
Nd. 279. Frumvarp
til laga um kirkjuráð.

Frá menntamálanefnd.

1. gr.
Setja skal kirkjuráð fyrir hina islenzku þjóðkirkju, samkvæmt þvi, sem 

segir i lögum þessum.
2. gr.

Verkefni kirkjuráðsins er að vinna að eflingu islenzkrar kristní og styðja 
að trúar- og menningaráhrif um þjóðkirkj unnar með þvi að:
a. ihuga og gera ályktanir um þau mál, sem varða þjóðkirkjuna i heild sinni 

og einstaka söfnuði hennar.
b. stuðla að frjálsri starfsemi til eflingar kristnilifi þjóðarinnar, mannúðar- og 

liknarstarfsemi.
3. gr.

Kirkjuráðið hefir:
1. Ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um þau mál, er kirkjuna varða og heyra undir 

verksvið löggjafarvaldsins eða sæta konungsúrskurði. Svo og þau mál önnur, 
er kirkjustjórnin kann að leita álits þess um.



' 2. Samþykktaratkvæði og ákvörðunarrétt um guðsþjónustur kirkjunnar, veit- 
ingu sakramenta og kirkjulegar atKafnir og helgisiði, þó eigi fyrr en tillögur 
ráðsins hafa verið samþykktar á prestastefnu (synodus). Ennfremur um þau 
mál, er hið almenna löggjafarvald kánn að fá kirkjuráðinu til meðferðar og 
f  ullnaðarákvörðunar.

3. Rétt til að kjósa 1 mann til að taka þátt í stjórn kirkjulegrar starfsemi í 
sambandi við útvarp.

4. Ráðstöfunarvald yfir fé því, sem lagt kann að verða til frjálsrar kirkju- 
legrar starfsemi eða annara kirkjulegra þarfa, eftir nánari ákvæðum, sem 
fjárveitingavaldið setnr i hvert sinn.

Vafaatriði um takmörk á samþykktar- og ákvörðunarvaldi kirkjuráðs 
samkvæmt 2. lið þessarar greinar sæti úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneytis- 
ins, þangað til Alþingi ákveðrn* á annan veg með lögum.

4. gr.
Kirkjuráðið skipa 5 menn, biskup landsins og 4 guðfræðingar, kosnir af 

sóknarprestum þjóðkirkjunnar og kennurum guðfræðideildar háskólans. 
Kirkjumálaráðuneytið setur reglugerð um kosninguna.

5. gr. : .
c Enginn má eiga sæti í kirkjuráði, nema hann fullnægi þessum skilyrðum:
a. Sé meðlimur þjóðkirkjunnar.
b. Sé orðinn 30 ára að aldri.
c. Eigi löglega með sig sjálfur og
d. hafi óflekkað mannorð. .

6. gr.
Kirkjuráðið er ályktunarfært um mál þau, er greinir i 1., 3. og 4. lið 3. 

greinar, ef 4 eru á fundi.
En um þau mál, er getur í 2. hð 3. greinar, hefir ráðið eigi ákvörðunarrétt, 

nema það sé fullskipað, eða 4 kirkjuráðsmenn greiði samhljóða atkvæði.
Nú er kirkjuráði með sérstökum lögum falið að gera tillögu um veitingu 

prestakalia, og er þá ráðið ályktunarfært, þótt eigi séu 4 á fundi, ef þeir, sem 
eru fjarverandi, senda skriflegt álit og tillögu í símskeyti. Nú verða atkvæði 
jöfn, og ræður þá atkvæði biskups.

. 7. gr. ,
Biskupinn er sjálfkjörinn forseti kirkjuráðs. En ráðið sjálft kýs varafor- 

seta og ræður ritara. Forseti kallar ráðið saman og kemur ályktunum þess á 
framfæri.

Biskup kallar saman kirkjuráð á ársfund einu sinni á ári. Aukafundir 
skulu haldnir þegar kirkj umálaraðherra, biskup eða 2 menn í ráðinu óska þess.

8. gr.
Kirkjuráðsmenn fá greiddan framlagðan kostnað og aðstoð eftir reikn- 

ingi, er ráðuneytið úrskurðar. .



G r e i n a r g e r ð .

Kirkjumálaráðherra hefir sent nefndinni frumvarp til laga um kirkjuráð, 
samið af kirkjumálanefnd, og hefir menntamálanefnd tekið það til flutnings 
með þeim breytingum, sem samanburður við fylgiskjal I. sýnir. Nefndin hefir 
auk þess leitað umsagnar biskups (fskj. II.) og framhaldsálits kirkjumála- 
nefndar (fskj. III.) um málið. Nefndin hefir numið burt úr frv. öll ákvæði um 
kosningu kirkjuráðs, en ætlast liinsvegar til, að þau verði tekin upp í reglugerð, 
sem kirkjumálaráðuneytið setur.

Fylgiskjal L ^

Frumvarp til laga um kirkjuráð, samið af kirkjumálanefnd, ásamt greinargerð
nefndarinnar:

1. gr. Setja skal kirkjuráð fyrir hina islenzku þjóðkirkju, samkvæmt því, 
sem segir í lögum þessiun.

2. gr. Verkefni kirkjuráðsins er að vinna að eflingu islenzkrar kristni og 
styðja að trúar- og menningaráhrifum þjóðkirkjunnar með þvi að:
a. íhuga og gera ályktanir um þau mál, sem varða þjóðkirkjuna í heild sinni 

og einstaka söfnuði hennar.
b. Stuðla að frjálsri starfsemi til eflingar kristnilifi þjóðarinnar, mannúðar- og 

liknarstarfsemi.
3. gr. Kirkjuráðið hefir:

1. Ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um þau mál, er kirkjuna varða og heyra 
undir verksvið löggjafarvaldsins eða sæta konungsúrskurði. Svo og þau 
mál önnur, er kirkjustjórnin kann að leita álits þess um.

2. Samþykktaratkvæði og ákvörðunarrétt um guðsþjónustur kirkjunnar, veit- 
ingu sakramenta og kirkjulegar athafnir og helgisiði, þó eigi fyrr en tillögur 
ráðsins liafa verið samþykktar á prestastefnu (synodus) og bornar undir 
héraðsfundi, og meiri hluti þeirra verið þeim meðmæltur. Ennfremur um 
þau mál, er hið almenna löggjafarvald kann að fá kirkjuráðinu til með- 
ferðar og fullnaðarákvörðunar. .

3. Rétt til að kjósa 1 mann til að taka þátt í stjórn kirkjulegrar starfsemi í 
sambandi við útvarp.

4. Ráðstöfunarvald yfir fé þvi, sem lagt kann að verða til frjálsrar kirkju- 
legrar starfsemi eða annara sérstakra kirkjulegra þarfa, eftir nánari 
ákvæðum, sem fjárveitingavaldið setur í hvert s'inn.

Vafaatriði um takmörk á samþykktar- og ákvörðunarvaldi kirkjuráðs 
samkvæmt 2. lið þessarar greinar sæti úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneyt- 
isins, þangað til Alþingi ákveður á annan veg með lögum.

4. gr. Kirkjuráðið skipa 5 menn, og eru þeir þessir: .



a. Biskup landsins.
b. Lögfræðingur, tilnefndur af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu.
c. Guðfræðingur, kosinn af kennurum guðfræðideildar háskólans og sóknar- 

prestmn þjóðkirkjunnar.
d. 2 fulltrúar, kosnir af héraðsfundum.

5. gr. F.nginn má eiga sæti í kirkjuráði, nema hann fullnægi þessum skil- 
yrðum:
a. Sé meðlimur þjóðkirkjunnar.
b. Sé orðinn 30 ára að aldri. .
c. Eigi löglega með sig sjálfur og
d. hafi óflekkað mannorð.

6. gr. Ráðuneytið nefnir lögfræðing, og annan til vara, til að taka sæti í 
kirkjuráði til 5 ára í senn. Varamaður tekur þar sæti í forföllum aðalmanns.

Nú verður autt sæti lögfræðings, eða varamanns hans, áður en 5 ár eru 
liðin, og nefnir ráðuneytið menn í stað þeirra fyrir það, sem eftir er tímans.

7. gr. Guðfræðingur sá, er taka skal sæti í kirkjuráði samkvæmt c-lið 4. 
greinar, skal kosinn til 5 ára i senn. Skulu þeir, er hann eiga að kjósa, senda skrif- 
leg atkvæði sín til biskups fyrir febrúarlok það ár, er kosning fulltrúa á fram að 
fara. 1 marzmánuði telur yfirkjörstjórn (sbr. 12. gr.) atkvæðin, og er sá rétt 
kjörinn, sem fengið hefir flest atkvæði. Jafnframt skal kjósa varamann, er hlot- 
ið hefir guðfræðimenntun, til jafnlangs tima, til að taka sæti i ráðinu i forföllum 
aðalmanns, og fer um kosningu hans á sama hátt. Biskup tilkynnir próföstum 
kosningu aðalmanns og varamanns hans, áður en kosning fulltrúa samkvæmt 
d-lið 4. greinar fer fram. Verði sæti aðalmanns og varamanns hans autt, áður 
en kjörtimabil hans er útrunnið, skal kjósa menn i stað þeirra fyrir það, sem 
eftir er af kjörtímabilinu.

8. gr. Fulltrúa skal kjósa á héraðsfundi til 5 ára i senn. Prófastur stýrir 
kosningu, en héraðsfundur kýs 2 menn í kjörstjórn með honum. Kosning fer 
fram skriflega, og hafa þeir einir kosningarrétt, er sæti eiga í héraðsnefnd.

9. gr. Kosning fer þann veg fram, að þegar prófastur hefir sett kjörfund, 
fær hver viðstaddur héraðsnefndarmaður kjörseðil og ritar á hann nöfn og 
heimilisfang þeirra 2 fulltrúa, er hann kýs. Skilar hann þá kjörstjórninni seðli 
sinum, en hún lætur hann þegar í umslag undir atkvæðaseðla. Þegar allir hér- 
aðsnefndarmenn hafa kosið, lokar kjörstjórnin umslaginu og setur fyrir innsigli 
sín. Siðan ritar prófastur á umslagið: „ A t k v æ ð a s e ð l a r  f u l l t r ú a “ og 
nafn prófastsdæmisins, en þar undir ritar öll kjörstjórnin nöfn sín. Er þá kosn- 
ingu aðalfulltrúa lokið.

10. gr. Auk aðalfuUtrúanna skal einnig kjósa 2 varafuHtrúa. Fer kosning. 
þeirra fram þegar er kosningu aðalfuUtrúa er lokið og eftir sömu reglum. Þó 
ritar prófastur: „ A t k v æ ð a s e ð l a r v a r a f u l l t r ú a “ utan á umslagið, þeg- 
ar kosningu varafuUtrúa er Iokið.

VarafuUtrúar koma i sæti aðalfuUtrúa í forföUum þeirra, og tekur sá 
þeirra fyrr sæti, sem fengið hefir fleiri atkvæði. Hafi atkvæði verið jöfn, ræður 
hlutkesti.

Verði sæti fulltrúa og varafuUtrúa autt, áður en kjörtimabil þeirra er út-



runnið, skal kjósa fulltrúa og varafulltrúa fyrir það, seni eftir er af kjörtíma- 
bilinu, eftir sömu reglum og áður.

11. gr. Þegar eftir að kosningu fulltrúa og varafuUtrúa er lokið, býr kjör- 
stjórnin um bæði atkvæðaumslögin og setur ínnsigU sin fyrir. En prófastur 
sendir kjörgögnin síðan, með næslu póstferð, biskupi, sem er oddviti yfirkjör- 
stjórnar.

12. gr. Yfirkjörstjórn skipa, auk biskups, tveir menn, er ráðuneytið
skipar.

Þegar atkvæðaseðlar úr öllum prófastsdæm unum eru komnir biskupi í 
hendur, kaUar hann yfirkjörstjórnina saman til að telja atkvæðin. Eru þeir þá 
rétt kjörnir fuUtrúar, sem flest iiafa fengið atkvæðin.

Nú fá 2 menn jafna tölu atkvæða sem fuUtrúar, og ræður þá hlutkesti.
Um talning atkvæða varafuUtrúa fer á sama hátt.
Yfirkjörstjórn gefur fulltrúum og varafuUtrúum kjörbréf.
13. gr. Kærur yfir kosningu samkvæmt 7. og 9. gr. skulu komnar til yfir- 

kjörstjórnar mánuði eftir að kosning hefir fram farið, og sæta þær úrskurði 
ráðunevtisins.

Nýir fuUtrúar taka sæti i kirkjuráði þegar kærufrestur er liðinn eða úr- 
skurður hefir faUið.

14. gr. Kirkjuráð er ályktunarfært um þau mál, er greinir í 1., 3. og 4. Uð
3. greinar, ef 4 eru á fundi.

En um þau mái, er getur 2. Uð 3. greinar, hefir ráðið eigi ákvörðunar- 
rétt, nema það sé fuUskipað eða 4 kirkjuráðsmenn greiði samhljóða atkvæði.

Nú er kirkjuráði með sérstökum lögum faKð að gera tiUögu um veitingu 
prestakalla, og er þá ráðið ályktunarfært, þótt eigi séu 4 á fundi, ef þeir, sem 
eru fjarverandi, senda skriflegt áUt og tillögu í símskeyti. Nú verða atkvæði jöfn, 
og ræður þá atkvæði biskups.

15. gr. Biskupinn er sjálfkjörinn forseti kirkjuráðs. En ráðið sjálft kýs 
varaforseta og ræður ritara. Forseti kallar ráðið saman og kemur ályktunum 
þess á framfæri

Biskup kaUar saman kirkjuráð á ársfund einu sinni á ári. Aukafundir 
skulu haldnir þegar kirkjumálaráðherra, biskup eða 2 menn í ráðinu óska þess.

16. gr. Kirkjuráðsmenn fá greiddan framlagðan kostnað samkvæmt 
reikningi, er ráðuneytið úrskurðar.

Ritari fær þóknun fyrir starf sitt, sem ráðuneytið ákveður, að fengnum 
tillögum kirkjuráðs.

G r e i n a r g e r ð  : Frumvarp það, sem hér kemur fram, er samið eftir 
einróma ósk síðustu prestastefnu og ýmsra Kéraðs- og kirkj umálafunda viðs- 
vegar um land.

Fjöhnargir áhugamenn í kirkjumálum landsins telja, að með þvi sé stig- 
ið spor i rétta átt til efUngar kristnilialdi þjóðarinnar. Verður mörgum þeirra 
það æ Ijósara, að innan þjóðkirkju landsins er jafnan þörf á samvinnu góðra 
manna, er hafi vakandi auga á öUum störfum hennar og aðstöðu á hverjum



tíma, svo hún fái sem bezt leyst hlutverk sitt í þjóðlifi voru. Þvi hefir einatt 
verið kastað fram, að kirkjan fylgdist ekkí með þróun þjóðlífsins sem skyldi. 
Mjög tnikill hluti starfs hennar yrði þvi, vegna úreltra starfshátta og skipulags, 
að minna gagni en vænta mætti, og að kirkjan sé áhugalítil í aðalstarfi sinu, i að 
styrkja og þroska trúar- og siðferðislíf þjóðarinnar. Ekki mun hægt að neita þvi, 
að ásakanir þessar munu, að sumu leyti a. m. k., hafa við nokkur rök að styðj- 
ast. En flestir sanngjarnir menn í kirkjunnar garð munu jafnfúslega kannast 
við það, að sökin sé ekki öll hjá starfsmönnum stofnunarinnar, heldur og að 
miklnm mun i starfsháttum hennar og skipulagi. Á vorum tímum mun engin 
sú stofnun til, sem þolir, án tjóns fyrir starfsemi hennar, að standa i stað svo 
áratugum skiptir, að þvi er kemur til starfshátta og skipulags, þegar aðstaðan 
breytist svo ört á öllum sviðurn og þjóðlífið er að heiía má stöðugum byltíng- 
um háð. Vart verður því neitað, að nokkur deyfð hafi hvílt yfir kirkjumálum 
landsins, og mun það að sumu leyti eiga rót sína að rekja til þess, að söfnuðirn- 
ir og kennimenn þeirra hafa eigi átt greiðan aðgang til samvinnu við þing og 
stjóm landsins og þvi átt óhægara um ýmis frumkvæði að umbótum á stárfa- 
sviði kirkjunnar. Löggjafarvaldið hefir haft í mörg horn að líta, og enda ekki 
ætið svo kunnugt sem skyldi á sviði kirkjumálanna. Þau hafa því einatt orðið 
útundan þar og fengið að mörgu ófullnægjandi afgreiðslu. Með þetta fyrir aug- 
um hefir kirkjumálanefnd orðið sammála um að styðja tillögu prestastefnunn- 
ar og ýmsra annara kirkjumálafunda um stofnun kirkjuráðs, er hún væntir, að 
geti á ýmsan hátt orðið starfi kirkjunnar til styrktar. . .

Sumir hafa talið það athugavert við stofnun kirkjuráðs, að það muni 
rýra áhrif biskupsdómsins í landinu, — aðrir aftur á móti, að það muni auka 
hann um of að álirifum og völdum, en sennilegt er, að það fari mest eftir áhuga 
og andlegum yfirburðum biskupanna sjálfra, er sitja á hverjum tíma.

Hversu mikið gagn slíkt ráð gerir, fer að sjálfsögðu eftir þvi, hversu vel 
tekst um val fulltrúanna. En sá kostur fylgir þvi fyrirkomulagi, sem lagt er til 
í frumvarpi þessu, að ef fulltrúaval skyldi einhverntíma takast svo, að ráðið verði 
aðgerðalítið það kjörtímabil, þá yrði heldur eigi teljandi sá kostnaður, er það 
hefði i för með sér.

Það, sem slíkt kirkjuráð ætti að geta komið til leiðar og stutt að, verður 
einkum:
1. Að kirkjuleg löggjöf værí betur undirbúin og athuguð.
2. Að sameina starfsáhugann innan kirkjunnar.
3. Að leikmenn fengju betra tækifæri til að táka þátt í s t a r f  i kirkjunnar.
4. Meira samstarf milli safnaða, kirkjustjórnar og Alþingis.
5. Að kirkjan sjálf finni betur til ábyrgðar i starfi sinu með þjóðinni.
6. Að kirkjan yrði betur undir það búin að halda áfram starfi sínu, ef til skiln- 

aðar drægi siðar meir milli hennar og ríkisins.

Um 1.—2. gr. Ætlazt er til, að verkefni kirkjuráðs verði tvennskonar:
1. að vinna að undirbúningi þeirra löggjafarmála, er þjóðkirkjuna varða sér- 

staklega, og
2. styðja að frjálsri starfsemi kristnilifinu til eflingar, svo sem t. d. meiri



samvmnu presta um krisb'lega starfsemi, útgáfu góðra bóka um kristileg 
efni o. s. frv. Ennfremur að styðja að betra samstarfi áhugamanna innan 
kirkjunnar mn ýmis mannúðar- og Jíknarmálefni, er varða þjóðina í heild 
eða einstaka söfnuði hennar.

Innan hinnar sænsku kirkju eru tvennskonar ráð \áð hlið erkibiskups, og 
skipta þau með sér verkum þannig, að annað þeirra hefir, ásamt kirkjuþingi, 
m. a. þau mál til meðferðar, er fyrr greindi, en hitt ráðið vinnur sérstaklega 
að þeim málum, er síðar sagði. Hér er ætlazt til, að kirkjuráðið vinni að þessu 
hvorutveggja. >

Um 3. gr. Það er tilætlunin með ákvæði því, er segir i 1. lið greinarinnar, 
að stuðla að sem beztri samvinnu milli kirkjunnar og löggjafarvaldsins. Virðist 
þeim tilgangi eigi á annan hátt betur náð en með því, að fulltrúar safnaða lands- 
ins og kennimanna þeirra fái ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um þau mál, er 
varða kirkjuna sérstaklega. Ermfremur ætti það að stuðla að góðri samvinnu 
milli safnaðanna og kirkjustjórnarinnar, að kirkjustjórnin geti leitað álits þess- 
ara sömu fulltrúa um þau mál, er henni þykja til þess fallin.

Málefni þau, er ræðir um i 2. lið 3. greinar, 1. málsgrein, hefír löggjafar- 
valdið ekki á síðari öldum talið vera í sínum verkahring að fjaUa um, heldur 
hafa nefndir kjörinna kirkjumanna í rauninm ráðið þeim málum til lykta með 
biskupi. Hér er því eigi um neina breytingu að ræða frá þeirri venju, sem gilt 
liefir, nema þá einu, að tiUögur til breytinga skulu bornar undir synodus og 
héraðsfundi áður en þeim er ráðið til fuUnaðar.

Ákvæðin í 2. málsgrein i 2. Uð koma þá fyrst til framkvæmda, ef kirkju- 
ráðið getur með starfi sinu áunnið sér traust löggjafarvaldsins. Þar sem vænta 
má, að aUmikil kirkjuleg starfsemi fari fram i sambandi við væntanlegt út- 
varp, svo sem t. d. að útvarpað verði guðsþjónustum og ýmsum fyrirlestrum 
og erindum kristilegs efnis, þykir æskilegt, að þegar í byrjun takist hin bezta 
og nánasta samvinna milU kirkju og útvarps. Virðist sú samvinna bezt tryggð 
með því, að fuUtrúar kennimanna og safnaða kjósi einn mann af sinhi' hálfu 
til þess að taka þátt í stjórn hinnar kirkjulegu starfsemi útvarpsins. Er þess m. a, 
vænzt, að þeim manni, sem þar starfar af hálfu kirkjunnar, verði auðveldara 
en öðrum að útvega menn víðsvegar að til að flytja fjTÍrlestra og erindi um and- 
leg mál, er þeir eru á ferð i höfuðstaðnum.

Ákvæði, er greinir i 4. Uð, koma þvi aðeins til framkvæmda, að kirkju- 
ráðið beiti sér fjTÍr einhverri þeirri starfsemi, er fjárveitingavaldið telur stuðn- 
ingsverða, og þj’kir þvi eigi þurfa skýringa.

Þar sem tilgangur frumvarpsins er alls eigi að draga á neinn hátt hið 
æðsta vald yfir kirkjunni úr höndum þings eða stjórnar, heldur fyrst og fremst 
að stuðla að sein beztri samvinnu miUi kirkju og þings og stjórnar, þykir sjálf- 
sagt að taka það fram, að úrskurðarvald um takmörk á samþykktar- og ákvörð- 
unárvaldi kirkjuráðs samkvæmt 2. Uð þessarar greinar sé í höndum stjómar- 
innar og Alþingis.

Um 4. gr. TU þess að sem nánust samvinna fái orðið miUi stjórnar og 
kirkjuráðs, þykir rétt, að dóms- og kirkjumálaráðuneytið skipi einn mann til að 
taka sæti í ráðinu, og þar sem ráðið á m. a. að taká þátl i undirbúningi þeirra



löggjafarmála, er kirkjuna varða sérstaklega, þá þykir æskilegt, að sá maður 
sé lögfræðingur.

Vegna þeirra mála, sem ætlazt er til, að kirkjuráðið fái samþykktarat- 
kvæði og ákvörðunarrétt mn, sbr. 2. lið 3. greinar, þykir nauðsynlegt, að a. m. k. 
einn guðfræðingur eigi sæti í ráðinu, auk biskups, sem er sjálfkjörinn forseti 
þess. 1 kirkjumálanefndinni kom til áliia, hvort þessi fulltrúi ætti heldur að 
vera kosinn af kennurum guðfræðideildar háskólans einum eða af guðfræði- 
kennurum og sóknarprestum landsins. En þar sem deildin er fámenn sjálf- 
stjórnarstofnun, hallast meiri hluti nefndarinnar (4 :1) fremur að því síðara. 
Þótt æskilegt væri, að kirkjuráðið skipuðu sjö menn og þar ættu sæti fjórir 
fulltrúar, kosnir af héraðsfundum, þá hefir meiri hluti nefndarinnar hallazt að 
því, að kirkj uráðsmenn verði aðeins fimm.

Um 5.—7. gr. Virðast eigi þurfa skýringa.
Um. 8. gr. Nauðsynlegt þykir, að kosning guðfræðings i kirkjuráð fari 

fram svo snemma á árinu, að prófasti sé það kunnugt, hver hlotið hafi kosningu, 
áður en hann boðar til héraðsfundar.

Um 9.—13. gr. Ræða um kosningu fulltrúa og varafulltrúa.
Um 14.—15. gr. í  frumvarpi, er kirkjumálanefnd hefir samið um veitingu 

prestakalla, er gert ráð fyrir, að leitað verði álits kirkjuráðs um veitingu presta- 
kalla, þegar söfnuðir hafa eigi sjálfir kallað sér prest. Þykir þá nauðsynlegt, að 
ráðið sé ályktunarfært, þótt eigi séu f  jórir á fundi, ef þeir, sem eru f  jarverandi, 
senda forseta tillögur sinar skriflega. .

Um 16. gr. Þar sem eigi er ætlazt til þess, að kirkjuráðsmenn fái þóknun 
fyrir starf sitt, heldur aðeins framlagðan kostnað, þykir nauðsynlegt, að ráðinu 
sé heimilt að taka sér ritara, gegn þóknun, sem ráðherra ákveður.

Fylgiskjal n.

Álit biskups.

BISKUPINN YFIR ÍSLANDI.
Reykjavik, 24. febrúar 1930.

Háttvirt menntamálanefnd neðri deildar Alþingis hefir með bréfi, dags. 
20. þ. m., sent mér til umsagnar „frumvarp til laga um kirkjuráð“ , samið af 
kirkjumálanefnd þeirri, er skipuð var árið sem leið; en dóms- og kirkjumála- 
ráðherra hefir lagt frumvarpið fyrir menntamálanefnd, til þess að hún tæki það 
til flutnings á Alþingi.

Vil ég hér með verða við tilmælnm menntamálanefndar og skýra frá áhti 
minu á frumvarpi þessu.

Frumvarp þetta minnir að snmu leyti á frumvarp það, sem kirkjumála- 
nefndin frá 1904 samdi um stofnun kirkjuþings, en ráðherra Islands sá sér ekki 
fært að leggja fyrir Alþingi ásamt öðrum frumvþrpum nefndarinnar. Einn af



nefndarmönnunum hafði lika lagzt mjög fastlega gegn frumvarpinu i sérstöku 
álitsskjali, sem prentað var i „Tillögum um kirkjumál lslands“ , þar sem öfl 
frumvörp nefndarinnar og áiitsskjöl eru prentuð. En sá er þó meginmunur á 
þvi frumvarpi, sem nú liggur fyrir, og hinu, sem kirkjumálanefndin frá 1904 
lagði fram, að hér er aðeins farið fram á að setja á stofn kirkjurdö 5 manna, er 
komi saman einu sinni á ári —  að minnsta kosti —  en í hinu frumvarpinu að 
setja á stofn kirkjuþing', skipað 24 mönnum, er komi saman 3. hvert ár. En verk- 
efni kirkjuráðsins er ætlazt til að verði hér um bil hið sama og verkefni það, er 
kirkjuþinginu var ætiað.

En þótt frumvarp þetta um kirkjuráð minni á kirkjuþingsfrumvarpið 
gamla. þá þykist ég geta fullyrt, að til grundvallar kirkjuráðs-frumvarpinu liggi 
saenska hugmyndin um „stiftsrád“ , sem á siðustu tveimur áratugum liafa komizt 
á fót i flestum biskupsdæmum Sviþjóðar, en eru ólögboðnar sjálfboða-stofnanir, 
komnar á fót að tilhlutun hlutaðeigandi biskupa, aðallega til þess að aðstoða 
biskup við undirbúning almennra Irirkjufunda fyrir hvert biskupsdæmi, sem 
tekið hefir verið að halda annaðlivert ár, en auk þess til þess að ráða til lykta 
ýmsum málum snertandi kirkjulega sjálfboðastarfsemi innan hlutaðeigandi 
biskupsdæmis. En þessi „stiftsrád“  Svia hafa ekki til meðferðar mál, sem snerta 
þjóðkirkjuna i heild sinni, þvi að öll slik mál liggja undir atkvæði „alroenna 
sænska kirkjuþingsins“ („almánna svenska kyrkomötet"), sem kemur saman 5. 
hvert ár og er einskonar ráðgjafarþing (stofn&ð 1863) um kirkjuleg mál, sér- 
staklega varðandi guðsþjónustu-fyrirkomulag o. fl. þesskonar, sem hið kirkju- 
lega umboðsvald ætlar að leggja fyrir rikisþing, eða „kyrkomötet“  sjálft ætlar 
að fara fram á, að lagt verði fyrir þingið eða undir konungsúrskurð.

En kirkjumálanefndin fer lengra. Hún hefir auðsjáanlega einnig i huga 
sænska „domkapitel“-fyrirkomulagið. í  „greinargerðinni" um 1. og 2. gr. segir 
svo: „Innan hinnar sænsku kirkju eru tvennskonar ráð við hlið erkibiskups, og 
skipta þau með sér verkum þannig, að annað þeirra hefir, ásamt kirkjuþingi, 
m. a. þau mál til meðferðar, er fyrr greindi (þ. e. að vinna að undirbúningi 
þeirra löggjafarmála, er þjóðkirkjuna varða sérstaklega), en hitt ráðið (þ. e. 
stiftsrádet) vinnur sérstaklega að þeim málum, er siðar sagði (þ. e. að styðja 
að frjálsri starfsemi kirkjulifinu til eflingar o. s. frv.). Hér er ætlazt til, áð 
kirkjuráðið vinni að þessu hvorutveggja“ . Þegar i þessum tilfærða kafla grein- 
argerðarinnar er talað um tvennskonar ráð við hlið erkibiskups, þá er þetta 
byggt á misskilningi hjá kirkjumálanefnd; þvi að „stiftsrád“ sænsku kirkjunnar 
er sjálfboðaráð i flestum biskupsdæmum (tvö hafa ekkert slíkt ráð: Gautaborg- 
ar- og Visbystifti), en ekki i erkistiftinu einu, og dómkapitular eru i öllum bisk- 
upsdæmum landsins við hlið biskups. Eru þau arfur frá katólsku, er Svíar einir 
allra Norðurlandakirknanna hafa haldið. Þeir samsvara að sumu leyti „Lande- 
mödeme“  í Danmörku og synódus hjá oss, sem sé að þvi er kemur til útbýt- 
ingar styrktarfjár til uppgjafapresta og prestsekkna, en em annars einskonar 
kirkjulegt stjómarráð innan hvers biskupsdæmis, undir forsæti biskups með út- 
skurðarvaldi um ýmis efni, « r  varða hlutaðeigandi biskupsdæmi (t. a. m. frá- 
vikning presta um stimdarsakir vegna einhverra yfirsjóna o. þ. h.). Ennfremur 
hafa dómkapitular talsvert að segja varðandi skólamál biskupsdæmisins, og þvi



eru venjulega nokkrir skóláinenn í hverjum dómkapitula. Aftur á móti hafa 
dómkaþítularnir engin afskipti af hinni frjálsu. sjálfboðastarfsemi innan bisk- 
upsdæmisins og, mér vitanlega, heldur ekki neln afskipti af undirbúningi mála 
varðandi kirkjuna i heild sinni, nema hvað það í  einstökum málum gerir „pro- 
positionér“  til stjörnarinnar, sem hún, ef varða kirkjuna í heild sinni, leggur 
fyrir „almánna svenska kyrkomötet“ eða dómkapítulinn sjálfur sendir „almánna 
kyrkomötet“ .

En verkefni þessara þriggja aðilja —  stiftsrád, domkapitel og kyrkomötet 
■— er í frumvarpi kirkjumálanefndar lagt í hendur væntanlegs kirkjuráðs, sem 
verður þannig sambreyskingur þeirra allra þriggja.

Ég verð nú þegar að taka það fram, að ég ev engan veginn mótfallinn því, 
að til væri einskonar kirkjuráð, sem biskup gæti borið undir ýmis vandamál, 
sem fyrir kunna að koma í embættisstarfi hans, þó ekki væri nema til þess að 
undirbúa prestastefnuna og taka ákvarðanir um, hvaða mál skuli þar tekin til 
meðferðar. Hingað til hefir venjan verið sú, að biskupar hafa skorað á presta 
(um hendur prófasta) að tilkynna nokkru á undan hverri prestastefnu, ef ein- 
hver sérstök mál hefðu fram að bera — en þær áskoranir borið fremur takmark- 
aðan ávöxt. Tíðast hefir það farið svo, að einstakir prestastefnumenn hafa á 
sjálfri prestastefnunni borið fram einliver slik áhugamál sin, sem þá hafa verið 
rædd og, ef til vill, ályktanir teknar um þau, eða því frestað til næstu presta- 
stefnu að taka fullnaðarályktanir um þau. Leiðir af sjálfu sér, að heppilegast 
væri, að öll slik mál væru undirbúin af einhverri slíkri nefnd, sem biskup hefði 
við hlið sér, — hvað sem hún nú héti. En að fara að setja lög um nefnd í því 
skyni einu, mundi liklega mörgum þykja fullmikið af svo góðu, enda er frum- 
varp kirkjumálanefndar iniklu viðtækara.
' Við það, sem í 2. gr. segir um verkefni kirkjuráðsins: „að vinna að efl- 
ingu íslenzkrar kristni og styðja að trúar- og menningaráhrifum þjóðkirkjunn- 
ar“ , hefi ég ekki heldur neitt að athuga. Ég mundi þakksamlega bjóða hverja 
sKka ný-stofnun velkomna, ef ég sæi fram á, að henni væri treystandi til að verða 
islenzkri kristni til verulegs stuðnings, hvort heldur er með því að ihuga og gera 
ályktanir um þau mál, sem varða þjóðkirkjuna i heild sinni og einstaka söfn- 
uði hennar, eða með því að stuðla að frjálsri starfsemi til eflingar kristnilifi 
þjöðarinnar. En hvorttveggja þetta hefir prestastefnan skoðað svo sem verkefni 
sitt hingað til. Ég veit ekki betur en að hver einasta prestastefna, sem haldin 
hefir verið þau 34 ár, sem ég hefi átt rétt á að sitja prestastefnu vora, hafi haft 
til ihugunar einhver þau mál, er varða þjóðkirkjuna í heild sinni eða einhverja 
frjálsa starfsemi til eflingar kristnilífi þjóðarinnar. Einnig mætti minna á, að 
ni. á. með hliðsjón á þesskonar málum átti ég 1918 frumkvæðið að því, að sett 
var á fót Prestafélagið islenzka, sem siðan hefir starfað og ýmsu góðu og gagn- 
legu til leiðar komið.

En því ber ekki að neita, að hér hefir ekki verið að ræða um neinn til- 
lögurétt né heldur um ráðgjafaratkvæði samkvæmt fyrirmælum laga, héldur 
hefir þetta hvorttveggja verið sjálftekið. En þá mœtti spyrja, hvort ráðgjafar- 
atkvæði og tillöguréttur í kirkjuráðsins höndum lögum samkvæmt yrði áhrifa- 
ríkari en í höndum synódusar og Prestafélagsins, þótt það væri þar sjálftekið.



Mér liggur við að efast um það. Þegar x 3. gr. 1 segir, að kirkjuráðið hafi „ráð- 
gjafaratkvæði og tillögurétt um þau mál, er kirkjuna varða og heyra undir verk- 
svið löggjafarvaldsins eða sæta kommgsúrskurði” —, þá mun að sjálfsögðu 
vera til þess ætlazt af höndum frurnvarpsins, að þessi mál verði falin ráðinu 
til umsagnar og álits áður en þau eru lögð fyrir Alþingi eða skotið til konungs- 
úrskurðar; þvi að vitanlega nær ekki nokkurri átt að koma með þau eftir á, 
nema kirkjuráðinu yrði þar gefinn „veto“-réttur, sem ekkert alþing í heimi 
mundi samþykkja nú á dögum. En nú gæti hugsazt, að eitthvert mál bæri svo 
brátt að, að stjórnin gæti ekki náð til kirkjuráðs (sem aðeins kemur saman 
einu sinni á ári) með það, eða að einhver þingmaður vildi bera fram frumvarp, 
sem varðaði kirkjuna í heild sinni, —  mundi þá stjórnin ekki neyðast til að 
leggja það fyrir Alþingi að kirkjuráðinu fornspurðu? Eða mundi ekki hver þing- 
maður, sem siikt frumvarp hefði með höndum, skoða það beina skerðingu á 
þingmannsrétti sínum, að frumvarp hans yrði að koma fyrir kirkjuráð, sem þá 
er ef til vill hvergi til taks, áður en farið yrði að ræða það á þinginu? Ég bendi 
á þetta sem beinlínis praktiskan agnúa á þessu frumvarpi. Annars þykir mér 
rétt í þessu sambandi að taka það fram, að ég veit ekki til, að nokkurt máþ 
sem varðaði kirkjuna i heild sinni, hafi verið rætt á Alþingi þessi 13 ár, sem ég 
hefi biskupsembætti gegnt, án þess að það væri sent biskupi til umsagnar og 
athugunar, áður en til fuUnaðarúrslita kæmi. Að visu ber þvi ekkl að neita, að 
tiUögur mínar hafa ekki ávallt verið teknar til greina, svo sem ég vildí óskað 
hafa. En mundi ekki fara eins, þótt fyrir lægju umsagnir kirkjuráðs með lög- 
mæltu ráðgjafaratkvæði og lögmæltum tiUögurétti ? "

Nokkuð öðru máU kynni að gegna um 2. Uð 3. gr., þar sem segir, að 
kirkjuráðið skuU hafa „samþykktaratkvæði og ákvörðunarrétt um guðsþjón- 
ustu kirkjunnar o. s. frv.“ , þ. e. um mál varðandi innri lxUð hins kirkjulega lifs 
—- þá, er lýtur að kristnihaldinu og guðsdýrkuninni. Kirkjumálanefndin tekur 
það þó beint fram í greinargerð sinni (undir 3. gr.), að löggjafarvaldið hafi ekki 
á síðari öldum talið það vera i sinum verkalrring að f  jalla um þau málefni, held- 
ur hafi nefndir kjörinna manna ráðið þeim til lykta með biskupi. En þegar i 
frumvarpint er ætlazt til, að kirkjuráðið fái samþykktaratkvæði og ákvörðunar- 
rétt i þeim málum, þá þýðir þetta það, að stjórnarvöldin eigi alveg að sleppa 
þessu hér eftir. Það gæti nú i fljótu bragði virzt miður viðeigandi, að kirkjan 
hafi þar ekki fullt samþykktaratkvæði og ákvörðunarrétt. En þetta er þó ekki 
svo, þegar betur er að gætt. Menn gleyma tvennu i þessu sambandi, sem ekki 
má gleymast. Annað er það, að ríkisvaldið telur sér skylt að láta einnig hin 
innri mál kirkjunnar til sín taka svo sem vörður trúarbragðafrelsisins í landinu. 
Hitt, sem líka gleymist einatt i þessu sambandi, er það, að þegar konungurinn 
annaðhvort sjálfur eða um hendur umboðsvaldsins leggur fullnaðarúrskurð á 
efni, sem varða nnri hUð kirkjulífsins, þá gerir hann það kirkjuréttarlega 
skoðað sem sumrnus episcopus (æðsti biskup) kirkjunnar. Þetta gæti vitanlega 
orðið verulegt umkvörtunar- og óánægjuefni, ef konungsvaldið beitti svo þessu 
valdi sinu, að það neyddi upp á þjóðkirkjuna fyrirmælum, sem færu i bága við 
allan anda evangeUsks kristnihalds, að þeim aðiljum fornspurðum, sem þar 
ættu helzt .að hafa atkvæði um. En veit nokkur dæini slíks ? Ég þekki þau ekki.



Líti ég til þeirra kirkjulegra mála, sem talin eru til innri mála kirkjunnar og 
hafa afgreidd verið með úrskurði konungs eða hins konunglega umboðsvalds, 
þá veit ég ekki til þess, að nokkurt slikt mál hafi nokkru sinni verið afgreitt að 
fornspurðri kirkjunni eða málsvörmn hennar, biskupi eða stiftsyfuvöldum, 
meðan þau voru, eða synódus. Og ég fæ ekki séð, að það geti með réttu talizt 
skerðing á sjálfsforræði kirkjunnar í innri málum hennar, að konungur (eða 
umboðsvaldið fyrir hans hönd) léggi fullnaðarúrskurð á þau svo sem æðsti 
biskup kirkjunnar. Hinsvegar finnst mér það vera æðimikil skerðing á samþykkt- 
aratkvæði og ákvörðunarrétti kirkjuráðsins, að tillögur þess verða áður að hafa 
verið samþykktar á synódus og bornar undir héraðsfundi og þar fengið meiri 
hlutá atkvæða. Og þegar nú þar við bætist, að vafaatriði um takmörk þessa sam- 
þykktar- og ákvörðunarvalds kirkjuráðsins eigi að úrskurðast af dóms- og 
kirkjumálaráðuneytinu, unz Alþingi ákveður á annan veg með lögum, þá fer 
valdið að verða ærið „problematiskt“ , enda gæti skeð, að takmörkin yrðu sett 
svo þröng, að kirkjuráðinu þættu sér tilfinnanlegar hömlm* settar með því. 
Hér keinur einnig annað atriði til greina. Eins og ég tók fram, standa afskipti 
rikisvaldsins af innri málum kirkjunnar meðfram i sambandi við, að þess er að 
vaka yfir trúarbragðafrelsinu i landinu. Nú er þvi svo farið, að þjóðkirkja á 
eftir hugtaki sinu að vera rúmgóð, svo að allir limir þjóðfélagsins, sem þess 
óska, geti átt þar heimilisfang. 1 annan stað er alkunna, að kröfur sumra manna 
um frjálsa þjóðkirkju eru einatt af þeim toga spunnar, að þeim þykir þjóðkirkj- 
an of rúmgóð, er hún liður mönnum að eiga þar heima, er ekki fylgja i hverri 
grein viðurkenndum kenningum kirkjunnar, og vilja þvi knýta sem fastast að 
þjóðkirkjunni með óheilnæmum játningaböndum o. fl. þessh. En allt slikt 
telst til þeirra innri mála (sérmála), sem frumvarpið ætlar kirkjuráðinu sam- 
þýkktaratkvæði um og ákvörðunarrétt. Er engan veginn óhugsandi, að svo gæti 
farið, að kirkjuráðið fyrir undirróður þröngsýnna manna yrði svo skipað, að 
mörgum manni, sem í þjóðkirkjunni vildi eiga heimilisfang, þætti svo þröngvað 
kostum sínum, að liann liéldist þar ekki við vegna einhverra ákvarðana ófrjáls- 
lynds kirkjuráðs.

En sé því nú svo farið, að hvorki það, er segir í 1. eða 2. lið 3. gr., geri 
setningu sérstaks kirkjuráðs óumflýjanlega, þá gerir hvorki 3. né 4. liður það. 
Um 3. lið er það að segja, að séu stjórnarvöldin þess fýsandi vegna kirkjulegr- 
ar starfsemi útvarpsins, að fá sérstakan kristilega og kirkjulega hugsandi mann 
inn í útvarpsráðið, þá ætti þeim að vera treystandi til að finna slíkan mann í 
samráði við biskup án aðstoðar kirkjuráðsins. Og loks hvað ráðstöfunarvald 
framlagðs fjár til frjálsrar kirkjulegrar starfsemi snertir, þá finnst mér, að fela 
mætti biskupi eða prestastefnu og biskupi að ráðstafa því á sem heppilegast- 
an hátt.

Það er nú engan veginn að efa, að kirkjumálanefndinni hefir gengið hið 
bezta eitt til með samningu frumvarps þessa. Henni hefir fundizt of lítið tillit 
tekið til óska kirkjunnar sjálfrar við meðferð ýmsra mála varðandi hag henn- 
ar og alla aðbúð á Alþingi, henni hefir allt of litið fundizt kveða að frjálsri 
kirkjulegri starfsemi hér á landi og allt of lítið gert að hluttöku leikmanna í 
þessu starfi. En mér þykir leitt að verða að efast um, að bætt yrði úr þessu með



kirkjuráði, er saman kæmi að jafnaði einu sinni á ári, að ég nú ekki tali rnn 
erfiðleikana, sem á því eru að kalla þingið saman, ef svo færi, að hinir kosnu 
fuDtrúar ættu heima hver á sínu landshorni. Eins og ég vék að, er ég hræddur 
um, að agnúar yrðu á samstarfi löggjafarþings og kirkjuráðs, er til kastanna 
kæmi, og að orðið gæti úr kirkjuráðinu beinlinis vafninga-ráð. Val fulltrúanna 
þriggja gæti að sjálfsögðu tekizt vel, enda er það fyrsta skilyrði fyrir, að.kirkju- 
ráðið komi að gagni. En það getur líka misheppnast fyrir ýmis óviðráðanleg at- 
vik. Að vísu færi vel á, að kirkjustjórnin leitaði álits kirkjunnar manna um 
þau mál, sem hún vill bera fram, annara en biskups. En þyki ekki nóg að leggja 
þau um hendur biskups fyrir synódus, þá mætti líka snúa sér til prestafélags- 
stjórnarinnar og guðfræðideildar háskólans og beiðast umsagnar úr þeirri átt. 
Hvað snertir „hina frjálsu starfsemi til eflingar kristnilífi þjóðarinnar, mann- 
úðar- og líknarstarfsemi“ , þá fæ ég ekki með minum bezta viljá séðv áð sHk 
mál séu betur komin í höndum kirkjuráðs en þeirra stofnana, sem hingað til 
hafa haft þau með höndum. Öll sjálfboða-starfsemi er, að nxinni hyggju, bezt 
komin í höndum sjálfboðanefnda áhugasamra manna; enda er þvi ekki að neita, 
að það, sem unnið hefir verið að slíku hér hjá oss, er sjálfboðastarf góðra manna 
fyrir áhrif einstakra áhugasamra og áhrifarikra sjalfboða. Það gæti jafnvel orð- 
ið til þess að draga úr þvi sjálfboðastarfi, sem hafið er, ef farið væri að skipa 
með lögum sérstakt ráð fyrir alit landið, til þess að hafa slik mál með höndum. 
Hvað loks snertir Muttöku leikmanna i starfi kirkjunnar, þá er ég hræddur um, 
að kirkj uráðið gæti þar litlu til leiðar komið. Svo sem kunnugt er, eru nú ca. 
50 ár siðan er vér fengum lög um sóknarnefndir og héraðsfundi. Hvorttveggja 
þetta átti meðal annars að gefa leikmönnum betra tækifæri til þátttöku í starfi 
kirkj unnar. En getum vér sagt, að vonir þeirra, sem báru það mál fram, hafi 
ræzt? Ég hygg, að kirkjuleg leikmannastarfsemi verði aldrei knúð fram af nein- 
um lögskipuðum nefndum, heldur spretti hún ávallt úr jarðvegi kristilegrar 
vakningar. Þar, sem tekst að vekja safnaðarmeðvitundina, vaknar lika safnað- 
arlíf, en vaknandi safnaðarlif hrindir aftur á stað hinni kristilegu safnaðarstarf- 
semi, sem einatt einkennist af Muttöku leikmanna í því starfi.

A f því, sem sagt hefir verið hér að framan, leiðir, að ég — með fyllstu virð- 
ingu fyrir þeim góða hug til kirkjunnar og einlægu velvildarþeli, sem alstaðar 
má lesa milli línanna í frumvarpinu og greinargerðinni •— get ekki álitið neina 
brýna þörf á lagasetningu um kirkjuráð, og hefi af margítrekuðum lestri frum- 
varpsins og greinargerðarinnar ekkl getað sannfærzt um, að ávinningurinn af 
skipun kirkjuráðsins yrði eins mikill og nefndarmenn álita, að hann muni verða. 
Ýmislegt af þvi, sem hér hefir verið drepið á, mun ég hafa tekið fram i umræð- 
um þeim, sem urðu um málið á siðustu prestastefnu vorri, þótt vitanlega gætí 
enginn þá vitað, með hvaða sniðí frumvarp um þetta efni yrði hjá kirkjumála- 
nefndinni. Og af þvi tekið er fram í upphafi greinargerðarinnar, að frumvarpið . 
sé samið eftir einróma ósk síðustu prestastefnu, þykir mér rétt að setja hér tii- 
löguna eins og hún var borin upp og samþykkt á prestastefnunni:

„Prestastefnan telur æskilegt, að kirkjunni sé veittur ineiri ihlutunar- 
og tillöguréttur um þau löggjafarmál, sem hana varðar, og er því meðmæit, að



sett sé kirkjuráö við hlið biskups, er eigi tillögurétt og ráðgjafaratkvæði um öll 
slík löggjafarmál, áður en'þau eru lögð fyrir Alþingi og verða að lögum“ .

Annað var ekki samþykkt á prestastefnunni viðvikjand kirkjuráðinu. 
Hefir kirkjumálanefnd skiljanlega þótt þetta fulllitið verkefni fyrir kirkjuráðið 
og þvi i frumvarpi sinu farið miklu lengra en prestastefnunni kom til hugar 
að fara.

. Jón Helgason.

Til menntamálanefndar neðri deíldar Alþingis.

F j Igtekjal m. .
• ............. . i'n i »

Framhaldsálit kirkjumálanefndar.

Menntamáianefnd Nd. Alþingis hefir afhent formanni kirkj umalanefndar 
frumvarp til laga um kirkjuráð, ásamt umsögn biskupsins um frumvarpið, og 
óskað skýringar þeirra nefndarmanna, er til næðist, um þau atriði þess, er bisk- 
up hefir sérstaklega bent menntamálanefnd á i umsögn sinni.

Leyfum við uodirritaðir okkur því að verða við þessari ósk menntamála- 
nefndar.

Biskupinn tekur hugmyndinni um kirkjuráð, svo sem öðrum tillögum 
kirkjumálanefndar, vinsamlega og tekur það beinlinis fram, að hann sé „engan 
veginn mótfallinn þvi, að til væri einskonar kirkjuráð, sem biskup gæti borið 
undir ýmis vandamál, sem fyrir kunna að koma í embættisstarfi hans“ . Og 
nefnir hann m. a. eitt þeirra mála i umsögn sinni. Ennfremur kveðst hann mundu 
„þakksamlega bjóða hverja slika ný-stofnun velkomna“ , er hann gæti treyst 
til að verða islenzkri kristni til stuðnings, Og þá lýsir hann því og yfir, að frum- 
varp þetta beri alstaðar vott um góðan hug og einlægt velvildarþel til kirkjunn- 
ar. En hinsvegar bendir hann á ýmsa agnúa, er honum virðist vera á fyrirkomu- 
lagi þvi, er frv. gerir ráð fyrir, og virðist verksvið þess of víðtækt. Þó hefir hann 
ekkert að athuga við 2. gr. frv., er í almennum orðum tekur fram verkefni ráðs- 
ins en bendir aðeins á, að prestastefnan hafi þessi verkefni þegar með höndum.

Mundi þá kirkjuráð draga úr áhrifum og þýðingu hinnar almennu 
prestastefnu? Einmitt hið gagnstæða hefir vakað fyrir kirkj umálanefndinni, er 
hún samdl frv. Þvi að, eins og biskupinn sjálfur bendir á, hefir það tilfinnan- 
legast hamlað áhrifmn prestastefnunnar allt til þessa, að mörg þau málefni, er 

* hún hefir tekið til meðferðar, hafa einatt verið litt eða ekki undirbúin, er prest- 
arnir kornu saman, og þeir þvi ekki getað athugað þau, svo sem æskilegt hefði 
verið, á sVo stuttum tima — 2% degi, —  sem prestastefnan stendur yfir. Fyrir 
þvi var það m. a. hugsun kirkj umálanefndar, að kirkjuráð væri biskupi til að- 
stoðar við undirbúning mála undir prestastefnu, og gæti það nokkru orkað um 
áhrif og þýðingu hennar.



Það er réttilegá tekið fram hjá biskupi, að samkx frv. er kirkjuráði 
ætlað að hafa aDmörg liinna sömu mála til meðferðar, sem talin eru i frv. 
kirkjumálanefndarinnar frá 1904 um stofnun kirkjuþings. En það frv. var svo 
sem kunnugt er samið og borið fram af meiri hluta þeirrar nefndar, þeim séra 
Jóni Helgasyni prestaskólakennara, séra Eiríki Briem prestaskólakennara og 
séra Áma Jónssyni prófasti. Hinsvegar var verksvið kirkjuþiíigsins samkv. því 
frv. miklu víðtækara. T. d: er ekki ætlazt til þess, að játningarritin heyri undii 
verksvið kirkjuráðs, en samkv. frumvarpi kirkjumálanefndar 1904 var kirkju- 
þingi veitt fuUt samþykktar- og ákvörðunarvald þar að lútandi. Höfundar 
kirkjuráðsfrumvarpsins telja ekki æskilegt, að ráðið hafi svo viðkvæmt stefnu- 
mál til meðferðar. Og það þegar af þeirri ástæðu, að þá hefð a. m. k. með ein- 
hverjum rétti, mátt segja, að kirkjuráðið gæti orðið hættulegt kenningarfrelsi 
presta.

Biskupinn bendir ennfremur réttilega á, að við sainningu frv. þessa hafi 
kirkjuskipun Svia a. n. 1. verið tekin til fyrirmyndar. Enda er svo taiið, að 
sænska kirkjan sé ein fremsta þjóðkirkjan, og hefir fyrirkomulag hennar mjög 
verið haft til fyrirmyndar í liinni nýju kirkjuskipun Finnlands, þar sem kirkj- 
an er þjóðinni mjög ástfólgin stofnun. En þó kom höfundum frumvarps þessa 
eigi til hugar, að íslenzka kirkjan fengi þann ákvörðunarrétt um sín eigin mál, 
sem hin sænska kirkja.

I 87. gr. í stjórnarskrá Sviþjóðar segir, að til þess að sett verði kirkjulög, 
eða þau úr gildi numin, þurfi samþykki almenns kirkjuþings. Þykir þetta stjórn- 
Jagaákvæði einkum hafa orðið til góðs að þvi leyti, að kirkjan verði ekki eins háð 
dutlungum þingflokkanna um þau mál, er taka inn á starfssvið hennar. En 
kirkjumálanefnd hefir ekki farið fram á, að íslenzka kirkjan fengi því; likan rétt 
til að stjórna sínum eigin málum.

Hitt taldi nefndin hoUt, bæði þjóð og kirkju, að kirkjan, eða fuUtrúar, 
hennar, fengi ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um hennai* eigir mál, svo sem 
sumar íslenzkar stofnanir aðrar liafa þegar fengið að lögum, samanber t. d. 
lög um fræðslumálanefndir, nr. 19 1928, o. fl. Leit kirkjumálanefndiii svo á, 
að slíkt fuUtrúaráð gæti m. a. bæði varnað að nokkru ýmiskonar fljótræði 
stjórnmálaflokkanna í kirkjumálum, og jafnvel a ýmsan veg niildað og sefað 
stefnudeilur innan kirkjunnar, svo þær sundruðu síður starfskröftum hennar. 
Leiðir það m. a. beint af því, að mönnum af ýmsum stefnum er faUð að vinna 
saman að sameiginleguni áhugamálum. Þvi að einatt verða stefnudeilur beisk- 
ari fyrir það, að menn hafa ekki fengið tækifæri til samstarfs og kynningar.

Um nokkur hin nánari, fyrirkomulagsatriði, svo sem um forsæti biskups, 
tók kirkjumálanefndin „domkapitel“ sænsku kirkjunnar til fyrirmyndar Og í 
frv. nefndarinnar um veitingu prestakalla er gert ráð fyrir, að kirkjuráð hafi, 
undh' sérstökum atvikum, tiUögurétt um veitingu prestakaUa (þ. e. þegar vilji 
safnaðanna kemur ekki eindregið í ljós), þó að á annan veg sé en um dómkapí- 
tulann í Sviþjóð. Hinsvegar er kirkjuráðinu alls ekki ætlað að vera neinn presta- 
dómstóll, eins og dómkapitulinn, heldur er ætlazí til þess, að mál, er varða kenn- 
ingar presta og Uferni, verði hér eftir sem hingað til sótt og varin fyrir prófasts- 
og synódalrétti.   ;   ; _ . ; - ;



Nefndin hafði Mnsvegar ekki í huga Mn svonefndu „stiftisráð“ Sænsku 
kirkjunnar (eins og ætla mætti samkv. umsögn biskups), með þvi að þau eru 
ekki lögboðin. En þegar nefndin talar um ráð við hlið erkibiskups Sviþjóðar, 
er hafi meðhöndum verkefni þau, er greinir i b-lið 2. gr., þá á hún við Mð merka 
ráð „svenska kyrkans diakonistyrelse“ , er erkibiskup veitir forsæti og stofnað 
var með konunglegri tilskipun 9. des. 1910. Á það ráð sérstaklega að glæða og 
vekja áhugann á liknar- og safnaðarstarfsemi innan sænsku kirkjunnar og 
hjálpa hverjum vísi tii þeirrar starfsemi á leið. Skiptir ráðið með sér verkum um 
margskonar forgöngu, svo sem að bókaútgáfu um ýmis kristileg efni og mann- 
úðarmál, unglingastarfsemi og starfi meðal verkamanna og fátæklinga. Hefir 
erkibiskupinn átt ágæta stoð í ráði þessu og verður áhrifa þess vart á flestum 
sviðum kirkjulífsins. (Sbr. m. a. Ásg. Ásg.: „Sænska kirkjan“ . Pr.fél.rit. 1919). 
Taldi nefndin sér enga vansæmd að taka þetta ráð til fyrirmyndar, er hún samdi 
b-fið 2L gr. frv., með því að það mun vera talið einhver Mn merkasta stofnun 
innan þjóðkirknanna á Norðurlöndxun.

Vart getur það talizt líklegt, að það yrði til þess „að draga úr þvi sjálf- 
boðastarfi, sem hafið er“  í mannúðar- og líknarstarfi meðal þjóðarinnar, að 
sett verði sérstakt ráð eða nefnd innan kirkjunnar, til þess að stuðla að þvi 
starfi og glæða og vekja meiri áhuga í þvi efni, sbr. b-lið 2. gr. Ekki hefir a. m. 
k. sú orðið reynslan i Sviþjóð, að sjálfboðastarf hafi þar verr þróast.

Eins og biskup bendir á xun 1. lið 3. gr. frv., er ætlazt til þess, að ráðinu 
verði falin kirkjuleg löggjafarmál til umsagnar og álits, áður en Alþingi sam- 
þykkár þau til fullnaðar eða þeim er skotið til konungsúrskurðar.

t  sambandi við þetta bendir biskup á þann „praktiska agnúa“ á frv., að 
ráðuneytið geti neyðst til að bera fram frv. til laga, án þess að það verði borið 
undir kirkjuráð, „sem aðeins kemur saman einu sinni á ári“ . En meðal annars 
þess vegna er það ákvæði sett í 15. gr. frv., að „aukafundir skulu haldnir þegar 
kirkjumálaráðherra, biskup eðá tveir menn í ráðinu óska þess“ , þótt sennilega 
þyki heppilegt, að ársfundur verði einmitt haldinn meðan Alþingi situr. A f 
sömu ástæðu eru og þau ákvæði i frv., að hafðir séu varamenn til að taka sæti í 
ráðinu i forföUum aðalmanna allra, nema biskups. Verður þá eigi séð, að það 
sé erfiðleikum bundið að ná saman fundi i ráðinu, ef nauðsyn ber til.

Að þvi er tekur til þeirra kirkjulagafrumvarpa, er einstakir þingmenn 
kunna að bera fram á Alþingi, þá virðist reynslan ekki benda til þess, að al- 
þingismenn séu yfirleitt svo óðfúsir að flytja frumvörp um kirkjuleg málefni, 
að það getí talizt ,d»ein skerðing þingmannsréttarins", þótt þeir yrðu ef til vill 
í einstökum tiIfeBum að gera biskupi aðvart nokkru áður um þau kirkjulaga- 
kianvörp, er þeir hefðu i huga að bera fram á Alþingi.

Ef eitthvert kirkjumál, er skipa þarf með konungsúrskurði, bæri ein- 
hverju sinni svo bráðan að, að ekki þætti tiltækilegt að kalla kirkjuráð saman 
áður, þá mundi auðvelt, i svo sjaldgæfum tilfellum, að gefa út bráðabirgðaúr- 
skurð eins og gefin eru út bráðabirgðalög milli þinga.

Biskupinn telur það varhugavert, að kirkjan hafi sjálf samþykktar- og 
ákvörðunarrétt um guðsþjónustur sínar, veitingu sakramenta og kirkjulegar at- 
hafnir og helgisiði, heldur þurfi Mð veraldlega vald að vaka yfir þvi, að kirkjan



misbeiti ekki þessum takmarkaða rétti til skerðingar trúarbragðafrelsi í land- 
inu. Kirkjumálanefndin er gagnstæðrar skoðunar. Hún taldi enn minni líkur til 
þess, að trúarbragðafrelsi landsmanna væri hætta búin, ef kirkjuráð kæmist á, 
en með þvi fyrirkomulagi, sem nú er. Því að ætla má, að í kirkjuráði ættu jafnan 
sæti fulítrúar frjálslyndrar og íhaldssamrar trúmálastefnu, meðan þær stefnur 
eru til í landinu. Og þá mundu þær stefnur, sem uppi væru á hverjum tíma, ein- 
mitt mótast hver af annari og mildast við það, að fulltrúar þeirra ynnu saman í 
fámennri nefnd. Hinsvegar væri ekki óhugsandi með þvi fyrirkomulagi, sem 
nú er, að ef þröngsýnn biskup og einráður ráðherra yrðu sammála, þá gætu þeir 
í sameiningu gert þær ráðstafanir, sem yrðu trúfrelsi manna hættulegar. Að vísu 
er sú lögskýring til, frá þeim tima, er konungur valdbauð „hina einu réttu trú“ 
allra þegna í landinu, að hans hátign konungurinn sé „æðsti biskup“ (suminus 
episcopus) kirkjunnar, og því er lögboðið, að hann skuli vera evangelisk-lút- 
erskrar trúar.

Biskupsdómur konungs er nú i reyndinni, samkv. stjórnarskránni, kom- 
inn i hendur kirkjumálaráðherra. En þar sem sá ráðherra mim eigi að lögum 
þurfa að vera meðlimur þjóðkiikjunnar, eða yfir höfuð að vera nokkurrar 
guðstrúar, þá virðist engin sérstök nauðsyn bera til þess, að hann hafi einn laga- 
vald til að skipa fyrir um guðsþjónustur og sakramenii kirkjunnar, svo sem 
„æðsti biskup“ hennar.

Hinsvegar taldi nefndin rétt að setja samþykktar- og ákvörðunarrétti 
kirkjuráðsins hæfileg takmörk, t. d. á þann veg, er segir i 2. lið 3. gr. frv. og i 
niðurlagi sömu greinar, sbr. ennfr. 14. gr. 2. málsgr. En þetta og önnur minni 
háttar fyrirkomulagsatriði leggur nefndin ekki áherzlu á.

Að sjálfsögðu getur kosning kirkjuráðsfulltrúa tekizt misjafnlega vel, þvi 
að svo er um allar kosningar, einnig um kosningu prestafélagsstj ómar og jafnvel 
sjálfs biskupsins, þegar lög um það efni koma til framkvæmda. En þar sem 
kosning til ráðsins fer fram 5. hvert ár, þykir ekki liklegt, að óheppilegir full- 
trúar eigi þar að jafnaði sæti, og sizt að þeir skipi þai meiri hluta. Þótt ein- 
stakur yfirburðamaður í biskupssæti geti ef til viil litið svo á, sem fyrirhafnar- 
minna sé að ráða einn fram úr hverju kirkjumálefni með Alþingi og ráðherra, 
þá sitja slíkir menn ekki ætið á biskupsstóli. A f reynslu hinnar sænsku kirkju 
má marka, að jafnvel heimskunnir yfirburðamenn á biskupsstóli hafá átt góða 
stoð i ráðum þeim, er þeir hafa haft sér við hlið. Taldi nefndin þvi allar líkur til 
þess, að kirkjuráð gæti orðið góð stoð hverjum þeim manni, er á biskupsstóli 
situr, hvort sem hann er afburðamaður i starfi sínu eða skortir að einhverju 
hæfileika til að rækja það svo sem þörf krefur á hverjum tíma.

Eins og segir í umsögn biskups, þarf að visu meira en lagasetningu til 
þess að vekja menn til starfs fyrir málefnin, ef eigi er áhugi fyrir. En nefndin 
leit svo á, að tíl væri, bæði meðal presta og leikmanna, sá áhugi fyrir málefnum 
Krists og kirkju hans meðal þjóðarinnar, að slík stofnim sem kirkjuráð gæti 
komið að notum. Henni virtist hinsvegar alhnikið á skorta, að þessir kraftar 
gætu sameinazt og stutt hver annan. Og hún gerði sér vonir um, að frumvarp 
þetta, ef að lögum yrði, gæti veitt kirkjunni stuðning i þessa átt, að sameina 
kraftana til meiri samvinnu, bæði við löggjafarvaldið og innbyrðis. Lagafyrir-



mæli þau, er sett voru um skipun sóknarnefnda 27. febrúar 1880, uppfylltu að 
vísu ekki allar vonir upphafsmanna þeirra þegar i stað. En þó mun engum þeim 
manni, sem sjálfur hefir verið þjónandi prestur, geta dulizt, hver styrkur það 
hefir verið homun í prestsstarfinu að hafa góða sóknarnefnd sér við hlið.

Svo má og fara um kirkjuráðið, ef frumvarp um það verður að lögum, 
að þótt allar vonir fylgismanna þess rætist eigi þegar, þá gæti það með tim- 
anum orðið biskupi einn hinn bezti styrkur í starfi hans að kirkj umálefnum 
landsins.

Reykjavik, 10. marz 1930. 

í  kirkj umálanefnd.

Þorsteinn Briem. Sveinbjörn Högnason.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.


