 
ganga hjer gegn þjóðarviljannm. En þar sem vitanlegt er, að m ikill hlnti þjóðar- 
innar er mótfallinn aðskilnaðinum, þá sýnist mjer ekki rjett að heimta það a f 
stjórninni, að hún fari að vasast i þessu máli.

Ótal verkefni liggja fyrir þingi og stjórn, sem mörg eru örðug úrlausnar. 
V ið verðum að nota alla okkar krafta að koma þeim málutn, er skjótrar úrlausn- 
ar bíða, í sæmilegt horf.

Þetta mál er mjög mikilvægt og þarf margra ára rækilegrar íhugunar með. 
Og áður en þingið fer að leggja málið í skaut stjórnarinnar, þá þarf þjóðin að 
ræða það rækilega og láta óskir sinar i Ijós þvi viðvikjandi.

Þjóðkirkjan islenska er nú búin að standa i nær þvi 5 aldir. Á þessum 
tima hefir hún verið aðalmenningarstofnun þjóðarinnar. Margir gallar hafa að 
visu verið á henni, og eru enn, en nær virðist liggja að lækna þá galla, í staðinn 
fyrir að leggja hana niður með stuttum aðdraganda og litilli fyrirhyggju. En e f 
sá timi kemnr, að þjóðin vill ekki lengur hafa þjóðkirkju, og er búin að ger- 
hugsa sjer nýtt kirkjufyrirkomulag, eða vill enga kirkju bafa, þá á þessi hugmynd 
að komast i framkvæmd. Þá er málið timabært, en nú ekki.

Með skírskotun til þess, sem að framan er sagt, leyfi jeg mjer að leggja á 
móti því, að tillaga þessi verði samþykt, en vil ráða háttv. deild til að afgreiða 
hana með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.

Þar sem engar áskoranir hafa komið fram frá þjóðinni á seinustu árum 
um skilnað rikis og kirkju, telur deildin ekki timabært að samþykkja þings- 
ályktun þessa, og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 20. ágúst 1919.

þorsteinn Jónsson.


