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1. Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er lútherskur embættisskilningur og samanburður á honum 

og löggjöf, starfsreglum og eiginlegri framkvæmd í þjóðkirkjunni. Rannsóknarspurning  

ritgerðarinnar er hvort samræmi sé milli hins lútherska embættisskilnings og lögfræðilegs 

embættisskilnings varðandi presta og hvernig honum er framfylgt í íslensku þjóðkirkjunni. 

Ritgerðin skiptist í tíu kafla. Í inngangskafla er efnistökum ritgerðarinnar lýst. Í 2. kafla er 

farið yfir lútherskan embættisskilning, fjallað um siðbótina og Ágsborgarjátninguna, muninn á 

prestdómi og prestsþjónustu og fjallað um kirkjuskilning Lúthers. Einstökum greinum 

Ágsborgarjátningarinnar eru gerð skil og gerð grein fyrir vígsluvaldinu. Í þriðja kafla er 

fjallað um samkirkjulegan embættisskilning og gerð grein fyrir embættisskilningnum 

samkvæmt Limaskýrslunni og Porvoo-samkomulaginu og samanburður gerður á stöðu 

lútherska embættisskilningsins í ljósi Limaskýrslunnar og Porvoo-samkomulagsins. Í fjórða 

kafla er fjallað almennt um kirkjurétt. Að loknum inngangi er þróun íslensks kirkjuréttar rakin 

stuttlega og grein gerð fyrir stöðu kirkjuréttar innan lögfræði auk þess sem réttarheimildum 

kirkjuréttarins eru gerð skil. Í 5. kafla er fjallað um ákvæði stjórnarskrárinnar um 

þjóðkirkjuna. Á eftir inngangskafla eru nánar rakin ákvæði stjórnarskráanna frá 1874, 1920 og 

1944 um þjóðkirkjuna auk þess sem breytingum á ákvæðum gildandi stjórnarskrár um 

þjóðkirkjuna eru gerð skil. Þá er einnig skýrt frá ákvæðum dönsku stjórnarskrárinnar um 

þjóðkirkjuna en fyrir liggur að ákvæði stjórnarskrárinnar um þjóðkirkjunnar eiga rætur að 

rekja til dönsku stjórnarskrárinnar frá 1849.  

Um þjóðkirkjuna er fjallað í 6. kafla og þar er farið yfir helstu ákvæði laga um stöðu, 

stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997 með síðari breytingum. Helstu 

skipulagseiningum þjóðkirkjunnar eru gerð skil, þ.e. biskup og vígslubiskupum, kirkjuþingi, 

kirkjuráði, prestastefnu og leikmannastefnu, prófastsdæmum og héraðsfundum, sóknum og 

prestaköllum. Þá er fjallað um aðild að þjóðkirkjunni og leysing á sóknarbandi. Í þessum 

kafla, eins og í síðari köflum, eru rakin lauslega dönsk lagaákvæði um sömu efni, eftir því 

sem við á. 

Sjöundi kaflinn fjallar um embættisgengi presta. Fjallað er um eldri rétti að því er varðar 

menntun presta, prestvígslu manna án guðfræðimenntunar og prestvígslu þeirra sem 

guðfræðimenntun höfðu. Raktar eru nokkrar tilraunir til að lögfesta ákvæði um embættisgengi 

presta. Þá er vikið að gildandi rétti og nánari grein gerð fyrir helstu réttarreglum um presta 

þjóðkirkjunnar og embættisgengi presta samkvæmt þjóðkirkjulögum. Í 8. kafla er sagt frá 

hlutverki og skyldum presta, fjallað um prestvígsluna, stöðu presta, vígsluheiti og vígslubréf 

presta og erindisbréf þeirra. Í 9. kafla er sagt frá reglum um val á prestum. Fjallað er um eldri 
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rétti um þetta efni. Þá er skýrt frá störfum kirkjumálanefndarinnar 1904 - 1906, eldri 

ákvæðum sem leyfðu aðstoðarpresta, köllun án auglýsingar og ákvæði þjóðkirkjulaga um val 

á prestum. Fjallað er um venjuhelgaða framkvæmd fyrir því að vígja guðfræðinga til 

preststarfs án undangenginnar auglýsingar á starfi og að prestar megi framkvæma 

embættisverk þótt þeir séu ekki starfandi prestar. Í  niðurlagskafla eru þræðir dregnir saman 

og rannsóknarspurningu svarað.  
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2. Lútherskur embættisskilningur 

2.1 Siðbótin og Ágsborgarjátningin 

Lútherskar kirkjur leggja áherslu á samhengi í játningu, þar sem innihaldið skiptir mestu 

máli. Minni áhersla er lögð á formið. Það er því nokkurs konar grundvallarregla meðal 

lútherskra manna, að hin sanna kirkja birtist þar sem orð Guðs er prédikað og sakramentin eru 

höfð um hönd, hvort tveggja samkvæmt innihaldslegri skýrgreiningu.
1
  

Í aðdraganda siðbótarinnar var fyrst og fremst togast á um hvort andlegt vald væri æðra 

hinu veraldlega og hvort hið veraldlega ríkti í eigin rétti. Um andlegt vald var síðan deilt: 

Hvort páfinn héldi því sjálfur og biskupar ríktu í rétti hans eða hvort biskupar ríktu í eigin 

rétti, svo að sameiginlegur fundur þeirra, kirkjuþingið, væri páfanum æðri.
2
 Í brennidepli voru 

því spurningar um sérstakan prestsdóm og veraldleg völd biskupa. Siðbótin vefengdi hvort 

tveggja og taldi standa í mótsögn við skýlausa kenningu Biblíunnar.
3
 

Rómverska hjálpræðiskerfið byggðist upp á milliliðum. Andlega stéttin, þ.e. prestar og 

klausturfólk, myndaði æðri stétt meðalgangara milli Guðs og manna.
4
 Lúther barðist á 

tveimur vígstöðvum. Annars vegar var hann andsnúinn kenningu rómversku kirkjunnar um 

prestsdóm sem sérstaka andlega stétt sem að væri með vígslunni aðgreind frá lýð Guðs en 

einnig mótmælti hann vingltrúarmönnum, en þeir kenndu að Guð kallaði menn beint og 

milliliðalaust.
5
 

Siðbótin bar á borð ný áhersluatriði og kenndi að Guð væri Guð í lífinu miðju en ekki á 

ystu mörkum þess. Hver einstakur maður mætir Guði í lífi sínu og er honum skyldugur um 

þjónustu. Hann er í skírninni vígður til að gegna þjónustu prests frammi fyrir Guði. Í því felst 

að ganga fram fyrir Guð og biðja fyrir öðrum. Auk þess hlýtur kristinn maður í skírninni 

konungstign Jesú, sem felst í að vera honum þjónn í heiminum. Þannig verður lífið allt í raun 

guðsþjónusta þar sem skírður kristinn maður þjónar Guði, frelsara sínum og skapara sem 

konungur og prestur.
6
 

Lúther lagði áherslu á að enginn greinarmunur væri á milli biskupa, presta og 

klausturfólks og annarra almennra borgara sem sinntu ekki þjónustu innan kirkjunnar. Allir 

                                                            
1 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 18. 
2 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 98. 
3 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 77. 
4 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 98. 
5 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 78. 
6 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 100.  
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kristnir menn þyrftu að gera sér grein fyrir að þeir væru andlegrar stéttar og enginn munur 

væri á milli manna óháð því hvaða stöðu þeir gegndu.
7
 

Hin vígða þjónusta er alls ekki æðri öðrum kristnum hlutverkum heldur markast hún af 

því hlutverki sem henni er ætlað og er að prédika Guðs orð og að úthluta sakramentunum. 

Aðrir menn sinna öðrum embættum eða hlutverkum í lífinu, en hið sameiginlega heiti yfir 

þessi embætti, bæði vígða þjónustu prestsins sem og hinu almennu, er það sem Lúther kallaði 

almennan prestsdóm. Menn geta verið smiðir, verkfræðingar eða húsmæður. Hjá þeim öllum 

er um að ræða mismunandi köllun eða embætti sem unnin eru Guði til dýrðar og náunganum 

til blessunar. Frammi fyrir Guði eru þessi embætti öll jöfn, teljast almennur prestdómur og 

njóta jafnrar virðingar og mikilvægis og hin vígða prestsþjónusta.
8
  

Allir þeir sem trúa á Jesú Krist eru prestar en sjálfur er Jesús prestur manna frammi fyrir 

Guði. Í trúnni sjálfri felst hinn eiginlegi prestsdómur.
9
 

Mikilvægi prédikunarinnar sést einna skýrast í að Jesús Kristur prédikaði til fólks og það 

gerðu einnig postularnir og hinir fyrstu kristnu kristniboðar til þess að breiða út boðskap 

fagnaðarerindisins. Á miðöldum hafði prédikunin mikið samfélagslegt gildi en var þó engu að 

síður ekki í brennidepli eða miðpunktur hins kristna lífs. Hinn nýi skilningur og túlkun 

Lúthers að setja prédikunina í forgrunn átti eftir að leiða af sér að kirkjan átti eftir að treysta 

og byggja í sívaxandi mæli á prédikuninni.
10

  

Í 7. grein Ágsborgarjátningarinnar er kirkjan skilgreind. Það sem skiptir mestu máli í 

greininni er setningin „kirkjan er söfnuður heilagra, þar sem fagnaðarerindið er kennt hreint 

og sakramentunum er veitt rétt þjónusta“.
11

 Það má því segja að þeir sem aðhyllast kenningu 

Lúthers á kirkjunni skilgreini að kirkjan sé þar sem orð Guðs er réttilega prédikað og heyrt 

auk þess sem sakramentunum er veitt rétt þjónusta og móttekin. Lúther gagnrýndi rómversku 

kirkjuna harðlega fyrir að leyfa orði Guðs ekki að flæða óhindrað meðal manna. Í stað þess 

var páfinn skilgreindur sem hinn eini rétti aðili sem gæti túlkað Biblíuna. Vegna þessa var 

Lúther sannfærður um að páfinn væri antikristur.
12

 

Lúher einfaldaði kristindóminn umtalsvert með því að leggja mikla áherslu á tvo þætti 

sem hann taldi skipta einna mestu máli. Þeir eru orð Guðs og trú. Í stuttu máli taldi Lúther að 

fagnaðarerindið snerist aðeins um það eitt að þeim sem trúir á Jesú Krist eru fyrirgefnar 

                                                            
7 Marteinn Lúther, 2012,  s. 50.  
8 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 101.  
9 Marteinn Lúther, 1960, s. 101.  
10 Pauck, Wilhelm, 1956, s. 110. 
11 Pauck, Wilhelm, 1956, s.110. 
12 Pauck, Wilhelm, 1956, s.110. 
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syndir. Raunveruleg trú á Jesú Krist grundvallast á Biblíunni. Í ljósi þess er ekkert eins 

mikilvægt og að flytja fólki boðskap Biblíunnar.
13

 

2.2 Prestsdómur eða prestsþjónusta? 

Það er aðeins ein skírn, eitt fagnaðarerindi og trúin ein sem gera einstaklinga trúaða og 

myndar í framhaldi söfnuð allra kristinna manna. Lúther staðhæfir að allir skírðir menn séu 

helgaðir án undantekninga og með skírninni hafi einstaklingur orðið hluti af hinum almenna 

prestsdómi. Þetta eiga allir skírðir menn sameiginlegt óháð því hver þeirra daglega köllun sé í 

lífinu. Hin almenna köllun kristins einstaklings er þó sú að þjóna öðrum einstaklingum.
14

 Þá 

vaknar sú spurning hver munurinn sé á prestsdómi og prestsþjónustu? 

Þjónar orðsins voru áfram nefndir prestar innnan lútherskra kirkja á Norðurlöndum þó svo 

að Lúther hafi haft önnur viðhorf í þessu efni. Ástæðan er vísast sú að starfandi prestar 

samþykktu flestir siðbótina og héldu áfram þjónustu sinni og almenningur varð ekki var við 

neina grundvallarbreytingu á störfum þeirra. Fólk hélt því áfram að kalla þá presta en heitið 

varð fljótlega viðurkennt í handbókum kirkjunnar og í lagasetningu. Með kirkjuritúalinu 1685 

varð heiti þjónustunnar hið heilaga prests- og prédikunarembætti. Ritúalið var þýtt á latínu 

árið 1706 en athygli vekur að þá var embættið nefnt sanctissimum officium pastorale & 

concionatorium en það merkið hið heilaga hirðis- og prédikunarembætti. Hugtakið prestur er 

þar með ekki hugsað út frá prestsdómi heldur þjónustu hirðis.
15

 

Nauðsynlegt er að gera greinarmun á tveimur merkingum orðsins prestur. Annars vegar er 

það merkingin prestsdómur sem veitist öllum skírðum mönnum þegar við eignumst barnarétt 

með Kristi og þiggjum af honum arf og öll gæði. Jesús Kristur er æðstipresturinn og hefur 

með fórn sinni um aldir fullkomnað þá sem helgaðir verða. Þegar hann í skírninni tekur 

kristna menn að sér sem samarfa og veitir þeim hlutdeild í prestsdómi sínum svo þeir geti 

gengið fram fyrir Guð er engin þörf lengur á meðalgöngu milli manna og Guðs.
16

 

Vígður prestur hefur ekki með vígslu sinni öðlast sérstakan prestsdóm og að lútherskum 

skilningi er ekki hægt að greina á milli almenns prestsdóms og sérstaks prestsdóms sem 

fenginn er með vígslu. Allir menn eru jafnir að prestsdómi en gegna þó mismunandi 

þjónustustöfum og eitt þeirra starfa er prestsþjónustan. Þjónustu kirkjunnar má aðgreina í 

                                                            
13 Pauck, Wilhelm, 1956, s.110. 
14 Eastwood, Cyril, 1960, s. 12. 
15 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 78. 
16 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 79. 
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óvígða og vígða þjónustu en óvígðir og vígðir þjónar eru jafnir að prestsdómi. Kristnir menn 

eru því allir prestar (l. sacerdotes) en ekki eru þó allir þjónar orðsins (l. presbyteri).
17

 

Enda þótt öllum kristnum mönnum sé ætlað það hlutverk að vera prestar og þjóna þá geta 

ekki allir sinnt hlutverkinu að útdeila sakramentunum og prédika. Allir geta þó og eru kallaðir 

til að þjóna.
18

 Í Fyrra Korintubréfi segir svo um þjónustuhlutverkið: 

Þannig líti menn á okkur sem þjóna Krists og ráðsmenn yfir leyndardómum Guðs. (I. 

Kor 4.1)
19

 

Hið heilaga í trúuðum mönnum er aldrei sýnilegt heldur ósýnilegt. Þetta er vegna þess að í 

skírninni taka einstaklingar á sig heilagleika Jesú Krists og eignast hlutdeild í hinu heilaga 

með honum. Heilagleikinn og réttlætingin finnst ekki í einstaklingnum sjálfum heldur aðeins í 

Jesú Kristi.
20

 

Hinn almenni prestsdómur allra trúaðra hefst að dómi Lúthers við skírnarfontinn. Með 

skírn og trú endurfæðist einstaklingur sem prestur Krists, eignast hlutdeild í dauða hans og 

upprisu og meðtekur endalausa náð hans og öðlast stað á himnum sem er ríki Guðs.
21

 

Kenninguna um almennan prestsdóm ber ekki að líta á sem einstaklingshyggju. Lúther 

skilgreinir hlutverk prestsins þannig að hann gangi fram fyrir Guð og biðji fyrir öðrum. 

Prestsdómur er þannig samfélagshugtak. Prestur er alltaf í annarra þágu en aldrei í þágu sjálfs 

sín. Prestur er meðalgangari en meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut heldur 

aðeins þar sem um fleiri er að ræða. Kirkja merkir samfélag gagnkvæmrar þjónustu þar sem 

hver þjónar öðrum eins og limir á líkama. Hið daglega líf er vettvangur þjónustunnar við Guð. 

Kristinn einstaklingur er aldrei einn heldur ætíð hluti stórrar heildar. Hann á alltaf samfélag 

við Guð sem er honum næstur hvert sem vegir hans liggja.
22

 

2.3 Kirkjuskilningur Lúthers 

Lúther leggur ríka áherslu á hinn almenna prestsdóm og taldi skírnina gera alla menn að 

sönnum prestum og kirkjuna að heilögu prestadæmi. Kristinn maður þarfnist í raun engra 

milligöngumanna heldur hafi hann beinan og óheftan aðgang að Guði í gegnum Jesú Krist 

sem er höfuð kirkjunnar og allt miðast við.
23

 

                                                            
17 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 79. 
18 Eastwood, Cyril, 1960, s. 13. 
19 Biblían, 2007. 
20 Eastwood, Cyril, 1960, s. 13. 
21 Eastwood, Cyril, 1960, s. 20-21. 
22 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 24-25.  
23 Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2006, s. 80.  
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Samkvæmt kirkjuskilningi Lúthers grundvallast kirkjan á boðun fagnaðarerindisins og 

veitingu sakramentanna, réttlætingu af trú og fyrirgefningu. Lúther er tíðrætt um köllunina, 

prestsembættið og kirkjuna sjálfa sem stofnun. Almennur prestsdómur er frumforsenda þar eð 

kirkjan byggist á honum. Kirkjan grundvallast á orðinu og af því að það er fólgið í 

Ritningunni þar sem vitnisburðurinn um Jesú Krist er fundinn þá verður að rannsaka hana, 

skýra, boða og flytja fagnaðarerindið. Þess vegna er nauðsynlegt að velja hæfa einstaklinga 

sem mennta sig með viðeigandi hætti til þeirra starfa. Það er því ljóst að boðun kirkjunnar 

þarfnast skipulags og embættismanna sem tryggja að henni sé rétt sinnt.
24

 

Það var algeng skoðun meðal guðfræðinga og kirkjuréttarfræðinga á miðöldum að munur 

á presti og biskupi væri fyrst og fremst stjórnunarlegs eðlis og prestur og biskup væru jafnir 

að vígslu. Völd biskupa á miðöldum voru að stórum hluta veraldleg og í raun var 

ágreiningurinn um biskupsembættið spurning um veraldleg völd kirkjulegra embættismanna. 

Að kaþólskum skilningi áttu biskupar hlutdeild í valdi Krists sem væri ofar öllu öðru valdi. 

Þess vegna ættu páfi og biskupar að hafa meiri völd en veraldleg valdstjórn. Þetta var rökstutt 

með skírskotun til markmiðs mannlífsins en það markmið er eilíft og því hlýtur það vald sem 

stuðlar að framgangi eilífðarmarkmiðs manna að vera æðra því valdi sem aðeins snýr að 

tímanlegu markmiði manna.
25

 

Lúther leggur jafnframt áherslu á að skilningur sinn á kirkjunni byggist ekki á sama 

mynstri og valdapíramídar konunglegra stjórnkerfa þar sem mönnum er raðað í tignarraðir 

eftir honum. Hjá Lúther er það lykilatriði að enginn munur er á mönnum eftir vígslu, aldri eða 

kynferði og allir skulu vera jafnir. Hið eina sem skilur kristna menn frá öðrum er skírnin en 

fyrir hana endurreisir Guð manninn til þeirra myndar sem hann er skapaður í og veitir jafna 

stöðu manna innan kirkjunnar. Lúther telur að sakramenti séu hvorki betri né verri eftir því 

hver veitir þau.
26

 

Að mati Lúthers hafa allir trúaðir einstaklingar sama andlega vald en innan kaþólsku 

kirkjunnar var það aðeins talið tilheyra prestinum. Allt vald sem páfinn, biskupar, prestar og 

munkar kaþólsku kirkjunnar taka sem er t.d. að fyrirgefa syndir er að mati Lúthers vald allra 

trúaðra manna sem skal svo notað og framkvæmt á ákveðinn hátt. Með þessu reif Lúther niður 

þann stall sem embættismenn kaþólsku kirkjunnar höfðu sett sig á.
27

 

Athygli vekur að í Ágsborgarjátningunni er aðeins lítillega vikið að innra skipulagi 

kirkjunnar. Friedrich Mildenberger heldur því fram að fyrir þessu séu augljósar ástæður. 

                                                            
24 Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2006, s. 80. 
25 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 81. 
26 Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2006, s. 86. 
27 Pauck, Wilhelm, 1956, 114. 
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Annars vegar sé það vegna þess að Ágsborgarjátningin hafi verið skrifuð í þeim tilgangi að ná 

samkomulagi við kaþólsku kirkjuna. Í ljósi þess var nauðsynlegt að hafa í huga að biskuparnir 

voru allir hliðhollir páfaveldinu og léku stórt pólitískt hlutverk innan kirkjunnar.
28

 Í raun var 

markið Lúthers að innan kaþólsku kirkjunnar yrði skapað rými fyrir frjálst flæði orðs Guðs 

með prédikuninni. Að auki vildi Lúther að kaþólska kirkjan myndi láta af misnotkun sinni á 

hinum þekkingarlega aðstöðumuni sem var milli presta og almennings sem reistur var á 

fáfræði almennings og kaþólska kirkjan nýtti sér óspart. Lúther taldi að ef svo yrði, yrði unnt 

að endurreisa kaþólsku kirkjuna innan frá en ekki að stofnuð yrði ný kirkja.
29

 

Lúther hélt því fram að prédikunin væri mikilvægasta hlutverkið innan kristinnar kirkju. 

Fast á hæla hennar kæmi bænin. Hann taldi að í prédikuninni talaði Guð við einstaklinginn. Í 

bæninni talar einstaklingurinn við Guð.
30

 

Eitt af því sem að prestur má aldrei gleyma er að hann er verkfæri sem Guð notar til að 

tala í gegnum og farvegur fyrir heilagan anda til þess að ná til fólks. Það er heilagur andi sem 

blæs prestinum í brjóst því sem hann á að miðla til fólksins sem á hann hlustar.
31

 

Lúther sá enga ástæðu til þess að hjónabandið og hin vígða prestsþjónusta væru 

sakramenti. Þetta tvennt væri í eðli sínu heilagt hlutverk.
32

 

Prestsembættið er skilgreint af Lúther fyrst og fremst í ljósi köllunar- og 

þjónustuhlutverks þess. Það á því ekki að túlka prestsembættið í samhengi valds heldur 

þjónustu. Afleiðing þess er sú að prestar hafa ekkert vald yfir sakramentunum heldur er það 

aðeins Kristur sjálfur sem er drottinn sakramentanna en ekki sá sem veitir þau eða sá sem 

tekur við þeim. Hlutverk prestsins er því ekki lengur að vera meðalgöngumaður heldur er 

embættið í aðalatriðum þjónusta orðsins en það felst í að boða og túlka fagnaðarerindið, veita 

fyrirgefningu, biðja fyrir náunganum og útdeila sakramentunum. Það sem skilur að 

einstakling sem hefur verið skírður og einstakling sem vígður hefur verið til prestsþjónustu er 

að hinn síðarnefndi getur annast útdeilingu sakramentanna. Önnur hlutverk geta allir skírðir 

menn annast í sameiningu.
33

 

Félagslegt gildi nálgunar Lúthers er ótvírætt þar sem allir trúaðir eru prestar. Það verður 

félagslegt hlutverk trúaðra að boða öðrum það sem þeim sjálfum hefur hlotnast sem er kraftur 

fagnaðarerindisins. Í raun má segja að það verði óhjákvæmileg þrá einstaklingsins sem hefur 

                                                            
28 Mildenberger, Friedrich, 1983, s. 115. 
29 Pauck, Wilhelm, 1956, 117. 
30 Pauck, Wilhelm, 1956, 114. 
31 Pauck, Wilhelm, 1956, 115. 
32 Marteinn Lúther, 1961, s. 370. 
33 Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2006, s. 86. 
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móttekið boðskapinn að miðla honum áfram til annarra. Skipulagslega séu hlutverkin innan 

kirkjunnar óhjákvæmilega mismunandi eins og vikið hefur verið að.
34

 

Þegar Lúther kenndi um hinn almenna prestsdóm var boðskapnum misjafnlega tekið. 

Sumir töldu að hann ætti við að einstaklingar þörfnuðust engrar þjálfunar lengur til þess að 

sinna hinni vígðu þjónustu. Aðrir töldu og túlkuðu að það sem hann ætti við væri að Guð 

talaði beint í gegnum hjarta mannsins orði sínu og maðurinn þyrfti því ekki lengur 

Ritninguna.
35

 Sumir gengu svo langt að halda því fram að með kenningu sinni væri Lúther að 

boða að menntun þeirra sem ættu að sinna hinni vígðu þjónustu væri óþörf auk þess sem þeirri 

spurningu var velt upp hvort formleg menntun innan menntastofnana væri þóknanleg Guði.
36

 

Lúther taldi sig ekki vera höfund nýrrar guðfræðistefnu sem hægt væri að kenna sig við. 

Hann leitaðist ekki við að móta kenningar sínar í heildstætt kerfi eins og t.d. Tómas Akvínó 

hafði leitast við að gera í Summa Theologiae sem var heildstæð framsetning trúarinnar. Með 

og á eftir upplýsingunni kom fram sú hugmynd að það þurfi að styrkja forsendur fyrir 

guðfræði Lúthers á kerfisbundinn hátt, einkum að frumkvæði Schleiermacher. Þó að Lúther 

hafi ekki borið á borð heildstætt kerfi kenninga er engu að síður hjá honum að finna nýjungar 

og frumlega hugsun. Þar svipar honum um margt til Ágústínusar, Anselms og Abelards en 

þeir áttu allir í gagnrýnu samtali við guðfræði og heimspeki síns tíma. Af þessum mönnum er 

Lúther gagnrýnastur en hans nálgun var að stefna sem næst upphafinu, það er Ritningunni og 

hinum fornkirkjulegu játningum. Í því má einmitt finna frumleika Lúthers með því hvernig 

hann hélt fast við ritninguna og játningarnar og lagði þær til grundvallar í deilum við 

samtíðarmenn sína.
37

 

Í huga Lúthers var verkefni guðfræðinnar umfram allt orð Guðs sem birtist í manninum 

Jesú Kristi. Það þýðir að ekki er mögulegt að tala um Guð án þess að fjalla jafnframt um 

manninn og ekki er hægt að fjalla um manninn án Guðs. Þetta fléttast svo saman vegna þess 

að Guð og maður mætast í Kristi.
38

 Lúther taldi að hið eina sem fólk kæmist alls ekki af án 

væri orð Guðs.
39

 Að þessu leyti er kirkjan og fagnaðarerindið og sakramentin samofin og geta 

í raun ekki starfað réttilega án hvert annars. Þetta þýðir að orð Guðs er grundvallandi afl í 

kirkjunni.
40

  

Í Fyrra Korintubréfi 12. kafla segir: 

                                                            
34 Pauck, Wilhelm, 1956, s. 110. 
35 Marteinn Lúther, 1962, s. 342-343, 
36 Marteinn Lúther, 1967, s. 209.  
37 Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2000, s. 44. 
38 Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2000, s. 43. 
39 Eastwood, Cyril, 1960, s. 2. 
40 Eastwood, Cyril, 1960, s. 2. 
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Því að eins og líkaminn er einn og hefur marga limi en allir limir líkamans, þótt 

margir séu, eru einn líkami, þannig er og Kristur. Í einum anda vorum við öll skírð til 

að vera einn líkami, hvort sem við erum Gyðingar eða Grikkir, þrælar eða frjálsir, og 

öll fengum við einn anda að drekka. (I.Kor.12.12-13)
 41

 

Lúther leggur ríka áherslu á það að allir kristnir menn eru hluti af sama líkama þar sem 

Jesús Kristur er höfuðið. Hver og einn einstaklingur á svo sinn stað á líkamanum og leggur 

þar til grundvallar texta úr Rómverjabréfinu 12. kafla þar sem segir: 

Við höfum á einum líkama marga limi en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins 

erum við, þótt mörg séum, einn líkami í Kristi en hvert um sig annars limir. 

(Róm.12.4-5)
42 

 

Allir kristnir menn tilheyra þessum eina líkama, sem aðeins hefur eitt höfuð. Lúther notar 

12. kafla í Rómverjabréfinu sem og 12. kafla í I. Korintubréfi því til stuðnings að allir kristnir 

einstaklingar séu jafnir og enginn munur á þeim fyrir augliti Guðs þó svo að þeir hafi 

mismunandi hlutverk innan kirkjunnar. Hin ólíku hlutverk eru í raun það sem sýnir fram á að 

við erum einn líkami því hvert hlutverk er í raun að þjóna öðrum á sama tíma og hlutverkinu 

er sinnt.
43

 

Það er að mati Lúthers aðeins ein heilög kristin kirkja á jörðunni. Í henni eru allir kristnir 

menn sem lifa í þessum heimi. Sú kirkja er hin eina sanna brúður Krists og hans líkami sem 

hann er höfuðið á. Biskupar eða prestar eru ekki höfuð neins heldur er Jesús Kristur alltaf 

höfuðið. Kristnir menn eru andlega sameinaðir í einu fagnaðarerindi og trú undir einu höfði, 

Jesú Kristi.
44

 

2.4 Um einstakar greinar Ágsborgarjátningarinnar 

Víkjum nú umfjölluninni að einstökum greinum Ágsborgarjátningarinnar. Í 5. grein 

Ágsborgarjátningarinnar er fjallað um embætti kirkjunnar: 

Til þess að vér öðlumst þessa trú, er stofnað embætti til að kenna fagnaðarerindið og 

úthluta sakramentunum, því að fyrir orðið og sakramentin eins og tæki er gefinn 

heilagur andi, sem kemur til leiðar trúnni, þar sem og þegar Guði þóknast, í þeim sem 

heyra fagnaðarerindið, sem fjallar um, að Guð, ekki vegna vorra verðleika, heldur 

vegna Krists, réttlæti þá sem trúa, að þeir séu teknir til náðar vegna Krists. Gal.3.: Til 

þess að vér skyldum fyrir trúna öðlast andann, sem fyrirheitið var. (Gl 3.14) 

                                                            
41 Biblían, 2007. 
42 Biblían, 2007. 
43 Marteinn Lúther, 1966, s. 127. 
44 Marteinn Lúther, 1961, s. 367. 
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Þeir fordæma endurskírendur og aðra sem álíta, að heilagur andi veitist mönnum án 

hins ytra orðs fyrir undirbúning sjálfra þeirra og verk.
45

 

Af upphafi greinarinnar sést að hún er hluti og framhald 4. greinarinnar, en ekki sjálfstæð 

grein. Í þeirri grein er fjallað um réttlætinguna. Af textanum sýnist ljóst að það er Guð sem 

hefur stofnað hið vígða prestsembætti.
46

 Í 5. greininni er fjallað um prestembættið sjálft en 

ekki þá sem því gegna. Sú umfjöllun er í 14. grein.
47

 Mikilvægi 5. greinarinnar um hið vígða 

prestsembætti og tengingin við 4. greinina um réttlætinguna skiptir miklu máli því hin vígða 

þjónusta er nauðsynleg til að boða réttlætingu einstaklingsins fyrir trúna á Jesú Krist.
48

 

Prestsembætti kirkjunnar er samkvæmt 5. greininni það að kenna eða prédika fagnaðarerindið 

og úthluta sakramentunum. Fagnaðarerindið og sakramentin eru verkfæri Guðs, þar sem 

heilagur andi veitist og er það heilagur andi, sem skapar trúna, elur hana og nærir. Úr því að 

svo er, þá er prestsembætti kirkjunnar til sem guðleg stofnun í kirkjunni. Það er með öðrum 

orðum hvorki hagkvæm ráðstöfun sem kirkjan hefur fundið upp á sjálf né umboð sem menn 

taka sér sjálfir, heldur er það þjónusta að þeim hlutum sem eru verkfæri Guðs. Jöfn áhersla er 

lögð á prédikunina og sakramentin.
49

  

Innan lútherskrar kirkju eru sakramentin tvö, skírn og kvöldmáltíð. Ástæða þess er að 

þessi tvö sakramenti voru talin uppfylla það skilyrði að vera athöfn sem Jesús Kristur hefði 

stofnað og veitti náð í gegnum sýnilegt og jarðneskt efni.
50

 

Víkjum næst að 14. grein Ágsborgarjátningarinnar. 

Um hina kirkjulegu stétt kenna þeir: Enginn á opinberlega að kenna í kirkjunni eða 

útdeila sakramentunum, nema hann sé réttilega kallaður.
51

 

Í greininni er fjallað um hina kirkjulegu stétt eða andlegu stétt en það eru þeir sem gegna 

embættinu, sem áður hefur verið skilgreint í 5. Grein, sem er skyldan til að prédika 

fagnaðarerindið og úthluta sakramentunum. 

Samkvæmt 14. grein má ekki taka neinn í þá stétt nema hann sé réttilega kallaður. 

Biskuparnir höfðu á þessum tíma vald til vígslu presta og enginn vildi á þeim tíma draga í efa 

vald þeirra til þess.
52

 

                                                            
45 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 183.  
46 Mildenberger, Friedrich, 1983, s. 115 og Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 183.  
47 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 125. 
48 Mildenberger, Friedrich, 1983, s. 115. 
49 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 183-184 og Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 79-80. 
50 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 185. 
51 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 206. 
52 Mildenberger, Friedrich, 1983, s. 116. 
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Vandinn sem við blasir er að greinin skýrir ekki hvers konar köllun hér er um að ræða og 

þarfnast það því sérstakrar athugunar.
53

  

Mildenberger heldur því fram að það sé guðfræðilegt túlkunaratriði að greina sambandið 

milli 5. og 14. greinarinnar.
54

 Einar Sigurbjörnsson veltir því upp hvort hér sé átt við 

lögformlega köllun safnaðar eða hvort átt sé við vígslu til embættis.
55

 Skoðum það nánar.  

Ef litið er til hins rómversk-kaþólska skilnings er prestvígslan eitt af sjö sakramentum. 

Prestvígslan veitir einstaklingi hlutdeild í prestsdómi Jesú Krists og með því vald og ábyrgð 

til að annast messufórnina. Vígður prestur er þannig aðgreindur frá þeim einstaklingum sem 

óvígðir eru og fær það hlutverk að vera milliliður. Í Nýja testamentinu kemur fram að Jesús 

Kristur geti einn verið prestur kristinna manna og hann hafi bundið enda á sérstakan 

jarðneskan prestsdóm en allir eigi þess í stað hlutdeild með skírn sinni í prestsdómi Jesú 

Krists.
56

 

Lúther gerði þessa kenningu um hinn almenna prestsdóm kristinna manna, sem finna má 

m.a. í Fyrra Pétursbréfi 2. kafla, að einni af sínum höfuðkenningum.
57

  

En þið eruð „útvalin kynslóð, konunglegur prestdómur, heilög þjóð, eignarlýður, til 

þess að þið skuluð víðfrægja dáðir hans,“ sem kallaði ykkur frá myrkrinu til síns 

undursamlega ljóss. (I. Pét. 2.9)
58 

 

Í huga Lúthers var það augljóst að í þessu versi var vísað til allra kristinna manna, enginn 

var þar undanskilinn og að í textanum fólst að ekki væri ætlast til aðgreiningar milli manna. 

Allir menn séu hluti hins konunglega prestsdóms og öllum kristnum mönnum sé ætlað það 

hlutverk að boða Guðs orð. Menn megi ekki láta fyrri eða síðari tíma skilgreiningar á 

hugtakinu prestur villa sér sýn í að sjá það sem sé undirliggjandi í kölluninni sem í versinu 

felist.
59

 Allir kristnir menn geti kallað sig presta en því skal þó haldið til haga að hlutverk 

manna geta verið mismunandi, eins og að framan hefur verið rakið.  

Um prestsdóm kristinna manna er einnig fjallað í 1. kafla Opinberunarbókarinnar. 

Og hann gerði oss að konungum og prestum, Guði sínum og föður til handa. Hans er 

dýrðin og mátturinn um aldir alda. Amen. (Op.1.6)
60

 

                                                            
53 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 206.  
54 Mildenberger, Friedrich, 1983, s. 116. 
55 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 206. 
56 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 206 
57 Marteinn Lúther, 1970, s. 229 
58 Biblían, 2007. 
59 Marteinn Lúther, 1970, s. 236. 
60 Biblían, 2007. 
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Þá er fjallað um prestsdóm kristinna í 5. kafla Opinberunarbókarinnar.  

Og þú gerðir þá að konungum og prestum Guði vorum til handa.  

Og þeir munu ríkja á jörðunni. (Op. 5.10)
61

 

Loks er fjallað um prestsdóm kristinna manna í 20. kafla Opinberunarbókarinnar. 

Sælir og heilagir eru þeir sem eiga hlut í fyrri upprisunni. Yfir þeim hefur hinn annar 

dauði ekki vald heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krists og ríkja með honum um 

þúsund ár. (Op. 20.6)
62

 

Lúther telur að það sé aðeins í þessum framangreindu versum Nýja testamentisins, sem 

fjallað sé um presta. 
63

 

Eins og áður hefur verið vikið að gerði Lúther prestsdóm kristinna manna að einni af 

aðalkenningum sínum. Í riti Lúthers Um frelsi hins kristna manns segir: 

Til þess að sjá frekar hvað vér eigum í Kristi og hve mikil gæði rétt trú er verðum vér 

að vita að áður fyrr og í Gamla testamentinu helgaði Guð sér og áskildi sér alla 

frumburði karlkyns af mönnum og skepnum. Og frumburðurinn var dýrmætur og hafði 

tvennt stórt fram yfir önnur börn, nefnilega valdið og prestsdóminn eða konungsríkið 

og prestsdæmið, svo að frumborinn sveinn á jörðu var herra yfir öllum bræðrum sínum 

og prestur og páfi fyrir Guði. Með þessari líkingu er átt við Krist sem er eiginlega 

þessi sami frumburður Guðs Föður með Maríu mey. Hann er því konungur og prestur, 

þó með andlegum hætti, því að ríki hans er ekki jarðneskt eða fólkið í jarðneskum, 

heldur andlegum gæðum, eins og sannleika, vizku, friði, gleði, sælu o.s.frv. En með 

því eru tímanleg gæði ekki undan þegin, því að allir hlutir eru undir hann lagðir á 

himni, á jörðu og í Helju, þótt ósýnilegur sé. Því ríkir hann með andlegum og 

ósýnilegum hætti. Prestsdómur hans er því ekki fólginn í ytra látæði og klæðum eins 

og vér sjáum með mönnum, heldur er hann ósýnilegur í anda, svo að hann stendur 

fyrir augliti Guðs vegna sinna og ber fram sjálfan sig og vinnur allt, sem trúr prestur á 

að vinna. Hann biður fyrir oss, eins og Páll segir í Róm. 8.34. Þannig kennir hann oss 

og hið innra í hjörtunum, hvað séu tvenn eiginleg rétt störf prests. Því að þannig biðja 

einnig prestar ytra háttar, mannlegir, tímanlegir.
64

 

Enn fremur kemur fram hjá Lúther að Jesús Kristur er tilbúinn til að gefa öllum kristnum 

mönnum með sér til þess að þeir séu einnig allir konungar og prestar með Kristi fyrir trúna á 

hann eins og kemur fram hjá Pétri í I. Pétursbréfi. Það verður með þeim hætti að sá sem er 

kristinn maður verður svo hátt upp hafinn yfir alla hluti að hann fer að drottna og ríkja því að 

                                                            
61 Biblían, 2007. 
62 Biblían, 2007. 
63 Marteinn Lúther, 1970, s. 236. 
64 Marteinn Lúther, 1967, s. 23-24.  
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ekkert getur skemmt sáluhjálp hans.
65

 Lúther tekur þó fram að hér sé ekki átt við að menn séu 

hafnir yfir hluti líkamlega til þess að eiga þá sjálfir eða nýta sér eins og menn á jörðu. Menn 

verða að deyja líkamlega og það getur enginn flúið þau örlög. Á sama hátt verður maðurinn 

að lúta margvíslegum örlögum eins og sjá má hjá Jesú Kristi og hans heilögu. Í þessu felst 

andlegt vald sem maðurinn getur notað í hverjum þeim kringumstæðum sem við honum blasa 

ef hann trúir. Lúther tekur sérstaklega fram að það nægi að einstaklingur trúi til þess að öðlast 

þetta andlega vald.
66

 

Allir trúaðir menn eru prestar að mati Lúthers en í því felst sá réttur kristinna manna að 

ganga fram fyrir Guð og biðja til hans fyrir öðrum. Aðeins prestum er ætlað það hlutverk að 

standa andspænis Guði og biðja til hans. Þetta er gjöf Jesú Krists til kristinna manna að fá að 

njóta þessa réttar.
67

 Þessu fylgir einnig að trúaðir menn eru frjálsir frá öllum hlutum og 

þarfnast engra góðra verka til þess að verða réttlættir og hamingjusamir heldur fá þeir það allt 

að gjöf fyrir trúna eina.
68

 

Lúther víkur að því hver munurinn sé milli þess að vera leikmaður og prestur úr því að 

allir eru í raun prestar. Hann heldur því fram að Biblían geri engan mun annan en þann að hún 

nefni þá lærðu eða vígðu einstaklinga ministros, servos eða oekonomos, það er þjóna, þræla 

og ráðsmenn sem ætlað er að boða öðrum Jesú Krist, trúna á hann og kristilegt frelsi. Það geti 

ekki allir þjónað eða gegnt ráðsmennsku og prédikað.
69

 Lúther leggur áherslu á að það verði 

og eigi að boða Jesú Krist á þann hátt að öllum aukist af því trú og sem viðhaldist. Það er mat 

Lúthers að trú aukist og viðhaldist þegar sagt er frá því hvers vegna Kristur hafi komið, 

hvernig hans skuli njóta auk þess hvað hann hafi fært mönnum og gefið.
70

  

Að mati Lúthers felst prestsdómurinn í að ganga fram fyrir Guð og biðja fyrir öðrum. 

Þetta verkefni er ætlað öllum kristnum, skírðum mönnum. Þetta leiðir af sér að 

prestsdómurinn er almennur og kristnir menn þurfa á engum milliliðum að halda eða hópi 

sérstakra presta. Prestsembættið er m.ö.o. ekki fellt niður hjá Lúther. Því er gefinn nýr 

skilningur sem lýtur að þeirri þjónustu sem er nauðsynleg Guðs lýð. Hér er komið að kjarna 

málsins. Embætti kirkjunnar er þjónusta innan Guðs lýðs á Guðs vegum við það að prédika 

fagnaðarerindið og úthluta sakramentunum af því að þetta tvennt er kirkjunni 

lífsnauðsynlegt.
71

 Orð Guðs og sakramenti eru að mati Lúthers milliliðir eða tæki sem Guð 

notar til þess að skapa og viðhalda trúnni á meðal manna. Þjónusta orðsins er því fyrst og 

                                                            
65 Marteinn Lúther, 1967, s. 24. 
66 Marteinn Lúther, 1967, s. 25. 
67 Marteinn Lúther, 1967, s. 25. 
68 Marteinn Lúther, 1967, s. 26. 
69 Marteinn Lúther, 1967, s. 26-27. 
70 Marteinn Lúther, 1967, s. 28. 
71 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 207. 
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fremst hlutverk orðsins sjálfs við að skapa og viðhalda trúnni en þar sem hún er kirkjunni 

nauðsynleg þarfnast hún einstaklinga til að vinna að henni.
72

 

2.5 Vígsluvaldið 

Lúther og Melankton voru þeirrar skoðunar að biskupar skyldu halda vígsluvaldinu. Þeir 

töldu þó að skilgreina þyrfti vígsluna á nýjan hátt út frá þjónustunni við fagnaðarerindið. 

Vígslan skyldi samkvæmt því vera staðfesting á köllun manns til embættis með 

handayfirlagningu og bæn en ekki afhending á stöðu sem aðgreinir prestinn með stöðutákni 

frá öðrum einstaklingum. Að mati Lúthers lýsti tilvist biskupsembættisins því hvernig kirkjan 

réð það af innsæi sínu í fagnaðarerindið hvernig þjónustan innan Guðs lýðs skyldi 

endurskipulögð.
73

 Biskupar voru þó ekki tilbúnir til þess að láta endurskoða embætti sín og að 

í kjölfarið yrði gripið til neyðarréttar í krafti þess að prestsembættin væru nauðsynleg 

kirkjunni. Kæmi upp sú staða að þeir aðilar sem til þess eru bærir en neituðu að sjá kirkjunni 

fyrir þjónustu yrði kirkjan sjálf að geta tekið málin í sínar hendur með því að kalla 

einstaklinga til þjónustu og afhenda hana með handayfirlagningu og bæn. Lúther vígði sjálfur 

einstaklinga til prestsþjónustu en heimild sína til þess byggði hann á grunni neyðarréttarins.
74

 

 Lúther er sannfærður um að þegar í nauðirnar rekur geti hver og einn skírt og veitt 

aflausn. Það væri ekki hægt ef allir kristnir menn væru ekki prestar.
75

 Samstarfsmenn hans í 

þeim löndum er siðbótinni var komið á gerðu slíkt hið sama eftir hans forskrift.
76

 Auk 

röksemdarinnar um neyðarréttinn báru menn fyrir sig að það væri algengt sjónarmið meðal 

guðfræðinga að biskup og prestar væru jafnir að vígslu og því væri það aðeins hefð og engin 

nauðsyn sem ylli því að biskupar vígðu. Ef þörf krefði mætti prestur gera allt það sem biskup 

annars gerði.
77

 

Það var mat Lúthers að aðlinum bæri skylda til þess að taka forystuna um endurbætur í 

kristninni þar sem biskuparnir höfðu brugðist. Þennan íhlutunarrétt varði Lúther með 

skírskotun til almenns prestsdóms allra skírðra. Ef kristið fólk sér að andlega stéttin sinnir 

ekki þeirri þjónustu við orð Guðs og sakramenti sem það er skyldugt til þá beri fólkinu að láta 

í sér heyra og hvetja til endurbóta. Ef biskuparnir svara ekki kalli fólks hefur þjóðhöfðinginn 

heimild til þess að taka forystuna í kirkjumálum ríkis síns og gera nauðsynlegar umbætur á 

                                                            
72 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 78.  
73 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 207-208. 
74 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 83. 
75 Marteinn Lúther, 2012, s. 52. 
76 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 208. 
77 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 83. 
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kirkjunni sem biskup í ytra tilliti. Þjóðhöfðingi á ekki þennan rétt sem þjóðhöfðingi heldur 

sem kristinn maður og leiðtogi meðal fólks síns.
78

 

Samkvæmt þessu telst það rétt köllun þegar mönnum er afhent embætti kirkjunnar. Hér á 

landi er því þannig háttað að einstaklingur sem hefur til þess menntun er skipaður eða settur 

til starfa hjá tilteknum söfnuði og er sú ákvörðun staðfest af biskupi með vígslu. Í vígslunni er 

prestinum afhent umboðið til þess að prédika og þjóna að sakramentunum.
79

 Mikilvægt er að 

árétta í þessu sambandi að innan safnaðarins ríkir jafnrétti með tilliti til prestsdómsins en 

embættinu gegna ekki allir jafnt. Innan safnaðarins eru allir prestar, leikmenn meðtaldir. Hitt 

gildir líka að innan safnaðarins eru allir leikmenn að prestunum meðtöldum þ.e. söfnuðurinn í 

heild tilheyrir þeim lýð er Guð hefur útvalið til þjónustu í heiminum og meðal forréttinda 

þessa lýðs er prestsdómurinn sem er að ganga fram fyrir Guð og biðja fyrir öðrum.
80

 

Þrátt fyrir að allir menn séu í raun prestar að mati Lúthers þá þýðir það ekki að menn geti 

tekið sér vald án leyfis eða kosningar. Það sem tilheyrir söfnuðinum getur enginn tekið að sér 

nema vera til þess réttilega kallaður af söfnuðinum. Staða prests innan safnaðar á ekki að vera 

öðruvísi í kristnum dómi en staða embættismanns. Svo lengi sem hann er í embætti þá hefur 

hann forystuhlutverki að gegna. Þegar hann hverfur frá embætti þá verður hann á ný almennur 

borgari eins og hver annar. Með þessu bregst Lúther við hinni kaþólsku kenningu um hið 

óumbreytanlega eðli þess efnis að prestur sem eitt sinn verður prestur geti aldrei verið eða 

orðið neitt annað en það. Að hans mati er það skáldskapur og mannasetningar. Það er því mat 

Lúthers að þegar öllu sé á botninn hvolft sé enginn munur á kristnum mönnum nema hvað 

varðar embætti og embættisverk. Það sé þó algerlega óháð stéttinni enda séu allir kristnir 

menn andlegrar stéttar þó hlutverkin sé fjölbreytileg.
81

 

  

                                                            
78 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s 27- 28. 
79 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 208. 
80 Einar Sigurbjörnsson, 1991, s. 209.  
81 Marteinn Lúther, 2012, s. 53-54. 



 20 

3. Samkirkjulegur embættisskilningur 

3.1 Um embættisskilninginn skv. Limaskýrslunni 

Í þjónustukafla Limaskýrslunnar segir að það að tilheyra kirkjunni merki að lifa í 

samfélagi við Guð, fyrir Jesú Krist, í Heilögum anda. Kirkjan er kölluð til að prédika Guðs 

ríki og bera mynd þess og gerir það með því að boða heiminum fagnaðarerindið og lifa sem 

líkami Krists. Skilningur kirknanna á köllun Guðs lýðs er í grundvallaratriðum sá sami þó 

ágreiningur sé um hvernig skuli haga skipulagi kirkjunnar.
82

 

Hluti ágreiningsins er um orðanotkun. Skiptir því miklu að skýra nokkur orð og hvað þau 

merkja í skýrslunni. Orðið þjónusta merkir þá þjónustu sem allur lýður Guðs er kallaður til 

sem einstaklingar, einstakir söfnuðir eða kirkjan í heild. Orðasambandið vígð þjónusta á við 

um persónur sem hafa þegið náðargjöf og kirkjan skipar til þjónustu með vígslu, sem felst í 

ákalli Heilags anda og handayfirlagningu. Um orðið prestur er það að segja að margir nota 

það orð um sérstaka vígða þjóna en sú notkun er þó ekki almenn og þarfnast því frekari 

skýringar. Jesús Kristur er einn prestur hins nýja sáttmála. Nýja testamentið notar aldrei orðin 

prestsdómur eða prestur sem heiti hinnar vígðu þjónustu eða á vígðum þjónum. Þessi 

orðanotkun er í Nýja testamentinu notuð annars vegar um einstakan prestsdóm Jesú Krists og 

hins vegar um konunglegan og spámannlegan prestsdóm allra skírðra. Eins og Kristur fórnaði 

sjálfum sér þá fórna kristnir menn allri veru sinni sem lifandi fórn. Bæði Kristur og kristnir 

menn biðja til Föðurins fyrir öllum mönnum. Það skiptir þó miklu máli að halda til haga að 

Kristur fórnaði sjálfum sér í eitt skipti fyrir öll, svo að þeir sem trúa, verða stöðugt að þiggja 

sem gjöf Guðs það sem Kristur gerði fyrir þá. Á dögum frumkirkjunnar var farið að nota orðið 

prestsdómur um hina vígðu þjónustu og nefna þjóninn, sem annaðist messuna, prest. Með 

þeirri orðanotkun er hnykkt á að hin vígða þjónusta tengist bæði prestsdómi Jesú Krists og 

prestsdómi safnaðarins.
83

 

Um hina vígðu þjónustu segir í skýrslunni að kirkjan hafi aldrei verið án manna sem 

höfðu ákveðið vald og ábyrgð í sinni hendi. Til þess að geta gegnt hlutverki sínu þarf kirkjan 

sífellt á mönnum að halda sem opinberlega minna hana á að hún byggir allt líf sitt á Jesú 

Kristi. Vígðir þjónar eru boðberar, erindrekar, leiðtogar, fræðarar og hirðar í nafni Jesú Krists 

og fulltrúar hans. Kirkjur skulu þó varast að rekja skipulag sitt beint til vilja og innsetningar 

Jesú Krists.
84
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Vald vígðra þjóna á uppruna sinn í valdi Jesú Krists sem tók við því frá Föðurnum sbr. 

Mt. 28.18 og veitir það fyrir Heilagan anda með vígslu. Valdið er gjöf og má ekki líta svo á að 

það verði eign þess sem vígist. Vald merkir ábyrgð frammi fyrir Guði og því verður aðeins 

beitt í samvinnu við samfélagið í heild. Hvað þetta varðar ber að forðast tvær hættur, annars 

vegar að valdi sé beitt án tillits til safnaðarins en hins vegar að forðast þá hættu að vald vígðra 

þjóna sé sett undir sameiginlega skoðun safnaðarins. Vald þeirra felst í ábyrgðinni að túlka 

vilja Guðs í söfnuðinum.
85

 

Þjónusta kirkjunnar byggist því skv. Limaskýrslunni á köllun alls Guðs lýðs og almennum 

prestsdómi allra trúaðra. Um þjónustu kirkjunnar segir að hún sé þrískipt og skiptist í þjónustu 

biskupa, presta og djákna.
86

 

Snúum okkur nú að hlutverki biskupa, presta og djákna. Biskupar hafa fjölbreytt hlutverk. 

Þeir prédika orðið, hafa umsjón með þjónustunni að sakramentunum og beita aga. Þeir gegna 

hirðishlutverki fyrir hönd annarra hirða sem tilsjónarmenn og eru tákn um stöðugleika og 

einingu í kirkjunni. Þeir stuðla að postullegri kirkju, ein í kenningu sinni, tilbeiðslu og 

sakramentum auk þess sem þeir skulu hafa forystu varðandi kristniboð kirkjunnar.
87

 

Prestar skulu þjóna sem hirðar að orði Guðs og sakramentum innan einstakra safnaða. Þeir 

prédika og kenna um trúna, annast sálgæslu og bera ábyrgð á safnaðaraga í þeim tilgangi að 

heimurinn trúi og allir þeir sem kirkjunni heyra til megi endurnýjast, styrkjast og verða hæfir 

til þjónustu. Þá bera prestarnir sérstaka ábyrgð á að undirbúa menn til lífs í trú og þjónustu.
88

 

Hlutverk djákna er að minna kirkjuna á köllun hennar til að vera þjónn í heiminum. Þeir 

taka virkan þátt í tilbeiðslu safnaðarins og aðstoða við uppfræðslu og sinna kærleiksþjónustu 

innan hans.
89

 

Í kaflanum um skilyrði til vígslu segir m.a. að þeir sem hyggja á þjónustu í kirkjunni þurfi 

að afla sér viðeigandi undirbúnings sem getur verið með fjölbreyttu sniði. Einnig kemur fram 

að nægilegt er að vígjast einu sinni. Sérstaklega er tekið fram að engin kirkja megi álíta að 

þau skilyrði sem hún setur fyrir vígslu séu algild og nota þau sem tilefni til að viðurkenna ekki 

þjónustu annarra kirkna. Auk þess þurfa kirkjur sem álíta að fötlun, hörundslitur eða 

þjóðfélagsstaða geri menn óhæfa til vígslu að endurskoða afstöðu sína. Að lokum eru kirkjur 

hvattar til gagnkvæmrar viðurkenningar á hinni vígðu þjónustu og áhersla lögð á að kirkjur 

þurfi að vera reiðubúnar til að endurnýja skilning sinn á hinni vígðu þjónustu og 
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fyrirkomulagi hennar. Sérstök áhersla er lögð á að eigi að koma til gagnkvæmrar 

viðurkenningar á þjónustu þurfi að athuga postullega vígsluröð biskupanna. Bent er á að 

kirkjur sem eigi í samkirkjulegum viðræðum geti viðurkennt þjónustu hver annarrar takist 

þeim að sannfæra hver aðra um að þær í vígslunni afhendi þjónustu orðs og sakramenta í 

samræmi við það sem gerðist á tímum postulanna. Afhending þjónustunnar á að fara fram í 

samræmi við postullega hefð, en hún felst í ákalli til Heilags anda og handayfirlagningu. Í 

lokin eru nefndir fjórir punktar sem dæmi um hvernig gagnkvæmri viðurkenningu verði 

komið á. Í fyrsta lagi að kirkjur sem varðveitt hafa vígsluröð biskupanna viðurkenni postullegt 

inntak þeirrar þjónustu sem er við lýði í kirkjum sem hafa ekki viðhaldið þeirri röð. Í öðru lagi 

eru kirkjur sem eru án vígsluraðar biskupanna hvattar til að athuga að með óslitinni vígsluröð 

er á áhrifaríkan hátt hægt að tjá að kirkjurnar standa í sambandi við kirkju postulanna en 

einnig eru þær hvattar til að endurvekja vígsluröð biskupanna. Í þriðja lagi eru kirkjur hvattar 

til að láta ekki álitaefnið um vígslu karla og kvenna vera meginhindrun á veginum til 

gagnkvæmrar viðurkenningar en þó er skorað á kirkjur að takast á við þetta úrlausnarefni. Í 

fjórða og síðasta lagi skulu kirkjur sýna hina gagnkvæmu viðurkenningu í verki með 

sameiginlegri athöfn. Kirkjunum er í sjálfsvald sett hvaða form þær nota en nauðsynlegt er að 

opinberlega sé lýst yfir að gagnkvæm viðurkenning hafi náðst.
90

 

3.2 Um embættisskilninginn samkvæmt Porvoo-samkomulaginu 

Í Porvoo-samkomulaginu er einnig gengið út frá almennum prestsdómi og köllun alls 

Guðs lýðs. Embættisskilningurinn í Porvoo-samkomulaginu kveður þannig á um að allir þeir 

sem tilheyri kirkjunni séu kallaðir til að taka þátt í hinu postullega hlutverki. Sérhver skírður 

maður hefur þess vegna þegið margvíslegar gjafir og þjónustu af Heilögum anda. Hann er 

kallaður til að bjóða sjálfan sig sem „lifandi fórn“ og biðja fyrir kirkjunni og frelsun heimsins. 

Þetta er hinn almenni prestsdómur alls lýðs Guðs og köllun til hlutverks og þjónustu sbr. 1. 

Pét. 2:5.
91

 

Innan samfélags kirkjunnar eru vígðir þjónar sem ætlað er að þjóna gjörvöllum lýð Guðs. 

Guð hefur svo gefið kirkju sinni gjöf, þjónustu orðsins og sakramenta. Eins og allir kristnir 

menn, tengjast vígðir þjónar bæði prestsdómi Krists og prestsdómi kirkjunnar. Þessi eining 

vígðra kennimanna kemur fram í þjónustu orðs og sakramenta.
92

 

                                                            
90 Einar Sigurbjörnsson, 1982, s. 54-56 
91 Halldór Reynisson, 1995, s. 21.  
92 Halldór Reynisson, 1995, s. 23.  
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Næst er fjallað um biskupsvígslur. Í því felst tákn að vígja biskup í órofinni vígsluröð þ.e. 

í vígsluröð sem ætlað er að komin sé frá postulunum sjálfum. Með því sýnir kirkjan að henni 

er umhugað um að þráðurinn slitni ekki.
93

 

Þegar biskup er vígður er staðfest það umboð sem hann áður hlaut í prestvígslu sinni. Til 

viðbótar hlýtur biskupinn aukna ábyrgð eða hirðisþjónustu og er honum beðið náðar til þeirrar 

þjónustu. Með þessu fyrirkomulagi er áréttuð eining kirkjunnar, sameiginlegur vitnisburður 

og söguleg tengsl. Embætti biskups er forystuembætti og jafnframt tákn um einingu 

kirkjunnar í landinu. Tengsl við aðrar kirkjur eru áréttuð með því að þær senda fulltrúa sína til 

þess að taka þátt í biskupsvígslu hér á landi og biskup fer til að taka þátt í biskupsvígslum 

erlendis. 
94

 

3.3 Staða lútherska embættisskilningsins i ljósi Limaskýrslunnar og Porvoo-

samkomulagsins 

Að rómverskum og anglíkönskum skilningi hefur postulleg vígsluröð merkt órofa fylgd í 

þjónustu í samfelldri röð vígslna um hendur biskupa. Auk þessa telur rómverska kirkjan að 

skipun úr hendi páfa sé nauðsyn. Í Limaskýrslunni og Parvoo-samkomulaginu er 

viðfangsefnið nálgast á breiðari grundvelli og ekki staðnæmst við þjóna kirkjunnar og 

embættismenn heldur gengið út frá kirkjunni sjálfri. Það er kirkjan í heild sem er postulleg og 

postulleiki kirkjunnar merkir fyrst og fremst trúmennsku hennar við postullega trú og 

postullegan arf. Samhengi kirkjulegrar þjónustu fær þá merkingu innan þessa stóra samhengis 

og merkir annars vegar fylgd í þjónustu og hins vegar trúmennsku embættisins við 

postullegan vitnisburð.
95

 

Lúthersk kirkja hefur ætíð lagt áherslu á að samhengi kirkjunnar sé fyrst og fremst 

samhengi í játningu og vitnisburði. Þetta er nefnt kenningarlegt samhengi. Persónulegt 

samhengi með órofa vígsluröð getur verið mikilvægt tákn um samhengi postullegrar hefðar og 

lútherskar kirkjur geta þess vegna játast undir það tákn ef hægt væri að tryggja einingu í 

játningu að öðru leyti. Þetta er tekið fram í svari íslensku þjóðkirkjunnar við Limaskýrslunni 

en á grundvelli hennar samþykkti íslenska þjóðkirkjan Porvoo-samkomulagið 1995 en þar er 

litið á postullega vígsluröð sem tákn um einingu en ekki sem skilyrði fyrir einingu.
96

 

Í Porvoo-samkomulaginu er ekki deilt um embættisskilninginn sjálfan heldur snýst 

samkomulagið um að jafna stöðu vígðra þjóna innan þeirra landa sem eru aðilar að 

samkomulaginu og skuldbinda þeir sig til að virða vígslu vígðra þjóna frá kirkjum hvers um 

                                                            
93 Halldór Reynisson, 1995, s. 26-27. 
94 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 124. 
95 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 125-126.  
96 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 125-126. 
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sig. Niðurstaðan er að það er sameiginlegt mat kirknanna að guðfræðilega hafi gagnkvæm 

viðurkenning á kirkjunum og þjónustuhlutverki þeirra forgang fram yfir mismunandi skilning 

á tákni handayfirlagningarinnar og rofna eða órofna vígsluröð biskupa.
97

 

  

                                                            
97 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 84 
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4. Kirkjuréttur 

4.1 Inngangur 

Kirkjan hefur lög og reglur eins og önnur félög, lög sem taka tillit til eðlis kirkjunnar og 

hlutverks og eru sett til að auðvelda henni að sinna verkefnum sínum. Af bréfum Nýja 

testamentisins sést að postularnir voru æðsta vald kirkjunnar og undir þá var borinn 

ágreiningur um kenningu og aga. Síðar varð Biblían, hinn skriflegi vitnisburður spámanna og 

postula, viðmiðunin sem kirkjan byggði líf sitt á. Smátt og smátt færðist valdið innan 

kirkjunnar í hendur þeirra sem sáu um túlkun ritninganna, biskupanna. Til að byrja með voru 

biskupar við hverja kirkju en það breyttist með tímanum þannig að biskupar fengu 

eftirlitsskyldu með söfnuðum á stærra svæði meðan prestar önnuðust söfnuðina. Litið var svo 

á að biskuparnir stýrðu kirkjunni sameiginlega en lutu forystu höfuðbiskupa og var biskupinn 

í Róm, páfinn, fremstur þeirra.
98

  

Á 5. öld þróaðist kirkjuréttur með mismunandi hætti innan Austurkirkjunnar annars vegar 

og Vesturkirkjunnar hins vegar. Í Austurkirkjunni voru biskuparnir álitnir andlegir leiðtogar 

kirkjunnar en keisarinn veraldlegur leiðtogi, biskup í ytra tilliti. Hann var talinn hafa vald til 

að skipa biskupa og kalla þá til kirkjuþings, en hann hafði hvorki andlegt vald né vald yfir 

kenningu kirkjunnar og guðsþjónustu.
99

 

Í Vesturkirkjunni vildu menn varðveita sjálfstæði kirkjunnar fyrir veraldlegu valdi. Þar 

tókust á tvær stefnur, páfavaldsstefnan og biskupsvaldsstefnan. Páfavaldsstefnan taldi páfann 

hafa afgerandi forystuvald í kirkjunni og biskupar stýrðu í hans umboði. Biskupsvaldsstefnan 

byggði á því að biskuparnir stýrðu kirkjunni saman. Páfavaldsstefnan náði smátt og smátt 

yfirhöndinni.
100

 

Endurbóta- og siðbótahreyfingar 15. og 16. aldar voru á móti páfavaldsstefnunni og röktu 

spillingu innan kirkjunnar til mikils valds páfa. Hreyfingarnar vildu að biskupar kæmu saman 

til kirkjuþings en ágreiningur var um hver gæti kallað slíkt þing saman. Hinn fornkirkjulegi 

skilningur var sá að slíkt vald væri í höndum keisarans en Vesturkirkjan taldi páfanum bera 

valdið. Vald páfa var svo sterkt að hvorki þjóðhöfðingjar né biskupar töldu sig geta kallað 

saman kirkjuþing. Lúther, Kalvín og stuðningsmenn þeirra töldu að kirkjuþing ættu að koma 

saman samkvæmt keisaraboði eins og verið hafði í fornkirkjunni og fyrst á miðöldum. Vonir 

                                                            
98 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 26-27. 
99 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 27. 
100 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 27. 
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um slíkt kirkjuþing voru endanlega úr sögunni 1540. Í kjölfarið klofnaði Vesturkirkjan á 16. 

öld í deildir rómversk-kaþólsku kirkjunnar og mótmælendakirkna.
101

 

Lúther taldi aðalinn eiga að beita sér fyrir endurbótum á kristninni og byggði það á 

almennum prestsdómi allra skírðra. Ef andlega stéttin sinnti ekki skyldum sínum yrði fólkið 

að grípa til sinna ráða og stuðla að endurbót. Ef biskuparnir hæfust ekki að, gæti 

þjóðhöfinginn tekið forystuna í kirkjumálum ríkisins í krafti valds síns sem biskup í ytra tilliti. 

Lúther taldi þjóðhöfðingja hafa þennan rétt sem kristinn maður og að rétturinn væri 

neyðarréttur. Um bráðabirgðaástand væri að ræða þar til löggilt kirkjuþing hefði gert 

nauðsynlegar umbætur. Lúther leit þannig á þjóðhöfðingjann sem biskup til bráðabirgða og 

var þetta fyrirkomulag nefnt biskupastjórn.
102

  

Þessi skoðun þróaðist yfir í að líta svo á að vald yfir kirkjunni væri ein tegund 

konungsvalds. Konungurinn væri yfirmaður kirkjunnar sem þjóðhöfðingi og væri einráður í 

kirkjulegum efnum. Þessi stefna var kölluð svæðisstjórn. Á 18. öld minnkaði fylgið við 

svæðisstjórnina og því var haldið fram að landsstjórnin hefði einungis ytri umsjónarrétt en 

ekki vald yfir trúnni eða guðsþjónustunni. Þjóðhöfðinginn hefði umsjónarrétt en ekki 

íhlutunarrétt. Þessi kirkjustjórnarstefna gekk undir heitinu samstarfsstjórn.
103

 

4.2 Þróun íslensks kirkjuréttar 

Það var skömmu eftir að Ísland var komið undir Noregskonung eða árið 1275 að Árni 

Þorláksson biskup í Skálholti lagði fyrir Alþingi lagafrumvarp, sem hann hafði sjálfur samið, 

um kristinn rétt. Hann fékk frumvarpið samþykkt og skyldu lögin gilda um biskupsdæmi hans 

í Skálholti. Tæpum áttatíu árum síðar, eða árið 1354, bauð konungur í réttarbót sinni að 

kristinn réttur Árna Þorlákssonar skyldi einnig gilda um Hólabiskupsdæmi, en hefur vafalaust 

verið fylgt þar að mestu fyrir þá gildistöku. Fyrir tíð þessara laga hafði gilt hér á landi kristinn 

réttur biskupanna Þorláks og Ketils sem kallaðist kristinn réttur hinn forni. Kristinn réttur 

Árna biskups er því sá grunnur sem íslenskur kirkjuréttur hefur lengst byggst á og þar er með 

nánari hætti en í eldri rétti fjallað um réttindi kirkjunnar og þjóna hennar.
104 

Kristján III. Danakonungur kom siðbótinni á í ríkjum sínum árið 1537 þegar hann 

samþykkti kirkjuskipan fyrir ríki sitt. Á Íslandi var hún samþykkt 1541 fyrir 

Skálholtsbiskupsdæmi en 1551 fyrir Hólabiskupsdæmi. Kirkjuskipanin var í sex hlutum og 

þar fjallað um lærdóminn, kirkjusiði, skólana, uppihald presta og framfærslu fátækra, biskupa 

og bækur sem prestar skyldu eiga. Kirkjuskipan Kristjáns III. sló ramma um íslensku 

                                                            
101 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 27. 
102 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 27-28. 
103 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 28-29. 
104 Jón Pjetursson, 1890, s. 18-19. Einar Arnórsson, 1912, s. 8.  Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 29. 
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þjóðkirkjuna, stöðu hennar, skipulag og guðsþjónustu. Lög og reglur, sem síðar voru sett 

byggðust á henni.
105

  

Árið 1874 fengu Íslendingar nýja stjórnarskrá. Hún markaði upphaf nýs tímabils í 

kirkjusögulega tilliti.
106

 Í 45. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874 var ákvæði þess efnis að hin 

evangelíska-lútherska kirkja skyldi vera þjóðkirkja á Íslandi og að hið opinbera skyldi styðja 

hana og vernda. Í 46. grein stjórnarskrárinnr var trúfrelsi á Íslandi tryggt.
107

 Kenningarleg 

undirstaða kirkjunnar, eins og hún birtist m.a. í stjórnarskránni frá 1874 og síðar í 

stjórnarskránum frá 1920 og 1944, þar sem hugtakið evangelísk-lúthersk kirkja er notað, vísar 

til kenningarlegrar undirstöðu Kirkjuskipunar Kristjáns III.
108

  

Þróun stjórnarskrárákvæða um þjóðkirkjuna og trúfrelsi verður rakin í næsta kafla. 

4.3 Staða kirkjuréttar innan lögfræði 

Páll Sigurðsson segir kirkjurétt vera samsafn þeirra réttarreglna sem gilda um kirkjuleg 

málefni og þá fræðigrein sem fjallar um þær.
109

 Einar Arnórsson telur kirkjurétt þurfa að lýsa 

reglum lögjafarinnar um þann rétt einstaklinga til að trúa því sem þeir helst kjósa og heimild 

þeirra til stofnunar trúfélags um trú sína auk almennra reglna um áhrif trúarskoðana manna á 

réttarstöðu þeirra í samfélaginu. Kirkjurétturinn þurfi einnig að innihalda reglur um þau 

trúfélög sem þegar séu skráð. Þjóðkirkjan sé þar langstærst og því blasi við að stór hluti 

kirkjuréttarins fjalli um hana. Til viðbótar þurfi kirkjurétturinn að fjalla um réttindi og skyldur 

þjóna trúfélaga auk umfjöllunar um meðferð eigna og fjármuna kirkna.
110

  

Kirkjuréttur er fræðigrein, sem bæði má flokka innan lögfræði og guðfræði. Frá 

sjónarmiði lögfræði telst kirkjuréttur til þess stofns lögfræði sem nefndur er opinber réttur 

(allsherjarréttur) til aðgreiningar frá einkarétti. Kirkjuréttur tengist ýmsum greinum lögfræði, 

svo sem stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti. Kirkjuréttur kemur inn á svið skattaréttar 

vegna sóknargjalda en vegna embættisstarfa presta er varða hjúskaparmálefni og 

fjölskyldumál, t.d. skírnum, tengist kirkjurétturinn einnig sifjarétti og barnarétti. Þá reynir á 

lögskýringar í kirkjurétti en um þær er einkum fjallað í almennri lögfræði.
111

   

                                                            
105 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 30-31. 
106 Einar Arnórsson, 1912, s. 10. 
107 Einar Arnórsson, 1912, s. 12. 
108 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 30-31. 
109 Páll Sigurðsson, 2005, s. 184. 
110 Einar Arnórsson, 1912, s. 4-5.  
111 Ármann Snævarr, 1981, s. 10. 
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4.4 Réttarheimildir kirkjuréttarins 

Jón Pjetursson segir réttarheimildir kirkjuréttar einkum vera lög og venjur
112

 auk 

alþingisdóma og sýnódusarályktana.
113

 Bæði kaþólskir og lútherskir leggi Biblíuna til 

grundvallar en að auki hafi þeir þrjár játningar, hina Postullegu, Níkeu- og Aþanasíusar-

játningarnar. Það sé mat beggja þessar hópa að þær séu samhljóða Biblíunni. Lútherskir hafi 

svo samið bækur sem trúarskoðanir þeirra og lærdómur eigi að felast í. Þessi rit séu 

Ágsborgarjátningin, Hinar smalköldsku trúargreinar, Lúthersfræði stærri og minni auk 

Samlyndisreglunnar (formula concordiæ).
114

 Um lögin segir Jón að þau verði að vera sett af 

þeim aðila sem hefur löggjafarvaldið í kirkjunni. Uppruni laganna geti annað hvort verið 

guðlegur eða frá mönnum. Guðlegan uppruna sé að finna í þeim boðum sem Jesús Kristur gaf 

kirkjunni.
115

 Það sé mat lútherskra manna að löggjafarvaldið í málefnum kirkjunnar skuli 

liggja á herðum þeirra sem löggjafarvaldið hafi í öðrum greinum samfélagsins.
116

  

Um réttarheimildir kirkjuréttarins segir Einar Arnórsson að við úrlausn allra réttaratriða 

skuli fara eftir lögum, þrátt fyrir að mögulega kunni aðrar heimildir að vera til staðar, sem séu 

þeim andstæðar.
117

 Auk laga nefnir Einar að alþingisdómar og samþykktir frá Alþingi hafi 

áður fyrr verið haldin sem lög, þótt þau væru ekki formlega samþykkt af konungi. Þessu valdi 

hafi Alþingi haldið til ársins 1700. Að auki nefnir Einar að samþykktir og dómar stjórnvalda 

kirkjunnar svo sem prestastefnusamþykktir, bréf konungs, höfuðsmanna og biskupa hafi 

mikla þýðingu sem réttarheimildir því þær beri vitni um hvernig lögin voru skilin og túlkuð á 

þeim tíma. Til viðbótar hafi dómar og úrskurðir dómstóla um kirkjumál mikið gildi því þeir 

sýni skilning dómstólanna á réttarheimildunum. Þá fjallar Einar um réttarheimildina venju. 

Venja myndast þegar sömu aðferð hefur verið fylgt í samskiptum milli manna í langan tíma. 

Venjur geta orðið jafn bindandi og lögin þó að ekki liggi fyrir ófrávíkjanleg lög um sama efni. 

Einar fjallar síðan um það hvað gildi þegar hvorki lög né venja séu til staðar um atriði sem 

leysa þarf úr. Einar bendir á að í þessum tilvikum skuli gripið til sambærilegs atriðis, sem um 

er fjallað í lögum og það látið ná yfir hið ólögákveðna tilvik. Er það kallað lögjöfnun. Að 

lokum segir Einar um réttarheimildir kirkjuréttarins að þegar ekki sé hægt að notast við neina 

af þeim réttarheimildum sem að framan eru raktar þá skuli fara eftir því sem þykir heppilegast 

og sanngjarnast.
118

 Einar tiltekur ennfremur að til viðbótar réttarheimildum kirkjuréttarins 

byggi öll kristin trúfélög kenningar sínar á Biblíunni auk ýmissa játningarrita félagsins. 
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Sameiginleg játningarrit allra kristinna kirkjudeilda séu trúarjátningarnar þrjár sem séu hin 

Postullega-, Aþanasíusar- og Níkeujátningin.
119

  

Ármann Snævarr bendir á að þegar fjallað sé um réttarheimildir á vettvangi íslensks 

kirkjuréttar verði að hafa hugfast að þær horfi nokkuð mismunandi við á ýmsum skeiðum 

kirkjuréttarins. Út frá sögulegu sjónarmiði segir Ármann íslenskan kirkjurétt greinast í tvo 

hluta, annars vegar kaþólskan kirkjurétt fram til siðaskipta og hins vegar evangelískan 

kirkjurétt.
120

 Ármann segir að réttarheimildir íslensks kirkjuréttar nú á tímum séu í 

megindráttum hinar sömu og á öðrum sviðum lögfræði, þótt hafa verði til hliðsjónar ýmis 

sérsjónarmið, bæði trúrækileg viðhorf og söguleg.
121

 Þessar réttarheimildir séu lög í þrengri 

merkingu, alþingissamþykktir eða alþingisdómar, aðrar settar réttarreglur, reglugerðir, 

gjaldskrár o.fl., réttarvenja, lögjöfnun, fordæmi, dómar, skipanir biskupa, 

prestastefnusamþykktir, sýnódusarákvarðanir auk játningarrita þjóðkirkjunnar.
122

  

  

                                                            
119 Einar Arnórsson, 1912, s. 11. 
120 Ármann Snævarr, 1981, s. 21.  
121 Ármann Snævarr, 1981, s. 21. 
122 Ármann Snævarr, 1981, s. 21-45. 
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5. Stjórnarskráin og þjóðkirkjan 

5.1 Inngangur 

Íslenska orðið þjóðkirkja er þýðing á danska orðinu „folkekirke“
123

 og varð til þegar 

konungurinn afsalaði sér einveldi og lét kalla saman þing til að setja ríkinu stjórnarskrá. 

Stjórnarskrárþingið kom saman í október 1848, lauk störfum í maí 1849 og konungur staðfesti 

stjórnarskrána 5. júní s.á.
124

 Þegar konungur afsalaði sér einveldi og kom valdinu til fólksins 

gat danska kirkjan ekki lengur verið ríkiskirkja (d. statskirke), eins og hún hafði verið, sem 

batt ríkið og borgara þess við eina trúarjátningu. Danska kirkjan varð þess í stað þjóðkirkja og 

hugtakið hefur verið stjórnarskrárvarið frá setningu dönsku stjórnarskrárinnar 1849.
125  

5.2 Ákvæði stjórnarskrárinnar um þjóðkirkjuna 

Frá því að Ísland fékk fyrst stjórnarskrá árið 1874 hafa verið í henni ákvæði um 

þjóðkirkjuna.
126

 Ákvæði um trúfrelsi hafa frá upphafi verið í sérstökum kafla, öðrum en þeim 

sem fjallar um almenn mannréttindi. Þótt trúfrelsi sé ekki tilgreint meðal almennra 

mannréttinda í sjálfum mannréttindakafla stjórnarskrárinnar er það almennt talið vera meðal 

allra mikilvægustu borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda hvers einstaklings. Efnisskipanin í 

stjórnarskránni skiptir engu máli hvað það varðar.
127

 

Ákvæðin um þjóðkirkjuna annars vegar og trúfrelsi hins vegar í stjórnarskránni hafa verið 

nánast efnislega óbreytt frá 1874. Trúfrelsisákvæðin voru endurskoðað 1995 og þá gerðar 

nokkrar orðalagsbreytingar, án þess að gera á þeim veigamiklar efnisbreytingar. Í þeirri 

endurskoðun þótti ekki ástæða til að hagga við þeirri skipan sem kemur fram í 62. gr. 

stjórnarskrárinnar að hin evangelíska-lútherska kirkja skuli vera þjóðkirkja á Íslandi og hún 

njóti þannig verndar og stuðnings frá ríkinu. Þetta fyrirkomulag hefur ekki verið talið brjóta 

gegn trúfrelsi svo lengi sem það skerðir ekki rétt manna utan þjóðkirkju til að aðhyllast aðra 

                                                            
123 Hugtakið „folkekirke“ mun fyrst hafa verið notað árið 1841 af Peter Christian Kierkegaard (1805-1888), 

dönskum guðfræðingi og biskup. Sjá:  

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Kirkeret_og_kirkelig_forvaltning/folkekirken. 

(13.11.2012). D.G. Monrad (1811-1887), guðfræðingur, ráðherra og biskup, skrifaði fyrstu drög 

stjórnarskrárinnar, þar með þjóðkirkjuákvæðið. Monrad er talinn vera annar aðalhöfunda dönsku 

stjórnarskrárinnar. Hann notaði hugtakið „folkekirke“ í sínum fyrstu drögum að dönsku stjórnarskránni frá 1849 

og hefur hugtakið verið notað í henni ætíð síðan. Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 32. Einnig:   

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-

1945/Ditlev_Gothard_Monrad?highlight=MOnrad. (16.12.2012) og 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Jura/Danmarks_statsforfatning/Danmarks_Riges_

Grundlov. (16.12.2012). 
124 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 32. 
125 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 32-33 og 51. Einnig Espersen, Preben, 1993, s. 57 og umfjöllun Páls 

Sigurðssonar um hugtakið þjóðkirkja, Páll Sigurðsson, 2005, s. 185.  
126 Í stjórnarskránni frá 1874 er notað hugtakið „þjóðskirkjan“ en frá og með stjórnarskránni 1920 og síðar er 

notað „þjóðkirkjan“. 
127 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga (118. löggjafarþing 1994-1995), þskj. 389, 289. mál, skýring við 1. og 2. gr. 

frumvarpsins. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. (29.11.2012). 
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trú, stofna trúfélög eða standa utan trúfélaga og þeim er ekki mismunað af þeirri ástæðu. Þessi 

sjónarmið hafa komið fram í tengslum við túlkun alþjóðasamninga um mannréttindi sem hafa 

að geyma ítarleg ákvæði um trúfrelsi og Ísland er aðili að. Í því sambandi má benda 

sérstaklega á mannréttindasáttmála Evrópu og alþjóðasamninginn um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi. Nefnd, sem starfar samkvæmt síðarnefnda samningnum, hefur lýst 

þessari skýringu sinni í almennri umsögn nr. 22(48) um trúfrelsi skv. 18. gr. samningsins frá 

20. júlí 1993.
128

 

Rétt þykir að rekja nokkuð sögu stjórnarskrárákvæða um þjóðkirkjuna og trúfrelsi, en þau 

hafa lítið breyst efnislega frá árinu 1874.  

5.2.1 Stjórnarskráin frá 1874 

Fyrsta íslenska stjórnarskráin frá 1874
129

 var áþekk dönsku stjórnarskránni og voru 

mannréttindaákvæði hennar, m.a. ákvæðin um trúfrelsi, nánast samhljóða sambærilegum 

ákvæðum í þeirri dönsku frá 1849.
130

 Ákvæðin um trúfrelsi voru þó ófullkomnari í þeirri 

íslensku.
131

 Í 45. gr. var eftirfarandi ákvæði: 

Hin evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðskirkja á Íslandi, og skal hið opinbera að 

því leyti styðja hana og vernda. 

Trúfrelsisákvæðin voru í 46. og 47. gr. 46. gr. var svohljóðandi: 

Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með þeim hætti, sem bezt á 

við sannfæringu hvers og eins, þó má ekki kenna eða fremja neitt, sem er gagnstætt 

góðu siðferði og alsherjar reglu. 

Þá var 47. gr. svohljóðaði: 

Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum rjettindum fyrir sakir 

trúarbragða sinna, nje heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri 

fjelagsskyldu.
132

 

                                                            
128 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga (118. löggjafarþing 1994-1995), þskj. 389, 289. mál, skýring við 1. og 2. gr. 

frumvarpsins. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. (29.11.2012.) 
129 Sjá stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands sem öðlaðist gildi 1. ágúst 1874. Aðgengileg: 

http://stjornlagarad.is/servlet/file/Stjornarskra+1874.pdf?ITEM_ENT_ID=33028&ITEM_VERSION=1&COLL

SPEC_ENT_ID=98. (29.11.2012). 
130 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga (118. löggjafarþing 1994-1994), þskj. 389, 289. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. (29.11.2012). 
131 Gunnar Helgi Kristinsson, 2005. Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar, s. 6. Skýrsla sérfræðinganefndar um 

endurskoðun stjórnarskrárinnar, unnin að beiðni nefndar um endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. 

Aðgengileg: http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/agripaftroun.pdf. (29.11.2012). 
132 Þremur málsgreinum var bætt við þetta ákvæði með stjórnarskipunarlögum nr. 12/1915 og er vikið að þeim í 

kafla 5.2.2. 



 32 

5.2.2 Stjórnarskráin frá 1920 

Íslendingar fengu sína aðra stjórnarskrá árið 1920, Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands 

nr. 9/1920.
133

 Þar var fjallað um þjóðkirkjunna í V. kafla, áfram í þremur greinum, 58., 59. og 

60. gr.  

Í 58. gr. var fjallað um þjóðkirkjuna með svohljóðandi hætti: 

Hin evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að 

því leyti styðja hana og vernda. 

Breyta má þessu með lögum. 

Greinin var samhljóða 45. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874 að öðru leyti en því að orðið 

„ríkisvald“ kom í stað orðanna „hið opinbera“ í 1. mgr. Þá var bætt við greinina nýrri málsgr., 

2. mgr., um að þessu mætti breyta með lögum. 

Ákvæði 59. gr. var svohljóðandi: 

Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með þeim hætti, sem best á 

við sannfæringu hvers og eins; þó má ekki kenna eða fremja neitt sem er gagnstætt 

góðu siðferði og allsherjarreglu. 

Greinin var samhljóða 46. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874. 

Í 60. gr. var loks eftirfarandi ákvæði: 

Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum rjettindum fyrir sakir 

trúarbragða sinna, nje heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri 

fjelagsskyldu. 

Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til neinnar annarar 

guðsdýrkunar en þeirrar, er hann sjálfur aðhyllist. 

Nú er maður utan þjóðkirkjunnar, og geldur hann þá til Háskóla Íslands, eða einhvers 

styrktarsjóðs við þann skóla eftir því sem á verður kveðið, gjöld þau, er honum ella 

hefði borið að greiða til þjóðkirkjunnar, enda heyri hann ekki til öðrum 

trúarbraðgaflokki, er viðurkendur sje í landinu. 

Breyta má þessu með lögum. 

Augljóst er af samanburði á 60. gr. stjórnarskrárinnar frá 1920 og 47. gr. 

stjórnarskrárinnar frá 1874 að yngra ákvæðið er mun ítarlegra. Eldra ákvæðið er samhljóða 1. 

mgr. 60. gr. en 2. – 4. mgr. voru nýjar.
134

 

                                                            
133 Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1920, A-deild. 
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5.2.3 Stjórnarskráin frá 1944 og breyting á henni 1995 

Þriðju stjórnarskrá sína fengu Íslendingar við lýðveldisstofnunina 1944, Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Hún er enn í gildi, en á henni hafa verið gerðar allnokkrar 

breytingar. Ákvæðin um þjóðkirkjuna og trúfrelsi færðust í VI. kafla og er að finna í 62. – 64. 

gr. Voru þau óbreytt frá stjórnarskránni 1920. 

Fyrri hluta tíunda áratugar síðustu aldar var ráðist í umfangsmikla endurskoðun á 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Í þeirri vinnu var ákveðið að taka til endurskoðunar 

ákvæðin um trúfrelsi í VI. kafla.
135

 

Eftir breytingar, sem gerðar voru á stjórnarskránni með stjórnarskipunarlögum nr. 

97/1995 er óbreytt 62. gr. hennar um að hin evangelíska-lútherska kirkja skuli vera þjóðkirkja 

á Íslandi. Á hinn bóginn var 63. og 64. gr. breytt. 

VI. kafli stjórnarskrárinnar er nú svohljóðandi, eftir breytingar, sem gerðar voru á 63. og 

64. gr. með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995. Eftir breytingarnar er 63. gr. svohljóðandi: 

Allir eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við sannfæringu hvers og 

eins. Þó má ekki kenna eða fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði eða 

allsherjarreglu. 

Í 64. gr. segir nú: 

Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir 

trúarbragða sinna, né heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri 

þegnskyldu. 

Öllum er frjálst að standa utan trúfélaga. Enginn er skyldur til að inna af hendi 

persónuleg gjöld til trúfélags sem hann á ekki aðild að. 

Nú er maður utan trúfélaga og greiðir hann þá til Háskóla Íslands gjöld þau sem 

honum hefði ella borið að greiða til trúfélags síns. Breyta má þessu með lögum. 

Í skýringum með breytingunum, sem gerðar voru 1995 á 63. og 64. gr. stjórnarskrárinnar 

kemur fram að fyrst og fremst sé um orðalagsbreytingar að ræða. Orðalagsbreytingarnar miði 

ekki að efnisbreytingum á inntaki ákvæðanna eins og þau hafi ætíð verið skýrð. Talið var að 

rýmka þyrfti orðalagið enda bæri það um margt þess merki að vera komið til ára sinna. 

Breytingar á ákvæðunum fólust í fyrsta lagi í því að eyða þeim blæ í trúfrelsisákvæðum 63. og 

64. gr. að þau væru eingöngu til að velja á milli þjóðkirkjunnar annars vegar og annarra 

                                                                                                                                                                                          
134 2. og 4. mgr. 60. gr. komu raunar inn í 47. gr. stjórnarskrárinnar 1874 með stjórnskipunarlögum nr. 12/1915 

og héldust óbreyttar með stjórnarskránni 1920.  
135 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga (118. löggjafarþing 1994-1995), þskj. 389, 289. mál, sjá greinargerð. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. (29.11.2012). 
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kristinna safnaða eða safnaða guðsdýrkenda. Upphafsorð 63. gr. voru því gerð almennari en 

þau höfðu verið. Í öðru lagi var breytt fremur óljósu orðalagi í 1. mgr. 64. gr. þar sem var 

mælt fyrir um að enginn megi fyrir sakir trúarbragða sinna skorast undan „almennri 

félagsskyldu“. Orðalag þótti til þess fallið að valda misskilningi miðað við þann skilning sem 

lagður væri í hugtakið félagsskylda. Upprunaleg merking þess í ákvæðinu hafi verið sú að 

menn gætu ekki skorast undan þegnskyldu, svo sem skyldu til að sitja í kjörstjórn, gegna 

störfum meðdómsmanna og sinna öðrum sambærilegum almennum borgaraskyldum. Var því 

orðalaginu breytt í þegnskyldu í stað almennrar félagsskyldu. Í þriðja lagi var í 2. mgr. 64. gr. 

áskilið að manni yrði ekki gert að greiða persónuleg gjöld til „annarrar guðsdýrkunar en 

þeirrar, er hann sjálfur aðhyllist“. Þessu orðalagi var breytt á þann veg að engum sé skylt að 

greiða persónuleg gjöld til trúfélags sem hann á ekki aðild að. Gjaldskyldan er með þessum 

hætti tengd við aðild að trúfélagi, en ekki við trúarlega skoðun manns. Í skýringum er bent á 

að þegar rætt sé um „persónuleg gjöld“ sé átt við beina skatta sem eru lagðir á til að afla fjár 

sem rennur beint til trúfélaga. Reglan girði ekki fyrir að tekjuskattur, virðisaukaskattur og 

önnur sambærileg gjöld verði lögð á menn án tillits til stöðu þeirra í trúfélögum eða utan 

þeirra þótt hluti af tekjum ríkissjóðs kunni að renna beint eða óbeint til trúfélaga á grundvelli 

fjárlaga. Í fjórða lagi voru 3. og 4. mgr. 64. gr. sameinaðar í eina málsgrein sem varð 3. mgr. 

Þetta var gert til að taka af öll tvímæli um að tilvísunin um að breyta mætti þessu með lögum 

skírskoti aðeins til reglunnar um ráðstöfun gjalda manna utan trúfélaga í 3. mgr., en ekki til 

efnisreglnanna í 1. og 2. mgr. 64. gr. Var þetta talið ótvírætt í samræmi við upprunalegt 

markmið 3. og 4. mgr. þegar þeim var breytt með stjórnarskipunarlögum nr. 12/1915.
136

 

Til viðbótar má nefna að með stjórnarskipunarlögunum nr. 97/1995 var almennri 

jafnræðisreglu bætt inn í stjórnarskránna, í 65. gr. hennar. Þar er sérstaklega tekið fram að allir 

séu jafnir fyrir lögum og mælt fyrir um bann við mismunun á grundvelli trúarbragða.
137

 

5.3 Danska stjórnarskráin 

Danska stjórnarskráin
138

 er að stofni til frá árinu 1953 (nr. 169 frá 5. júní). Ákvæði dönsku 

stjórnarskrárinnar frá 1953 og þeirrar íslensku frá 1944 um þjóðkirkjuna annars vegar og 

trúfrelsi hins vegar eru mjög áþekk. 

Í 4. gr. dönsku stjórnarskrárinnar kemur fram að hin evangelíska-lútherska kirkja sé hin 

danska þjóðkirkja og styðjist sem slík af ríkinu.
139

 Hugtakið „evangelísk-lúthersk kirkja“ var 

                                                            
136 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga (118. löggjafarþing 1994-1995), þskj. 389, 289. mál, sjá greinargerð. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. (29.11.2012). 
137 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga (118. löggjafarþing 1994-1995), þskj. 389, 289. mál, sjá greinargerð. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. (29.11.2012). 
138 Danska stjórnarskráin er m.a. aðgengileg á vefsíðunni:  http://www.grundloven.dk/. (13.11.2012). 
139 Ákvæði 4. gr. dönskuskrárinnar er sambærilegt við 1. mgr. 63. gr. íslensku stjórnarskrárinnar. 
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að finna þegar í D.L. 2-1
140

 og þar tilgreind sem þær trúarkenningar sem ríkistrúarbrögðin 

byggðust á. Það er því almennt litið svo á að trúarbragðakenningum dönsku þjóðkirkjunnar, 

þ.e. hinni evangelísku-lúthersku trú, verði ekki breytt nema með því að breyta 4. gr. 

stjórnarskrárinnar. Litið er svo á að stuðningurinn sem stjórnarskrárákvæðið vísar til gagnvart 

dönsku þjóðkirkjunni geti bæði verið fjárhagslegur og af öðrum toga.
141

 Fjárhagslegi 

stuðningurinn ráðist af fjárlögum hvers árs en erfiðara sé að lýsa í hverju annar stuðningur 

felist. Það er þó talið að hann komi fram í virðingu löggjafans fyrir kirkjulegum helgidögum, 

að í grunnskólum sé kristnifræði kennd og að kirkjulegar vígslur og skírnir hafa lagalegt 

gildi.
142

 

Í VII. kafla dönsku stjórnarskrárinnar eru nánari ákvæði um dönsku þjóðkirkjuna og 

trúfrelsi. Samkvæmt 66. gr. skal setja almenn lög um þjóðkirkjuna. Í þessu ákvæði felast fyrst 

og fremst fyrirmæli um að löggjafinn þurfi að koma að málefnum þjóðkirkjunnar.
143

 Þegar 

ákveðið var að orða stjórnarskrárákvæðið með þessum hætti stóð til að sett yrðu lög um 

þjóðkirkjuna sem mæltu fyrir um hvernig kirkjan tæki ákvarðanir eða a.m.k. kæmi að 

ákvörðunum um málefni sín. Þó 66. gr. dönsku stjórnarskrárinnar hafi allt frá árinu 1849 gert 

ráð fyrir að lög verði sett um þjóðkirkjuna þá hefur það ekki verið gert á þeim liðlega 160 

árum sem liðin eru síðan.
144

 Það hefur þó margsinnis verið reynt, án árangurs.
145

 Í 69. gr. segir 

að með lögum skuli setja ákvæði um önnur trúfélög (d. trossamfund) en dönsku 

þjóðkirkjuna.
146

 Á ákvæðið hefur aldrei reynt en almennt er litið svo á að í því felist að danska 

þjóðkirkjan sé trúfélag.
147

  

Í 67., 68. og 70. gr. dönsku stjórnarskrárinnar er trúfrelsi borgaranna verndað. Í 67. gr.
148

 

er tryggður réttur borgaranna til að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við sannfæringu 

hvers og eins með þeim fyrirvara þó, að þar megi ekki kenna eða framkvæma neitt sem er í 

andstöðu við gott siðferði eða allsherjarreglu. Í ákvæðinu er talin felast ákveðin útvíkkun á 

félagafrelsisákvæði 78. gr. stjórnarskrárinnar og að með ákvæðinu sé m.a. löggjafanum 

                                                            
140 Skamstöfunin D.L. vísar til laga Kristjáns V. frá árinu 1683. Espersen, Preben, 1993, s. 212. 
141 Espersen, Preben, 1993, s. 60 og Nepper-Christensen, Henrik, 2012, s. 1. 
142 Nepper-Christensen, Henrik, 2012, s. 2. 
143 Espersen, Preben, 1993, s. 60. 
144 Sjá t.d. erindi Peter Christensen, formanns Félags um kirkjurétt, haldið 16. apríl 2012 á ráðstefnu jafnréttis- 

og kirkjumálaráðuneytisins um skipulag þjóðkirkjunnar. Aðgengilegt á: 

http://miliki.dk/fileadmin/share/Peter_Christensesn.pdf. (13.11.2012).  
145 Nepper-Christensen, Henrik, 2012, s. 2. Í erindinu kemur fram að nefndir hafi starfað 1853-1854, 1868-1870, 

1904-1907 og 1928-1940. Allar nefndirnar luku störfum en náðu aldrei samkomulagi um frumvarp til laga og 

pólítískan vilja skorti ætíð til að lögfesta einhvert þeirra frumvarpa sem samin voru. 
146 Á dönsku er ákvæðið svohljóðandi: „De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved 

lov." 
147 Preben Espersen, 1993, s. 60. 
148 67. gr. dönsku stjórnarskrárinnar er samhljóða 63. gr. íslensku stjórnarskrárinnar. 
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takmörk sett varðandi hvað megi setja í lög um trúfélög.
149

 Samkvæmt 68. gr. er enginn 

skyldur til að inna af hendi persónuleg útgjöld til annars trúfélags en þess sem hann er í.
150

 Í 

70. gr.
151

 eru fyrirmæli um að enginn megi neins missa af borgaralegum og þjóðlegum 

réttindum vegna trúarbragða sinna eða ákvörðunar um að standa utan trúfélaga. Né heldur má 

nokkur fyrir þessa sök skorast undan almennri þegnskyldu. 

Á síðustu árum hefur mikil umræða verið í Danmörku um þjóðkirkjuna. Af kunnugum er 

umræðan talin m.a. snúast um það hver ákveður hvað innan hennar og hver á að ákveða hvað. 

Umræðan hefur leitt í ljós að það er talið óskýrt hver getur og á að taka ákvarðanir um atriði 

sem snerta þjóðkirkjuna. Þessi staða leiddi m.a. til þess að í stjórnarsáttmála dönsku 

ríkisstjórnarinnar frá 2011 er ákvæði um að setja á laggirnar sérstaka nefnd sem fær það 

verkefni að setja þjóðkirkjunni skýrari reglur með vísan til 66. gr. stjórnarskrárinnar. 
152

 

  

                                                            
149 Espersen, Preben, 1993, s. 41. 
150 68. gr. dönsku stjórnarskrárinnar er samhljóða seinni málslið 2. mgr. 64. gr. íslensku stjórnarskrárinnar. 
151 70. gr. dönsku stjórnarskrárinnar er samhljóða 1. mgr. 64. gr. og 1. málsl. 2. mgr. sömu greinar í íslensku 

stjórnarskránni. 
152 Sareen, Manu, ávarp á ráðstefnu 16. apríl 2012 um stjórn þjóðkirkjunnar. Sjá: 

http://miliki.dk/fileadmin/share/Ministeren.pdf. (13.11. 2012). 
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6. Íslenska þjóðkirkjan 

6.1 Inngangur
153

 

Um þjóðkirkjuna gilda lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997 

(þjóðkirkjulög), sem gengu í gildi 1. janúar 1998.
154

 Setning þjóðkirkjulaganna átti sér 

nokkurn aðdraganda. Á kirkjuþingi 1992 lagði dr. Gunnar Kristjánsson fram tillögu til 

þingsályktunar um skipulag íslensku þjóðkirkjunnar. Tillaga hans var samþykkt í eftirfarandi 

mynd: 

Kirkjuþing felur kirkjuráði að skipa nefnd til að gera úttekt á skipulagi íslensku 

þjóðkirkjunnar og sambandi hennar við ríkisvaldið samkvæmt nánari verklýsingu 

byggðri á greinargerð sem fylgdi upphaflegu tillögunni. Í nefndinni sitji fimm menn 

tilnefndir af: biskupi og gegni sá formennsku, kirkjumálaráðherra, guðfræðideild 

Háskóla Íslands, stjórn Prestafélags Íslands og lagadeild Háskóla Íslands. Kirkjuráð 

ráði starfsmann til verksins í samráði við nefndina. Nefndin skili greinargerð um stöðu 

mála á kirkjuþingi 1993. 

Í nefndina voru skipaðir dr. Gunnar Kristjánsson, formaður, tilnefndur af biskupi Íslands, 

Ólafur Stephensen, blaðamaður,
155

 tilnefndur af kirkjumálaráðherra, dr. Einar Sigurbjörnsson, 

prófessor, tilnefndur af guðfræðideild Háskóla Íslands, sr. Geir Waage, þá formaður 

Prestafélags Íslands, og dr. Páll Sigurðsson, tilnefndur af lagadeild Háskóla Íslands.
156

 

Nefndin skilaði áfangaskýrslu um starf sitt er lögð var fyrir kirkjuþing haustið 1993. Skýrslu 

nefndarinnar var vel tekið á kirkjuþingi og henni falið að leiða starf sitt til lykta.  

Á prestastefnu í Vestmannaeyjum í júní 1994 voru helstu hugmyndir nefndarinnar kynntar 

ítarlega og fengu góðar viðtökur. Kirkjuþing fjallaði um frumvarpið í endanlegri gerð sinni 

haustið 1994 og samþykkti það með nokkrum breytingum. Kirkjuráð lagði til nokkrar 

breytingar á frumvarpinu en ákveðið var að leggja það fram í þeirri mynd sem kirkjuþing 

samþykkti það. Frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar var lagt fram 

                                                            
153 Samantektin í þessum kafla byggir á almennum athugasemdum með frumvarpi til laga um stöðu, stjórn og 

starfshætti starfskirkjunnar, annars vegar með frumvarpinu eins og það var lagt fram á 118. Löggjafarþingi 

(1994-1995), 432. mál, þskj. 707, aðgengilegt: http://www.althingi.is/altext/118/s/0707.html (10.1.2013), hins 

vegar með frumvarpinu eins og það var lagt fram á 121. Löggjafarþingi (1996-1997), 301. mál, þskj. 557, 

aðgengilegt: http://www.althingi.is/altext/121/s/0557.html (10.1.2013). 
154 Kirkjuþing 2008 samþykkti nýtt frumvarp til þjóðkirkjulaga, sem ekki hefur verið lagt fram á Alþingi. 

Frumvarpið byggist á gildandi þjóðkirkjulögum. Kirkjuþing 2010 skipaði milliþinganefnd til að fara yfir 

frumvarpið og var starfstími nefndarinnar framlengdur af kirkjuþingi 2011. Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 41. 
155 Ólafur hvarf úr nefndinni að eigin ósk og Hrund Hafsteinsdóttir lögmaður tók sæti hans. 
156 Séra Þorbjörn Hlynur Árnason, þá biskupsritari starfaði með nefndinni allt frá upphafi, að ósk biskups 

Íslands. Jafnframt starfaði sr. Kristján Valur Ingólfsson með nefndinni að undirbúningi að gerð starfsreglna frá 

vori 1994. Af hálfu dóms- og kirkjumálaráðuneytis sat Hjalti Zóphóníasson, þá skrifstofustjóri í því ráðuneyti, 

fundi nefndarinnar í septembermánuði 1994. 
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vorið 1995.
157

 Frumvarpið náði ekki fram að ganga. 

Í júlí 1996 skipaði kirkjumálaráðherra nýja nefnd til að vinna að lokaundirbúningi að 

framlagningu lagafrumvarpa um kirkjuleg málefni sem verið höfðu til umfjöllunar á síðustu 

missirum á kirkjulegum vettvangi og fyrir Alþingi. Í fyrsta lagi var um að ræða framangreint 

frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, í öðru lagi frumvarp til laga 

um veitingu prestakalla sem nýlega hafði verið lagt fram á Alþingi en náði ekki fram að ganga 

og í þriðja lagi var það hlutverk nefndarinnar að taka til skoðunar álitaefni þau er tengdust 

nýsamþykktum lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og vörðuðu skipun presta 

til starfa. Hjalti Zóphóníasson þá skrifstofustjóri var skipaður formaður nefndarinnar, en auk 

hans áttu sæti í nefndinni sr. Hjálmar Jónsson og Jón Kristjánsson, sem þá voru báðir 

alþingismenn, dr. Gunnar Kristjánsson, tilnefndur af biskupi Íslands, sr. Geir Waage, 

tilnefndur af Prestafélagi Íslands, og dr. Einar Sigurbjörnsson, tilnefndur af guðfræðideild 

Háskóla Íslands. Stefán Eiríksson, þá lögfræðingur í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, var 

ritari nefndarinnar. 

Framangreind nefnd gerði nokkrar breytingar á því frumvarpi, sem lagt var fram vorið 

1995. Meginbreytingarnar frá fyrra frumvarpi lutu að skipan kirkjuþings og skýrari ákvæði 

voru sett um úrskurðarnefnd. Þá ákvað nefndin að fella frumvarp til laga um veitingu 

prestakalla inn í frumvarpið og fela kirkjuþingi að setja reglur um veitingu prestakalla. 

Nefndin ákvað einnig að leggja til að ákvörðunarvald um skipan sókna, prestakalla og 

prófastsdæma yrði alfarið í höndum kirkjuþings. Nefndin taldi að með þessum breytingum 

væri enn betur náð því markmiði að setja skýra rammalöggjöf um þjóðkirkjuna. 

Á aukakirkjuþingi í byrjun árs 1997 var endurskoðað frumvarp um stöðu, stjórn og 

starfshætti þjóðkirkjunnar lagt fram ásamt samkomulagi kirkjueignanefndar ríkis og kirkju. 

Kirkjuþing samþykkti að nokkrar breytingar yrðu gerðar á frumvarpinu og var tekið tillit til 

þeirra allra áður en það var lagt fyrir Alþingi á nýjan leik fyrstu daga febrúar 1997.
158

 Alþingi 

gerði nokkrar breytingar á frumvarpinu. Lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, 

fyrsta rammalöggjöfin um íslensku þjóðkirkjuna, voru samþykkt á Alþingi hinn 13. maí 1997 

og gengu í gildi 1. janúar 1998. 

Það má sannarlega taka undir orð nefndarinnar sem samdi frumvarpið sem varð að 

þjóðkirkjulögum þegar hún segir í greinargerð með frumvarpinu eins og það var lagt fram 

                                                            
157 Frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, 432. mál, þskj. 707, aðgengilegt: 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0707.html (10.1.2013). 
158 Frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, 301. mál, þskj. 557, aðgengilegt: 

http://www.althingi.is/altext/121/s/0557.html (10.1.2013). 
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vorið 1995:
159

 

Verði frumvarp þetta að lögum telur nefndin að merkum áfanga sé náð í þróunarsögu 

íslensku þjóðkirkjunnar. Staða hennar verði skýrð frá því sem nú er og allt regluverk hana 

varðandi verði mun fyllra og gleggra en það er við búum við, en vitað er að margt er nú 

óskýrt eða jafnvel á huldu um réttarstöðu kirkjunnar og þjóna hennar á ýmsum sviðum. 

Páll Sigurðsson segir í grein sinni Straumhvörf í kirkjurétti að löggjöfin sé meginlöggjöf 

eða rammalöggjöf. Hún leggi ákveðnar grundvallarreglur sem fylla þurfi með starfsreglum.
160

 

Hann telur að með þjóðkirkjulögum hafi nokkur straumhvörf orðið í íslenskum kirkjurétti án 

þess þó að um byltingu hafi verið að ræða. Þær breytingar á réttarumhverfi þjóðkirkjunnar 

sem felast í þjóðkirkjulögunum kalli á nýjar rannsóknir á fræðilegri hlið íslensks 

kirkuréttar.
161

  

Í þjóðkirkjulögum segir að íslenska þjóðkirkjan er sjálfstætt trúfélag á evangelísk-

lútherskum grunni og að ríkisvaldinu beri að styðja og vernda hana.
162

 Ákvæðið hefur 

greinilega skírskotun til 62. gr. stjórnarskrárinnar. Í skýringum með ákvæðinu kemur fram að 

í þessu felist að kenningargrundvöllur þjóðkirkjunnar byggist á játningarritunum Postullegu 

trúarjátningunni, Níkeujátningunni, Aþanasíusarjátningunni, hinni óbreyttu Ágsborgar-

játningu frá 1530 og fræðum Lúthers hinum minni.
163

  

Innanríkisráðuneytið hefur með höndum tengsl við þjóðkirkjuna af hálfu ríkisvaldsins að 

því er varðar fjárlagagerð. Ráðuneytið hefur jafnframt yfirumsjón með því að ríkisvaldið veiti 

þjóðkirkjunni þann stuðning sem því ber að veita henni lögum samkvæmt og hefur umsjón 

með því að þjóðkirkjan og stofnanir hennar fari að lögum.
164

 Hækkun á fjárhæð sóknargjalda 

ákvarðast af ráðherra.
165

 

Um stöðu þjóðkirkjunnar sem opinbers trúfélags fer eftir lögum um skráð trúfélög nr. 

108/1999, eftir því sem við getur átt.
166

  

                                                            
159 Frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar (118. Löggjafarþing 1994-95), 432. mál, 

þskj. 707, sjá IV. hluta athugasemda við frumvarpið. Aðgengilegt: http://www.althingi.is/altext/118/s/0707.html 

(10.1.2013). 
160 Páll Sigurðsson, 2005, s. 184. 
161 Páll Sigurðsson, 2005, s. 196-197. 
162 Sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. þjóðkirkjulaga og Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 43. 
163 Frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar (121. löggjafarþing 1996-1997), þskj. 557, 

301. mál, skýringar við 1. gr. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/121/s/0557.html. 

(29.11.2012). 
164 Sbr. 4. gr. þjóðkirkjulaga. Í 4. gr. forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði 

Íslands nr. 100/2012 kemur fram að málefni trúfélaga, þ.á m. þjóðkirkjunnar, heyri undir innanríkisráðuneyti. 

Einnig Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 49. 
165 Sbr. 2. gr. laga um sóknargjöld o.fl. nr. 91/1987. Einnig Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 49. 
166 Sbr. 4. gr. þjóðkirkjulaga. 



 40 

Hér á eftir verður lýst skipulagi þjóðkirkjunnar. Eftir því sem við á er getið sambærilegs 

skipulags dönsku þjóðkirkjunnar. 

6.2 Helstu skipulagseiningar þjóðkirkjunnar 

6.2.1 Biskup og vígslubiskupar 

Samkvæmt þjóðkirkjulögum er Ísland eitt biskupsdæmi og fer biskup Íslands með 

yfirstjórn þjóðkirkjunnar ásamt öðrum kirkjulegum stjórnvöldum.
167

 Forseti Íslands skipar 

biskup Íslands að aflokinni kosningu samkvæmt reglum, sem kirkjuþing setur.
168

 

Vígslubiskupar
169

 eru tveir með aðsetur á hinum fornu biskupsstólum. Í Skálholti í 

Biskupstungum og á Hólum í Hjaltadal. Þeir hafa tilsjón með kristnihaldi í umdæmum sínum, 

eru biskupi til aðstoðar um kirkjuleg málefni og annast þau biskupsverk sem biskup Íslands 

felur þeim. Forseti Íslands skipar vígslubiskupa að aflokinni kosningu samkvæmt reglum sem 

kirkjuþing setur. Kirkjuþing ákveður skipan umdæma vígslubiskupa.
170

 Skipan vígslubiskupa 

komst fyrst á árið 1909 til að tryggja að biskup Íslands fengi vígslu innanlands í stað þess að 

fara til Kaupmannahafnar eins og þurft hafði. Vígslubiskupsumdæmin voru upphaflega fornu 

biskupsdæmin, eða stifti, Skálholtsstifi sem náði til Austfirðinga-, Sunnlendinga- og 

Vestfirðingafjórðungs. Hins vegar Hólastifti sem náði yfir Norðlendingafjórðung. Árið 2002 

var Austfirðingafjórðungur færður undir umdæmi vígslubiskupsins á Hólum.
171

 

6.2.2 Kirkjuþing 

Kirkjuþing
172

 hefur æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar innan lögmæltra marka.
173

 

Málefni, er varða kenningu kirkjunnar og agavald, heyra þó undir biskup og samþykktir um 

kenningarleg málefni, guðsþjónustuhald, helgisiði, skírn, fermingu og altarissakramenti verða 

að sæta umfjöllun prestastefnu áður en þær hljóta endanlega afgreiðslu á kirkjuþingi.
174

 

Kirkjuþing er kosið kirkjuþingsfulltrúum sem kosnir eru leynilegri kosningu til fjögurra 

ára í senn. Þar eru leikmenn fleiri en vígðir og þar hafa einnig rétt til setu biskup Íslands og 

vígslubiskupar, kirkjuráðsmenn, ráðherra eða fulltrúi hans og fulltrúi guðfræðideildar Háskóla 

Íslands. Þeir sem seturétt hafa á kirkjuþingi hafa allir málfrelsi og tillögurétt en þeir hafa ekki 

                                                            
167 Sbr. 6. gr. þjóðkirkjulaga. 
168 Sbr. 8. og 9. gr. þjóðkirkjulaga. 
169 Sjá Starfsreglur um vígslubiskupa nr. 968/2006. 
170 Sbr. 16. – 18. gr. þjóðkirkjulaga. 
171 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 47. 
172 Settar hafa verið Starfsreglur um kjör til kirkjuþings nr. 234/2006. Einnig hafa verið settar Starfsreglur um 

þingsköp kirkjuþings nr. 949/2009. 
173 Sbr. 1. mgr. 20. gr. þjóðkirkjulaga. 
174 Sbr. 2. og 3. mgr. 20. gr. þjóðkirkjulaga. Einnig Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 48. 



 41 

atkvæðisrétt.
175

 Með þjóðkirkjulögum var vald kirkjuþings aukið verulega og þinginu fengið 

takmarkað löggjafarvald um kirkjuleg málefni og sjálfstætt ákvörðunarvald í ýmsum málum. 

Þá setur kirkjuþing þjóðkirkjunni starfsreglur samkvæmt nánari fyrirmælum þjóðkirkjulaga og 

hefur þar með mótandi áhrif á starfsemi hennar.
176

  

6.2.3 Kirkjuráð 

Kirkjuráð fer með framkvæmdavald í málefnum þjóðkirkjunnar. Það er, auk biskups 

Íslands, skipað fjórum mönnum, tveimur guðfræðingum og tveimur leikmönnum sem 

kirkjuþing kýs og eru varamenn kosnir með sama hætti. Ráðið er kosið á fyrsta kirkjuþingi að 

aflokinni kosningu. Kirkjuráðsmenn sitja þar til nýtt kirkjuráð hefur verið kjörið. Kirkjuráð 

fer með framkvæmd sameiginlegra málefna þjóðkirkjunnar, þar á meðal verkefna sem lög og 

stjórnvaldsreglur ætla því og erinda sem vísað er til þess m.a. af hálfu kirkjuþings, 

prestastefnu, samtökum leikmanna, Alþingi og ráðherra. Ákvörðunum kirkjuráðs á 

framkvæmdasviði kirkjulegrar stjórnsýslu er ekki unnt að áfrýja til kirkjuþings en fjalla má 

um málefnið á kirkjuþingi að frumkvæði einstakra kirkjuþingsmanna.
177

 Biskup er forseti 

kirkjuráðs.
178

 

6.2.4 Prestastefna og leikmannastefna 

Á prestastefnu, sem biskup Íslands boðar til og stýrir, eiga sæti og atkvæðisrétt 

vígslubiskupar og allir starfandi þjóðkirkjuprestar svo og fastir kennarar guðfræðideildar 

Háskóla Íslands með guðfræðimenntun og guðfræðingar sem gegna föstum störfum á vegum 

þjóðkirkjunnar. Aðrir prestar og guðfræðingar eiga rétt til fundarsetu með málfrelsi og 

tillögurétt enda séu þeir innan safnaða er starfa á játningargrundvelli evangelísk-lútherskrar 

kirkju. Á prestastefnu er fjallað um málefni prestastéttarinnar sem og önnur kirkjuleg málefni. 

Prestastefna hefur tillögu- og umsagnarrétt um mál er varða kenningu kirkjunnar og helgisiði 

og annars heyra undir biskup Íslands og kirkjuþing.
179

 

Biskup Íslands boðar til almennrar leikmannastefnu til að fjalla um málefni leikmanna, 

safnaða, hlutverk og störf sóknarnefnda, svo og um önnur mál er lúta að þjónustu kirkjunnar 

                                                            
175 Sbr. 21. gr. þjóðkirkjulaga. 
176 Páll Sigurðsson, 2005, s. 190. Sjá einnig IV. kafla þjóðkirkjulaga, sem ber yfirskriftina „Starfsreglur”. 

Samkvæmt 1. mgr. 59. gr. fær kirkjuþing heimild til að setja þjóðkirkjunni almennar reglur um starfshætti hennar 

og nánari reglur um tiltekna þætti starfsins. Með 2. mgr. sömu greinar fær kirkjuþing heimild til að setja nánari 

reglur um tiltekna þætti starfsins, sem ekki er fjallað um í almennum reglum. 
177 Sbr. 24. – 26. gr. þjóðkirkjulaga. 
178 Sbr. 1. mgr. 10. gr. þjóðkirkjulaga. 
179 Sbr. 28. gr. þjóðkirkjulaga. Einnig Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 48-49. 



 42 

við söfnuði landsins og kristileg félagasamtök. Nánari reglur um leikmannastefnu skal setja í 

starfsreglur.
180

 

6.2.5 Prófastsdæmi og héraðsfundir 

Biskup Íslands gerir tillögur til kirkjuþings um skipan prófastsdæma.
181

 Prófastsdæmin 

eru nú 9 með jafnmörgum próföstum, 6 í Skálholtsumdæmi og 3 í Hólaumdæmi. Prestaköllin 

eru 95 en sóknirnar talsvert fleiri. Að jafnaði eru 8-12 prestaköll í hverju prófastsumdæmi.
182

  

Prófasta tilnefnir biskup Íslands úr hópi presta. Þeir eru fulltrúar hans í prófastsdæmum 

og trúnaðarmenn hans og hafa í umboði hans almenna tilstjón með kirkjulegu starfi þar.
183

 

Héraðsfund skal halda í hverju prófastssdæmi ár hvert. Fundurinn er vettvangur 

prófastsdæmis til að ræða sameiginleg málefni þjóðkirkjunnar í prófastsdæminu og önnur þau 

málefni sem lög leggja til hans eða stjórnvöld kirkjumála vísa þangað til umfjöllunar, 

umsagnar eða úrslausnar eða safnaðarfundir, sóknarnefndir, sóknarprestar og starfsmenn 

sókna óska eftir að þar verði rædd.
184

 

Héraðsnefnd prófastsdæmis skal starfa milli héraðsfunda og er hún framkvæmdanefnd 

héraðsfundar. Prófastur er formaður héraðsnefndar en héraðsfundur kýs aðra nefndarmenn til 

tveggja ára í senn. Nefndin fer með stjórn héraðssjóð. Nánari reglur um héraðsfundi og 

héraðsnefndir skal setja í starfsreglur.
185

  

6.2.6 Sóknir og prestaköll 

Sóknin er grunneining þjóðkirkjunnar og starfsvettvangur hennar á hverjum stað. Ein eða 

fleiri sóknir mynda prestakall.
186

 Kirkjusóknin er félag þess fólks innan þjóðkirkjunnar sem 

býr innan sóknarmarka. Hún er sjálfstæð fjárhagsleg og félagsleg eining en tengist öðrum 

sóknum innan sama prestakalls, ef svo háttar til, með samstarfi eða á annan hátt sem 

héraðsfundur kann að mæla fyrir um eða einstakar sóknarnefndir ákveða. Þá tengjast 

kirkjusóknir öðrum sóknum innan prófastsdæmis með sameiginlegum héraðsfundum. 

Sóknarmenn teljast allir þeir sem eiga lögheimili í sókninni 1. desember ár hvert, hafa hlotið 

                                                            
180 Sbr. 58. gr. þjóðkirkjulaga og Starfsreglur um leikmannastefnu nr. 874/2004. 
181 Sbr. 19. gr. þjóðkirkjulaga. Starfsreglur um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007. 
182 Sbr. 12. gr. Starfsreglna um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007 með síðari breytingum.  
183 Sbr. 29. gr. þjóðkirkjulaga. Starfsreglur um prófasta nr. 966/2006. 
184 Sbr. 30. gr. þjóðkirkjulaga. Starfsreglur um héraðsfundi og héraðsnefndir nr. 965/2006. 
185 Sbr. 31. og 32. gr. þjóðkirkjulaga. Starfsreglur um héraðsfundi og héraðsnefndir nr. 965/2006. 
186 Sbr. 48. gr. þjóðkirkjulaga. 
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skírn og eru skráðir í þjóðkirkjuna.
187

 Kirkjuþing setur starfsreglur um skipan sókna, 

prestakalla og prófastsdæma.
188

 

Hið eiginlega kirkjustarf, prédikun orðsins, úthlutun sakramentanna, sálgæsla, fræðsla og 

kærleiksþjónusta, fer fram í sókninni. Orðið söfnuður er að mestu samheiti hugtaksins sókn 

og eru þau bæði notuð. Því má halda fram að orðið sókn vísi meira til umdæmisins sem 

tilheyrir hlutaðeigandi kirkju en söfnuður nái til einstaklinganna sem búa innan sóknarmarka 

og starfsins sem unnið er með þeim.
189

 

Aðalsafnaðarfund skal halda árlega og þar ræða málefni safnaðarins, þar á meðal þau mál, 

sem lögmælt er að undir fundinn séu borin, svo og þau mál sem héraðsfundur, sóknarprestur, 

biskup Íslands eða ráðherra skýtur þangað. Fundurinn er vettvangur starfsskila og 

reikningsskila af hendi sóknarnefndar og einstakra nefnda innan sóknarinnar. 

Aðalsafnaðarfundur fer með ákvörðunarvald innan sóknarinnar í málum sem undir fundinn 

heyra samkvæmt lögum eða lögmæltum ákvörðunum. Aðra safnaðarfundi skal halda ef meiri 

hluti sóknarnefndar óskar þess eða einn fjórði hluti sóknarmanna sem atkvæðisrétt eiga á 

safnaðarfundum. Sóknarmenn öðlast kosningarétt og kjörgengi á safnaðarfundum þegar þeir 

ná 16 ára aldri.
190

 

Sóknarnefnd skal vera í hverri kirkjusókn og annast hún rekstur og framkvæmdir á vegum 

sóknarinnar og styður kirkjulegt starf í sókninni ásamt sóknarpresti og starfsmönnum. 

Sóknarnefnd er kosin til fjögurra ára í senn á aðalsafnaðarfundi. Fjöldi sóknarnefndarmanna 

fer eftir fjölda sóknarmanna.
191

 Sóknarnefndin er ásamt sóknarpresti í fyrirsvari fyrir sókninni 

gagnvart stjórnvöldum og einstökum mönnum og stofnunum. Hún hefur umsjón með kirkju 

safnaðarins og safnaðarheimili. Sóknarnefnd kýs safnaðarfulltrúa og varamann hans úr sínum 

hópi til fjögurra ára í senn.
192

 Kirkjuþing setur í starfsreglur ákvæði um afnot af kirkju og 

safnaðarheimili.
193

 Sóknarnefnd stjórnar hverri sókn. Hlutverk sóknarnefndarinnar er að 

                                                            
187 Sbr. 1. – 3. mgr. 49. gr. þjóðkirkjulaga. 
188 Sbr. 50. gr. þjóðkirkjulaga. Starfsreglur um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007. 
189 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 43. 
190 Sbr. 52. gr. þjóðkirkjulaga. 
191 Sbr. 53. gr. þjóðkirkjulaga. 
192 Sbr. 56. gr. þjóðkirkjulaga. 
193 Sbr. 54. gr. Í frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar var ráð fyrir því gert að 

sóknarprestur réði því hvernig afnotum af kirkjunni skyldi háttað, enda bæri hann ábyrgð á því sem þar fer fram. 

Í meðförum Alþingis var þetta ákvæði fellt niður og þess í stað ákveðið að kirkjuþing setji starfsreglur um þetta 

efni. Í nefndaráliti allsherjarnefndar kemur fram að að lagt sé til að ákvæði um afnot af kirkju verði mótuð á 

kirkjuþingi og sett í starfsreglur, en þess gættt að í kirkjum fari ekkert fram sem ekki samrýmist helgi þeirra og 

vígslu. Sjá nefndarálit allsherjarnefndar um frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar (121. 

löggjafarþing 1996-1997), þskj. 1030, 301. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda: 

http://www.althingi.is/altext/121/s/1030.html. (29.11.2012). Starfsreglur um sóknarnefndir nr. 111/2011. 
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stuðla að útbreiðslu fagnaðarerindisins í sókninni. Nefndin ber ábyrgð á kirkju og kirkjugarði 

sóknarinnar. Sóknarnefndin ræður aðra starfsmenn sóknarinnar en prestinn/ana.
194

  

6.3 Aðild að þjóðkirkjunni og leysing á sóknarbandi 

6.3.1 Aðild að þjóðkirkjunni 

Skírn í nafni heilagrar þrenningar og skráning í þjóðskrá veitir aðild að þjóðkirkjunni.
195

 

Ekki er skilyrði að skírn hafi farið fram innan vébanda þjóðkirkjunnar þar sem hún 

viðurkennir hverja þá skírn sem framkvæmd er í nafni heilagrar þrenningar.
196

  

6.3.2 Leysing á sóknarbandi 

6.3.2.1 Lög um leysing á sóknarbandi nr. 9/1882 

Í lögum um leysing á sóknarbandi nr. 9/1882, með síðari breytingum, kemur fram að 

sóknarmaður í þjóðkirkjunni getur kosið sér annan prest en sóknarprest þeirrar sóknar sem 

sóknarmaður býr í. Í því felst að sóknarmaður velur sér prest, svokallaðan kjörprest, og verður 

sá prestur að vera sóknarprestur. Í lögunum kemur fram að öllum er heimilt að kjósa sér annan 

prest en sóknarprest sinn og semur hann við kjörprestinn hvaða prestþjónustu hann vill þiggja 

af honum. Skýra skal héraðsprófasti frá samningnum og prófasturinn skýrir sóknarprestinum 

frá honum. Vilji sóknarmaður hverfa aftur til sóknarprestsins gerir hann prófasti grein fyrir 

því og prófastur sóknarpresti og kjörpresti.
197

 

Sóknarleysingi getur látið kjörprest sinn framkvæma skírn, fermingu, hjónavígslu, 

skriftamál og altarisgöngu, flytja líkræðu og syngja yfir í sóknarkirkjunni, svo og jarða lík í 

kirkjugarðinum. Þó þarf hann að ganga úr skugga um það fyrir hverja athöfn að 

sóknarpresturinn þurfi ekki sjálfur á sóknarkirkjunni eða kirkjugarðinum að halda til 

prestverka á sama tíma.
198

 Kjörpresti er heimilt að nota öll áhöld sóknarkirkju 

sóknarleysingjans til prestsþjónustu, svo sem messuskrúða, ljós, graftól, vín og bakstur, en 

skylt er honum að hafa a.m.k. einn meðhjálpara sóknarinnar viðstaddan þjónustugerðina.
199

 

Sóknarleysingi þarf einnig að gefa sóknarpresti greinilegar skýrslur um öll prestverk sem 

kjörprestur framkvæmir fyrir hann því sóknarprestur skal geta þeirra í kirkjubók sinni, lögum 

samkvæmt. Skýrsluna skal sóknarleysingi gefa innan 14 daga og henni fylgja vottorð 

                                                            
194 Starfsreglur um sóknarnefndir nr. 1111/2010. 
195 Sbr. 3. mgr. 1. gr. þjóðkirkjulaga. 
196 Frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar (121. löggjafarþing 1996-1997), þskj. 557, 

301. mál, skýringar við 1. gr. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/121/s/0557.html. 

(29.11.2012). 
197 Sbr. 1. og 2. gr. laga nr. 9/1882. 
198 Sbr. 10. gr. laga nr. 9/1882. 
199 Sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 9/1882. 
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kjörprests. Prestsverka, sem skylt er að rita í kirkjubók skal kjörprestur geta í embættisbók 

sinni en þau skulu ekki talin í ársskýrslu hans nema fermingar.
200

 

Sóknarprestur semur og sendir allar lögboðnar skýrslur um fæðingar, skírnir, hjónavígslur 

og andlát og gefur þau vottorð sem rituð eru upp úr kirkjubók, nema fermingarskýrslu, sem sá 

prestur gefur sem fermt hefur.
201

 

Þrátt fyrir leysingu á sóknarbandi greiðir sóknarleysingi til sóknarkirkjunnar öll lögboðin 

gjöld.
202

 

Dönsk ákvæði um leysingu á sóknarbandi, sem nánar verður vikið að hér á eftir, sýnast 

sambærileg hinum íslensku, enda eru íslensku lögin gömul og vafalaust byggð á fyrstu 

dönskum lögunum um þetta efni, sem sett voru árið 1855. Þau voru sett fyrir atbeina 

Grundtvig og tilgangur lagasetningarinnar var að auka frelsi innan þjóðkirkjunnar.
203

 

Frumvarp til laga um leysing á sóknarsambandi var fyrst lagt fram á Alþingi árið 1877 en 

þinginu gafst ekki tími til að ljúka afgreiðslu þess.
204

 Í skýringum með frumvarpinu kemur 

fram að sóknarbandið þröngvi tilfinnanlega að andlegu frelsi einstakra manna, ekki síst þegar 

sóknarmönnum og presti semur illa. Þess vegna hafi frá fyrri tímum verið ákvæði sem leyfi að 

leitað sé þjónustu óviðkomandi prests.205 En til viðbótar er á það bent í athugasemdum við 

lagafrumvarpið að það sé æskilegt og í samræmi við grundvallarreglur stjórnarskrárinnar að 

lögákveða heimild fyrir þau sóknarbörn sem þess óska að kjósa sér annan sálusorgara. 

Heimildin, sem byggi á mannlegu frelsi, þurfi þó að taka tillit til tveggja skilyrða, að eftir sem 

áður sé góðri reglu haldið í þjóðkirkjunni og að tekið sé tillit til þeirra presta sem í hlut eiga. 

Af fyrri ástæðunni verði að velja sér prest sem sé sóknarprestur því ella gæti 

safnaðarhugmyndin kollvarpast. Af síðari ástæðunni þarf sóknarbarn, þó sóknarbönd séu 

leyst, að halda áfram að greiða sóknargjöld til sóknarinnar sem hann tilheyrði.
206

 

Ármann Snævarr fjallar um leysing sóknarbanda í kirkjurétti sínum. Hann heldur því fram 

að lögunum frá 1882 sé lítið beitt í framkvæmd en þau séu þó ekki niður fallin fyrir 

notkunarleysi.
207

 Enda eru þau enn tilgreind meðal gildra laga í Lagasafni Íslands og var 

                                                            
200 Sbr. 4. gr. laga nr. 9/1882. 
201 Sbr. 9. gr. laga nr. 9/1882. 
202 Sbr. 11. gr. laga nr. 9/1882. 
203 Sjá: http://www.kristendom.dk/artikel/429093:Indfoering--Hvad-er-sognebaandsloesning. (15.12.2012). 
204 Alþingistíðindi 1877 s. 672 og áfram. 
205 Í þessu sambandi er í greinargerðinni vísað til leyfisbréfa frá 23. apríl 1736, 20. júní 1740, 20. maí 1823, 11. 

september 1838, 6. apríl 1841 og 11. febrúar 1876. Alþingistíðindi 1877, s. 673. 
206 Alþingistíðindi 1877, s. 673-675. 
207 Ármann Snævarr, 1981, s. 92. 
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síðast breytt árið 1990.
208

 Ármann telur lögin frá réttarsögulegu sjónarmiði áhugaverð því þau 

séu viðbrögð við vandamálum sem upp geta komið vegna ágreinings milli sóknarmanns og 

sóknarprests vegna persónulegra samskipta, skoðanaágreinings eða áþekkra ástæðna. Með 

lögunum sé reynt að bregðast við slíkum kringumstæðum án þess að sóknarmaður þurfi að 

yfirgefa þjóðkirkjuna.
209

 Vegna sívaxandi sveigjanleika sóknarmanna til að sækja 

prestsþjónustu til annarra presta en sóknarpresta hafi lögin orðið tilgangslaus og kirkjuleg 

þróun því í raun kippt stoðum undan lögunum.
210

  

6.3.2.2 Danskur réttur 

Samkvæmt dönskum lögum getur meðlimur í dönsku þjóðkirkjunni tengt sig sóknarpresti 

í annarri sókn en þeirri sem hann er búsettur í með leysingu á sóknarbandi. Sóknarpresti er 

ekki skylt að taka við einstaklingi sem óskar eftir sóknarbandslausn en synjun má kæra til 

biskups þess umdæmis sem sóknin er í. Ákvörðun biskups er endanleg.
211

 Með sama hætti má 

tilkynna um lok leysingar á sóknarbandi. Þá getur prestur sem sóknarband er leyst til sagt upp 

þessu sambandi að uppfylltum nánari skilyrðum. Slíka uppsögn þarf presturinn að tilkynna 

skriflega með 6 mánaða fyrirvara. Uppsögnina má kæra til biskups innan fjögurra vikna frá 

móttöku uppsagnar. Leysingu á sóknarbandi lýkur þegar hlutaðeigandi sóknarprestur flytur 

sig, deyr eða er sagt upp.
212

 Sóknarleysingi heldur áfram að greiða sóknargjald til þeirrar 

sóknar sem hann býr í og greiðir ekki sóknargjöld til þeirrar sóknar sem hann hefur tilkynnt 

sig til.
213

 

Að fullnægðum tilteknum skilyrðum geta 50 eða fleiri félagar í dönsku þjóðkirkjunni 

tekið sig saman og stofnað valsöfnuð innan þjóðkirkunnar og valið sér prest. Ráðherra þarf að 

viðurkenna stofnun valsöfnuðar. Umsókninni þarf að fylgja yfirlýsing frá einstaklingi sem 

fullnægir skilyrðum til að geta verið skipaður í prestsembætti hjá þjóðkirkjunni um að 

hlutaðeigandi sé reiðubúinn að þjóna sem prestur í valsöfnuðinum. Ef hlutaðeigandi er þegar 

prestur í þjóðkirkjunni þarf hann að lýsa því yfir að hann sé tilbúinn til að segja þeirri stöðu 

lausri. Valsöfnuður getur ekki fengið staðfestingu ráðherra nema söfnuðurinn hafi til umráða 

kirkju eða safnaðarsal sem fullnægja settum skilyrðum eða að söfnuðurinn hafi aðgang að 

slíku húsnæði. Valsöfnuður lýtur eftirliti prófasts í því prófastsdæmi sem valsöfnuðurinn er og 

                                                            
208 Eins og skýrt kemur fram í netútgáfu Lagasafns Íslands yfir íslensk lög 11. september 2012. Aðgengilegt: 

http://www.althingi.is/lagas/140b/1882009.html (16.12.2012). 
209 Ármann Snævarr, 1981, s. 92. 
210 Ármann Snævarr, 1981, s. 97. 
211 Bekendtgørelse af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning nr. 622/2012, 

10. gr. Aðgengileg á: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142350. (15.12.2012). 

(18.11.2012). Einnig: Espersen, Preben, 1993, s. 157-158. 
212 Bekendtgørelse af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning nr. 622/2012, 

10. og 11. gr. Aðgengileg á: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142350. (15.12.2012). 

(18.11. 2012). Einnig: Espersen, Preben, 1993, s. 157-160. 
213 Espersen, Preben, 1993, s. 160. 
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þess biskups sem er yfir biskupsumdæminu sem söfnuðurinn telst til. Sóknarbörn í valsöfnuði 

standa sjálf undir kostnaði við rekstur safnaðarins en þurfa ekki að greiða sóknargjöld. 

Viðurkenningu ráðherra á valsöfnuði er hægt að afturkalla ef safnaðarbörn óska, ef skilyrðum 

viðurkenningar er ekki lengur fullnægt eða ef biskup telur að þjónustan við valsöfnuðinn sé 

ekki forsvaranleg.
214

 Engin sambærileg ákvæði um valsöfnuði eru í íslenskri löggjöf. 

  

                                                            
214 Lov om valgmenigheder (valgmenighedsloven) nr. 204/1972. Aðgengileg á: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72667. (18.11. 2012). Einnig Espersen, Preben, 1993, s. 

132-135. 
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7. Embættisgengi presta 

7.1 Eldri réttur 

7.1.1 Menntun presta 

Eitt þýðingarmesta atriðið fyrir presta er menntun þeirra. Það má því telja með merkustu 

ráðstöfunum kirkjunni til hagsbóta að stofnaður var prestaskóli í Reykjavík með konunglegri 

tilskipun frá 21. maí 1847. Prestaskólinn tók til starfa 2. október 1847 og starfaði til ársins 

1911 þegar hann varð að guðfræðideild Háskóla Íslands, við stofnun háskólans það ár. 

Formleg prestsmenntun hefur þannig verið í boði hér á landi frá 1847. Saga prestsmenntunar á 

Íslandi er þó enn eldri. Frá kristnitöku var reynt að mennta pilta til að syngja messu og helgar 

tíðir. Í byrjun kenndu prestar og biskupar prestlingum í einkakennslu en eftir að Íslendingar 

fengu eigin biskupa og dómkirkjur komst á skólahald á Hólum og í Skálholti. Þetta skólahald 

var flutt til Reykjavíkur um aldamótin 1800. Aðgang að prestsembættum hér á landi fengu 

þeir sem lokið höfðu prófi úr skólunum á Hólum, í Skálholti og síðan þeim skólum sem 

starfræktir voru að Hólavöllum í Reykjavík og Bessastöðum. Fram að stofnun Prestaskólans 

var því ekki um formlega guðfræðimenntun að ræða hér á landi. Urðu þeir sem vildu afla sér 

slíkrar menntunar að sækja hana í öðrum löndum og ber þar vitanlega hæst 

Kaupmannahafnarháskóla. Fáir höfðu tækifæri til þess að sækja svo dýrt nám. Stór hluti 

presta hér á landi á 19. öld
215

 hafði því enga aðra menntun en þá sem þeir höfðu fengið hér á 

landi.
216

 

7.1.2 Prestvígðir menn án guðfræðimenntunar 

Í Guðfræðingatali 1847 – 2002 er yfirlit um einstaklinga sem voru prestvígðir eftir árið 

1847 en luku hvorki guðfræðiprófi né stúdentsprófi frá Bessastaðaskóla. Um er að ræða fimm 

karlmenn sem voru prestvígðir án þess að hafa til þess tilskilda menntun. Voru þeir allir vígðir 

á grundvelli konungsleyfis.
217

 Þessara presta er einnig getið í Guðfræðingatali Björns 

Magnússonar en hann telur þá fjóra en ekki fimm. Þrír höfðu lokið stúdentsprófi. Leyfi þeirra 

voru veitt á tímabilinu 1853-1870.
218

  

                                                            
215 Fyrri hluta 19. aldar vígðist liðlega helmingur þeirra sem lauk stúdentsprófi til prestsþjónustu. Síðari helming 

19. aldar var þessi hópur um 40%. (Pétur Pétursson, Church and Social Change, 1990, s. 34). 
216 Pétur Pétursson og Einar Sigurbjörnsson, Prestaskólinn í Reykjavík, Lesbók Morgunblaðsins, 4. október 1997. 

Einnig Magnús Jónsson, 1952, s. 34-35. 
217 Gunnlaugur Haraldsson, 2002, s. 15 og 953-957. Gunnlaugur telur ástæðu til að bæta í þennan hóp sr. 

Guðmundi Ásbjarnarsyni, sem var stúdent frá Lærða skólanum 1888. Hann stundaði nám við Prestaskólann 

1888-1890 en lauk ekki prófi. Honum var veitt konungsstaðfesting árið 1902 vegna ráðningar sem prestur 

Fríkirkjusafnaðarins í Reyðarfirði. Gunnlaugur Haraldsson, 2002, s. 953. 
218 Ármann Snævarr, 1981, s. 147-148. Ármann getur þess einnig að einn djákni hafi verið vígður án þess að hafa 

til þess tilskilda háskólamenntun. 
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Ármann Snævarr víkur að þessu efni í fjölrituðu handriti sínu um kirkjurétt.
219

 Hann segir 

að með konungsúrskuði um veitingu andlegra embætta á Íslandi frá 30. júlí 1850 hafi verið 

mörkuð stefna um þær kröfur sem gera skyldi til menntunar presta. Fram að þeim tíma hafi 

dugað að einstaklingur hefði lokið stúdentsprófi og raunar hefðu verið ýmis frávik frá þeim 

kröfum. Samkvæmt konungsúrskurðinum skyldu aðeins þeir vera skipaðir í andleg embætti 

hér á landi sem væru kandídatar í guðfræði frá Kaupmannahafnarháskóla, kandídatar frá 

Prestaskólanum í Reykjavík eða þeir, sem fyrir stofnun Prestaskólans 1. október 1847, höfðu 

rétt til að fá andleg embætti á Íslandi með þeim skilyrðum sem sá réttur var bundinn. 

Konungsleyfi voru þó veitt til að vígja aðra menn en þá sem lokið höfðu stúdentsprófi fyrir 

1847 og ekki guðfræðiprófi.
220

  

7.1.3 Prestvígðir menn með guðfræðimenntun 

Í Kirkjurjetti Jóns Pjeturssonar kemur fram að til þess að unnt væri á þeim tíma að veita 

einstaklingi prestsembætti hér á landi yrði hann að vera annars vegar vel menntaður í 

guðfræði og hins vegar þurfti siðferði hlutaðeigandi að vera gott. Hann þurfti að hafa lokið 

embættisprófi í guðfræði annað hvort frá Prestaskólanum í Reykjavík eða frá 

Kaupmannahafnarháskóla. Að auki þurfi einstaklingurinn að uppfylla siðferðisleg skilyrði til 

að vera hæfur til að hljóta opinbert embætti. Sem dæmi má nefna að lauslæti og 

drykkjuskapur gat komið í veg fyrir að maður hlyti prestsembætti. Þá þurfi maðurinn að vera 

orðnir 25 ára gamall til að geta orðið prestur. Hlutaðeigandi þurfi að vera Íslendingur og væri 

hann af erlendu bergi brotinn þurfti hann að geta sannað að hann talaði íslensku lýtalaust.
221

 

Um sama efni segir í Íslenskum kirkjurétti Einars Arnórssonar að þeir sem ætluðu sér að 

verða prestar í íslensku þjóðkirkjunni þurftu að uppfylla almenn skilyrði til að fá embætti hér 

á landi.
222

 Skilyrði til að verða aðstoðarprestur voru almennt þau sömu og til að geta orðið 

prestur í þjóðkirkjunni.
223

 Þessi skilyrði voru að vera orðinn 25 ára, vera fjár síns ráðandi, 

hafa óflekkað mannorð, búa yfir kunnáttu í íslensku og vera íslenskur ríkisborgari. Til 

viðbótar þurfti hlutaðeigandi að hafa lokið prófi frá Kaupmannahafnarháskóla eða frá Háskóla 

Íslands. Enginn sem hafði tekið próf frá Kaupmannahafnarháskóla meira en fimm árum eftir 

að Háskóli Íslands tók til starfa árið 1911 gat þó fengið prestsembætti hér á landi, sem 

guðfræðipróf þurfi til, nema hafa lokið tilskildum prófum í Háskóla Íslands.
224

 Auk þessa 

voru gerðar strangari kröfur um siðferði prestsefna en til annarra embættismanna og skipti þar 

                                                            
219 Hvorki Jón Pjetursson né Einar Arnórsson fjalla um prestvígða menn án guðfræðimenntunar í bókum sínum 

um kirkjurétt.  
220 Ármann Snævarr, 1981, s. 147.  
221 Jón Pjetursson, 1890, s. 47-49. 
222 Einar Arnórsson, 1912, s. 101.  
223 Einar Arnórsson, 1912, s. 120. 
224 Einar Arnórsson, 1912, s. 66. 
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helst máli óskírlífi og drykkjuskapur.
225

 Um leið og prestur fékk veitingarbréf frá 

landstjórninni varð hann löggildur til þess að gegna prestsembætti innan þjóðkirkjunnar. Það 

hafi þó verið forn venja að maður fengi prestsvígslu áður en hann tók við embættinu. 

Samkvæmt kenningu kirkjunnar hefur vígslan ætíð verið talin nauðsynleg til þess að 

guðfræðimenntaður maður geti úthlutað sakramentunum.
226

  

Árið 1922 var lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um presta þjóðkirkjunnar og 

prófasta.
227

 Það var gert ráð fyrir að engan mætti setja eða skipa prest nema hann:
228

 

1. Fullnægði almennum skilyrðum til setningar eða skipunar í embætti hér á landi. 

2. Væri fullra 24 ára að aldri. 

3. Hefði ekki gerst sekur um hneykslanlegt framferði er gera myndi hann óhæfan til að halda 

embætti. Ef tvímælis orkaði gat prestsefni látið prófastsdóm á varnarþingi sínu skera úr. 

Skjóta mátti því máli til sýnódalsréttar. Ráðherra eða dómstóll, ef málefni fór til dóms, 

gátu ákveðið að aðili skyldi teljast hæfur til prestsskapar ef ákveðinn tími var liðinn eða 

eftir að ákveðinn tími var liðinn frá því atviki eða atvikum sem talin voru gera hann 

óhæfan.  

4. Hafa lokið embættisprófi í guðfræði frá Háskóla Íslands, Kaupmannahafnarháskóla fyrir 

1. október 1916 eða Prestaskóla Íslands. Ráðherra mátti veita undanþágu frá þessu 

skilyrði, enda mælti biskup með því, annars vegar ef viðkomandi hafði lokið 

fullnaðarprófi til prestsskapar að evangelísk-lútherskum sið á erlendum háskóla eða 

prestaskóla og hins vegar þeim sem lokið höfðu fullnaðarprófi frá evangelísk-lútherskum 

trúboðsskóla eða kennaraskóla. Hinum síðarnefndu mátti þó aðeins skipa í prestsembætti 

að prestakall stæði óveitt að löglegum umsóknarfresti liðnum þar sem enginn löghæfur 

hafði sótt um og að meiri hluti safnaðar eða hvers safnaðar í prestakallinu höfðu kjörið 

hann á löglegum kjörfundi.
229

 

Í skýringum með ákvæðinu kemur fram að á þeim tíma hafi almenn skilyrði til 

embættisgengis verið lögræði, fjárráð, a.m.k. í flestar stöður, óflekkað mannorð og íslenskur 

ríkisborgararéttur eða jafngildi hans. Þá urðu prestar að hafa guðfræðiþekkingu. Lögð væri til 

lækkun á aldursskilyrðinu úr 25 árum í 24 ár og vísað í því sambandi til vígslualdurs presta í 

                                                            
225 Einar Arnórsson, 1912, s. 101. 
226 Einar Arnórsson, 1912, s. 101. 
227 Frumvarpið var samið á grundvelli frumvarps er Jón Helgason biskup Íslands tók saman og eru tillögur 

biskups fylgiskjal með frumvarpinu. Alþingistíðindi 1922 A, s. 92 og Alþingistíðindi 1985-86 A, s. 3160. 
228 Sbr. 3. gr. frumvarps til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, 3. mál, þskj. 3, Alþingistíðindi 1922 A, s. 

85. 
229 Frumvarp til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, 3. Mál, þskj. 3, sjá 3. gr. Alþingistíðindi 1922 A, s. 

85.  Í skýringum með 4. gr. kemur fram að hér sé undanþágur miðað við lög nr. 36/1911 um forgangsrétt 

kandídata frá háskóla Íslands til embætta. Eins og nánar er vikið að síðar voru lög nr. 36/1911 rýmkuð varðandi 

guðfræðimenntaða menn með lögum nr. 45/1986. 
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kaþólsku kirkjunni og talið að hann væri nægur ekki síst þar sem menn yrðu lögráða 21 árs. Í 

gömlum lögum væru mörg fyrirmæli um siðferði presta, bann við veraldarstörfum þeirra,
230

 

um skírlífisbrot þeirra
231

 og um drykkjuskap.
232

 Sum þessara ákvæða þættu allt að því 

hlægileg.
233

 Á hinn bóginn mætti gera nokkru ríkari siðferðiskröfur á sumum sviðum til presta 

en annarra embættismanna. Nær yrði varla farið en að binda þessar kröfur við hneykslisatferli. 

Nýmæli væri að heimila aðila að leita dómsúrlausnar ef hann teldi sig röngu beittan. Það væri 

í samræmi við gildandi lög að fyrirmuna manni ekki að fullu prestsembætti þó annmarkar hafi 

verið á honum.
234

 

Frumvarpinu var vísað frá Alþingi til frekari undirbúnings af hálfu ríkisstjórnarinnar og 

skyldi m.a. leita umsagnar ýmissa aðila um frumvarpið. Það var þó aldrei lagt aftur fyrir 

Alþingi.
235

 

Í umfjöllun Ármanns Snævarr um embættisgengi kemur fram að prestar þjóðkirkjunnar 

séu yfirleitt embættismenn og verði almennt að fullnægja þeim skilyrðum sem gerð eru á 

hverjum tíma til þess að geta gegnt opinberu starfi. Þeir urðu að hafa lokið embættisprófi í 

guðfræði og fullnægja öðrum skilyrðum sem lög gerðu til þeirra. Prestar skyldu vera 25 ára 

gamlir svo að heimilt væri að vígja þá, sbr. konungsbréf frá 16. febrúar 1621 nema enginn 

annar kæmi til álita. Þá gat konungur veitt undanþágu frá aldursskilyrðinu. Þetta 

aldursskilyrði var greinilega mikilvægt því það var áréttað í erindisbréfi handa biskupum frá 

1. júlí 1746 en þar segir að biskup skuli ekki „dirfast“ að vígja nokkurn mann til prest sem 

ekki er orðinn 25 ára gamall. Aldurshámark presta voru eins og annarra opinberra starfsmanna 

65 ára en síðar hækkuð í 70 ár. Prestur gat óskað eftir fimm ára framlengingu á embætti sínu 

eftir að hafa náð 70 ára aldri en mjög dró úr slíkum beiðnum eftir því sem lífeyrisréttindi 

presta jukust.
236

 

Ármann Snævarr telur að í byrjun níunda áratugar síðustu aldar hafi einstaklingur þurft að 

fullnægja eftirtöldum skilyrðum til að fá skipun í prestsembætti: 

                                                            
230 Í skýringum við 3. gr. er varðandi þetta vísað í kgsbr. frá 9. maí 1593. Alþingistíðindi 1922 A, s. 92. 
231 Í skýringum við 3. gr. er varðandi þetta vísað til Alþsþ. 30. júní 1620, tilsk. 16. maí 1646, D.L.2-2-5, 2-11-13, 

kgsbr. 9. maí 1738 o.fl. Alþingistíðindi 1922 A, s. 92. 
232 Í skýringum við 3. gr. er varðandi þetta vísað til kgsbr. 3. júní 1746. Alþingistíðindi 1922 A, s. 92. 
233 Í dæmaskyni um hlægilegt ákvæði í þessu sambandi er í skýringunum vísað D.L.2-11-13 en samkvæmt 

ákvæðinu varðaði það embættismissi ef prestur kvæntist konu sem áður hafði sængað með öðrum manni. Sama 

gilti  ef prestur sængaði með konu sinni, áður en þau gengu í hjúskap. Sjá heildarútgáfu dönsku laga (D.L.) 

Kristjáns V., aðgengileg á: http://bjoerna.dk/DL-1683-internet.pdf.  Þetta ákvæði D.L. var þó ekki fellt úr gildi 

fyrr en 1. júlí 1990 við gildistöku laga nr. 62/1990 um skipun prestakalla og prófastsdæma og um starfsmenn 

þjóðkirkju Íslands, sbr. 49. gr. þeirra laga. 
234 Sjá skýringar við 3. gr. í frumvarpi til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, mál 3, þskj. 3, 

Alþingistíðindi 1922 A, s. 92-93.  
235 Alþingistíðindi 1985-86 A, s. 3160. 
236 Ármann Snævarr, 1981, s. 144-146. 



 52 

1. Lokið embættisprófi í guðfræði frá Háskóla Íslands, sbr. lög nr. 36/1911 um forgangsrétt 

kandídata frá Háskóla Íslands til embætta. Ármann telur að próf frá öðrum norrænum 

háskólum í guðfræði yrði talið jafngilda íslensku embættisprófi að fullu eða hluta.
237

 Svo 

reyndist þó ekki vera þegar á reyndi því árið 1986 var lögum nr. 36/1911 breytt þannig að 

við 3. gr. laganna var bætt nýrri málsgr., 2. mgr., svohljóðandi: „Svo er og ríkisstjórninni 

heimilt að veita kandídötum í guðfræði frá háskólum í Danmörku, Finnlandi, Noregi og 

Svíþjóð prestsembætti hér á landi, enda fullnægi þeir öðrum skilyrðum til þess að fá slík 

embætti og guðfræðideild mæli með því.”
238

 

2. Fjárráða og fjár síns ráðandi. Ármann telur að þetta gildi, án þess þó að hann viti til þess 

að á það hafi reynt. Hann bendir á að prestar kunni eftir atvikum að hafa fjárhagslega 

ábyrgð sem hluta af sínu prestsembætti og því geti hvort tveggja verið nauðsynlegt.
239

 

3. Vera í andlegu og líkamlega heilbrigðu ástandi. Ármann bendir á að ýmsir andlegir og 

líkamlegir sjúkdómar geti hæglega komið í veg fyrir að einstaklingur geti sinnt embætti 

sínu sem skyldi.
240

  

4. Íslenskur ríkisborgararéttur, nema að það teljist sérstaklega eftirsóknarvert í einhverjum 

tilfellum að fá erlendan ríkisborgara til að gegna starfi til bráðabirgða. Það hafi þó ekki 

verið heimilt að skipa hann í embætti fyrr en hann hafði öðlast íslenskan 

ríkisborgararétt.
241

 

5. Óflekkað mannorð og ekki hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað. Ef dómur dæmir 

skilorðbundna refsingu þá taldist mannorð ekki flekkað en það eitt að brot sé unnið af 

ásetningi taldist flekka mannorð hlutaðeigandi einstaklings.
242

 

Vart þarf að taka fram að eftir gildistöku laga um rétt kvenna til embættisnáms, 

námsstyrks og embætta nr. 37/1911 höfðu bæði kyn jafnan rétt til til prestsembættis.
243

 

Vorið 1986 lagði dóms- og kirkjumálaráðherra fram á Alþingi frumvarp til laga um 

starfsmenn þjóðkirkju Íslands.
244

 Frumvarpið hlaut ekki afgreiðslu en í 2. gr. þess var ákvæði 

um almenn skilyrði til skipunar eða setningar í embætti sóknarprest.
245

 Þau voru: 

                                                            
237 Ármann Snævarr, 1981, s. 148.  
238 Í greinargerð með frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 36 11. júní 1911, um forgangsrétt kandídata frá 

Háskóla Íslands, með síðari breytingum (108. löggjafarþing 1985-1986), þskj. 970, 444. mál, kemur fram að 

lagabreytingin er lögð til vegna umsóknar sænskmenntaðs guðfræðings um prestsembætti og að óbreyttum 

lögum þyrfti hann að gangast undir guðfræðipróf hér á landi. Því væri farið fram á undanþáguheimildina. 

Aðgengilegt á: http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0970.pdf. (16.12.2012). 
239 Ármann Snævarr, 1981, s. 146. 
240 Ármann Snævarr, 1981, s. 146. 
241 Ármann Snævarr, 1981, s. 146-147. 
242 Ármann Snævarr, 1981, s. 148. 
243 Ármann Snævarr, 1981, s. 148. 
244 Frumvarp til laga um starfsmenn þjóðkirkju Íslands, 422. mál, þskj. 776. Alþingistíðindi 1985-86 A, s. 3150 

og áfram. 
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1. 25 ára aldur en kirkjumálaráðherra gæti að tillögu biskups veitt undanþágu frá þessu 

aldursskilyrði. 

2. Embættispróf frá guðfræðideild Háskóla Íslands eða frá viðurkenndri guðfræðideild eða 

guðfræðiskóla og skyldi biskup um hið síðarnefnda leita umsagnar guðfræðideildar 

Háskóla Íslands. 

3. Hafa ekki gerst sekur um athæfi sem ætla mætti að rýri álit hans og sé ósamboðið manni í 

preststarfi. Teldi biskup hæfni kandídats orka tvímælis gat hann þá kvatt þriggja manna 

nefnd sér til ráðuneytis. 

4. Að fullnægja að öðru leyti almennum skilyrðum 3. gr. laga nr. 38/1954, um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins. 

Þá var gert ráð fyrir að áður en kandídat hlyti vígslu hefði hann starfað með sóknarpresti 

eigi skemur en fjóra mánuði undir eftirliti prófasts. Um framkvæmd og eftirlit þessa skyldi 

nánar kveðið í reglugerð. Að öðru leyti færi um nám í kennimannalegri guðfræði svo sem 

segði í reglugerð um nám í guðfræðideild Háskóla Íslands.
246

 

Í skýringum með 2. gr. frumvarpsins kemur fram að skilyrðum um embættisgengi verði 

bæði að fullnægja þegar manni er veitt embætti og svo síðar.
247

 Í skýringunum er síðan farið 

nánar yfir einstaka töluliði 2. gr. Varðandi 1. töluliðinn um aldursskilyrðið kemur fram að 

viðhalda eigi því aldursskilyrði, sem upphaflega var sett með konungsbréfi 16. febrúar 1621, 

en bréfið átti við samþykki frumvarpsins að fella úr gildi. Ákvæðið sé áfram undanþægt en frá 

því skýrt að aldursleyfi hafi verið alltíð áður en hafi orðið fátíðari.
248

 Bent er á varðandi 

menntunarákvæðið að með því sé lagt til að lögfestar yrðu reglur, sem í raun giltu og talið víst 

að próf frá norrænu guðfræðideildunum yrðu viðurkennd
249

 þó um kennimannlegu 

guðfræðina kynni að gegna sérstöku máli.
250

 Skilyrðið um starfsþjálfun kandídata í a.m.k. 

fjóra mánuði er sagt nýmæli en í skýringum skýrt frá því að kirkjunnar menn hefðu oft bent á 

nauðsyn slíkrar starfsþjálfunar og því máli m.a. verið hreyft á kirkjuþingi. Áfram væri þó gert 

ráð fyrir því að kandídat fengi fræðslu í kennimannlegri guðfræði í guðfræðideild Háskóla 

                                                                                                                                                                                          
245 Eins og nánar verður vikið að hér síðar voru þessi ákvæði um embættisgengi presta síðar lögfest óbreytt í 16. 

gr. laga nr. 62/1990 um skipan prestakalla og prófastsdæma og um starfsmenn þjóðkirkjus og þar með loks 

lögfest sértæk ákvæði um embættisgengi presta. 
246 Sbr. 3. tölul. 2. gr. frumvarps til laga um starfsmenn þjóðkirkju Íslands. Alþingistíðindi 1985-86 A, s. 3150.  
247 Sjá lokamálsgrein í skýringum við 2. gr. frumvarps til laga um starfsmenn þjóðkirkju Íslands. Alþingistíðindi 

1985-86 A, s. 3161. 
248 Sjá skýringar við 1. tölulið 2. gr. frumvarps til laga um starfsmenn þjóðkirkju Íslands. Alþingistíðindi 1985-

86 A. s. 3160. 
249 Eins og áður hefur verið vikið að var á sama löggjafarþingi lögð fram breyting á lögum nr. 36/1911 um 

forgangsrétt kandídata frá háskóla Íslands til embætta þar sem heimilað var að veita kandídötum í guðfræði frá 

Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð prestsembætti að fullnægðum nánar tilgreindum skilyrðum. 

Frumvarpið var samþykkt og varð að lögum nr. 45/1986.    
250 Sjá skýringar við 2. tölul. 2. gr. frumvarps til laga um starfsmenn þjóðkirkju Íslands, 422. mál, þskj. 776. 

Alþingistíðindi 1985-86 A, s. 3161. 
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Íslands eftir því sem nánar segði í reglugerð um það nám. Lágsmarkstími starfsþjálfunar 

skyldi vera fjórir mánuðir en hann mætti lengja með reglugerðarákvæði.
251

 Varðandi skilyrði 

4. tölul. 2. gr. um að aðili megi ekki hafa gerst sekur um athæfi sem ætla mætti að rýri álit 

hans og sé ósamboðið manni í preststarfi er vísað í skýringum til ákvæða starfsmannalaga nr. 

38/1954 um flekkað mannorð en samkvæmt starfsmannalögum væri slíkur maður ekki 

embættisgengur nema hafa fengið uppreist æru. Í skýringunum kemur þó fram að í 4. tölul. 2. 

gr. sé gengið lengra svo sem títt sé um ýmsa aðra ríkisstarfsmenn og vísað til dómara og 

lækna í því sambandi. Að því er varði siðferðiskröfur orki ekki tvímælis að gera verði ríkar 

kröfur til presta þó ýmis lagaboð frá 17. og 18. öld sem enn séu í lagasöfnum og afnema eigi 

við gildistöku frumvarpsins. Áhersla er í skýringum lögð á það að athæfi sem maður er 

sakaður um þurfi að vera sannað með dómi eða með öðrum ótvíræðum hætti og í því 

sambandi bent á lagaákvæði um kirkjudóm í 7. gr. laga nr. 74/1974 og Synódalsrétt í 3. gr. 

laga nr. 75/1973.
252

 Í skýringum kemur fram að í skilyrði 5. tölul. 2. gr. um að fullnægja þurfi 

einnig almennum skilyrðum 3. gr. laga nr. 38/1954 felist skilyrði um íslenskan 

ríkisborgararétt, þótt veita megi undanþágu frá því skilyrði, skilyrði um fjárræði og 

væntanlega fjárforræði svo og óflekkað mannorð. Þá felist í þessari tilvísun að konur og karlar 

hafi sama rétt til embætta innan þjóðkirkjunnar sbr. og lög nr. 37/1911 og sama rétt til launa 

og annarra starfsskilyrða.
253

 

Með lögum nr. 62/1990 um skipan prestakalla og prófastsdæma og um starfsmenn 

þjóðkirkju Íslands, sem gengu í gildi hinn 1. júlí 1990, voru loks lögfest sértæk lagaákvæði 

um embættisgengi presta. Þar er lýst almennum skilyrðum til skipunar eða setningar í 

prestsembætti.
254

 Skilyrðin voru nákvæmlega þau sömu og í frumvarpi til laga um starfsmenn 

þjóðkirkju Íslands og rakin voru hér að framan.
255

 Vísast til þeirrar umfjöllunar.
256

 

                                                            
251 Sjá skýringar við 3. tölul. 2. gr. frumvarps til laga um starfsmenn þjóðkirkju Íslands, 422. mál, þskj. 776. 

Alþingistíðindi 1985-86 A, s. 3161. Í skýringum við 3. tölul. 2. gr. er einnig sagt frá því að sr. Sveinbjörn 

Högnason hafi árið 1942 flutt á Alþingi frumvarp til laga um verklegt nám kandídata frá Háskóla Íslands, þ.á m. 

guðfræðinga, en frumvarpið hafi ekki náð fram að ganga. 
252 Sjá skýringar við 4. tölul. 2. gr. frumvarps til laga um starfsmenn þjóðkirkju Íslands, 422. mál, þskj. 776. 

Alþingistíðindi 1985-86 A, s. 3161. 
253 Sjá skýringar við 5. tölul. 2. gr. frumvarps til laga um starfsmenn þjóðkirkju Íslands, 422. mál, þskj. 776. 

Alþingistíðindi 1985-86 A, s. 3161. 
254 Sbr. 16. gr. laga nr. 62/1990 um skipan prestakalla og prófastsdæma og um starfsmenn þjóðkirkju Íslands. 
255 Sbr. 2. gr. frumvarps til laga um starfsmenn þjóðkirkju Íslands, 422. mál, þskj. 776. Alþingistíðindi 1985-86 

A, s. 3150 og áfram. 
256 Í athugasemdum með frumvarpi til laga um skipan prestakalla og prófastsdæma og um starfsmenn þjóðkirkju 

Íslands, 386. mál, þskj. 678, er vísað til þess að frumvarpið hafi upphaflega verið tvö frumvörp, þ.e. frumvarp til 

laga um skipan prestakalla og prófastsdæma og frumvarp til laga um starfsmenn þjóðkirkju Íslands. Síðarnefnda 

frumvarpið hafi verið lagt fram á 108. löggjafaringi 1985-86 en ekki hlotið afgreiðslu. Árið 1988 hafi nefnd 

skipuð af kirkjumálaráðherra skilað frumvarpi til laga um skipan prestakalla og prófastsdæma og í nefndaráliti 

þeirrar nefndar bent á að frumvarpið fjalli að nokkru um sama efni og frumvarp til laga um starfsmenn 

þjóðkirkju Íslands. Kirkjumálaráðherra hafi því síðar þetta sama ár skipað nefnd til að yfirfara bæði frumvörpin. 

Sú nefnd hafi lagt til að frumvörpin yrðu sameinuð og að heiti þess yrði: Frumvarp til laga um skipan prestakalla 
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Með lögum nr. 62/1990 voru fjölmörg lög og réttarreglur, sem sumar hverjar voru mjög 

komnar til ára sinna, felldar úr gildi. 

7.2 Þjóðkirkjulögin 

7.2.1 Prestar þjóðkirkjunnar  

Í þjóðkirkjulögunum kemur fram að þjónandi prestur þjóðkirkjunnar sé hver sá sem á 

grundvelli köllunar og vígslu gegnir föstu preststarfi í þjóðkirkjunni. Hann lýtur tilsjón 

kirkjulegra stjórnvalda í kirkjulegum efnum þótt hann gegni launuðu starfi á vegum aðila sem 

ekki heyra undir þjóðkirkjuna.
257

 Í skýringum kemur fram að það sé nýmæli að skilgreina í 

lögum hugtakið þjónandi prestur þjóðkirkjunnar. Lögð er sérstök áhersla á sjálfstæði prests 

gagnvart aðilum sem hann starfar hjá en heyra þó ekki undir þjóðkirkjuna. Í því samhengi eru 

nefndir staðir og stofnanir svo sem sjúkrahús, elliheimili og fangelsi. Það þýði að í 

kirkjulegum málefnum lúti þjónandi prestur einvörðungu yfirstjórn kirkjulegra stjórnvalda 

þótt hann verði að öðru leyti að hlíta margvíslegum starfsreglum sem eftir atvikum eiga við á 

hlutaðeigandi vinnustað.
258

 

Í hverju prestakalli skal vera einn sóknarprestur. Hann er hirðir safnaðar og gegnir prests- 

og prédikunarembætti samkvæmt vígslubréfi og eftir því sem reglur og venjur segja til um.
259

 

Skilgreiningin á hlutverki sóknarprestsembættisins er samkvæmt guðfræðilegri og 

kirkjuréttarlegri hefð.
260

 

Í fjölmennum prestaköllum er heimilt að skipa fleiri presta en einn. Séu prestar fleiri en 

einn í prestakalli skulu þeir undir forustu sóknarprests skipta með sér störfum í samræmi við 

almennar starfsreglur þar að lútandi.
261

 

Þá er biskupi Íslands heimilt að ákveða að í prófastsdæmum starfi héraðsprestar og er 

ráðningartími þeirra fimm ár í senn.
262

 

                                                                                                                                                                                          
og prófastsdæma og um starfsmenn þjóðkirkju Íslands. III. kafli frumvarpsins, sem síðar varð að lögum nr. 

62/1990, sé efnislega samhljóða 1. - 4. gr. og 45. gr. starfsmannafrumvarpsins. Alþingistíðindi 1989-90 A, s. 

2827. 
257 Sbr. 33. gr. þjóðkirkjulaga. 
258 Frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar (121. löggjafarþing 1996-1997), þskj. 557, 

301. mál, skýringar við 32. gr. (Við meðferð frumvarpsins á Alþingi raskaðist númeraröð lagagreinanna frá því 

sem þær voru í frumvarpinu og því sem þær eru í lögunum sjálfum.) Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/121/s/0557.html. (18.9.2012). 
259 Sbr. 34. gr. þjóðkirkjulaga. 
260 Frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar (121. löggjafarþing 1996-1997), þskj. 557, 

301. mál, skýringar við 33. gr. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/121/s/0557.html. 

(18.9.2012). 
261 Sbr. 35. gr. þjóðkirkjulaga. Í skýringum segir að ákvæðið feli í sér tímabært nýmæli, en þarfnist ekki frekari 

skýringa, sbr. frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar (121. löggjafarþing 1996-1997), 

þskj. 557, 301. mál, skýringar við 34. gr. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/121/s/0557.html. (18.9.2012). Starfsreglur um presta nr. 1110/2011. 
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7.2.2 Embættisgengi presta samkvæmt þjóðkirkjulögum 

Biskup Íslands skipar í embætti sóknarpresta,
263

 presta, héraðspresta, sérþjónustupresta og 

presta, sem ráðnir eru til starfa meðal Íslendinga erlendis.
264

 

Almenn skilyrði til skipunar eða setningar í prestsembætti samkvæmt þjóðkirkjulögum 

eru þessi:
265

 

1. 25 ára aldur, en biskup Íslands getur þó veitt undanþágu frá því ákvæði. Skilyrðið er 

óbreytt frá aldursskilyrði laga nr. 62/1990 en biskup veitir nú undanþágu í stað 

kirkjumálaráðherra áður. 

2. Embættispróf frá guðfræðideild Háskóla Íslands eða frá viðurkenndri guðfræðideild eða 

guðfræðiskóla, og skal biskup Íslands leita umsagnar guðfræðideildar Háskóla Íslands um 

hið síðarnefnda. Skilyrðið er óbreytt frá menntunarskilyrði laga nr. 62/1990. 

3. Að kandídat hafi ekki gerst sekur um athæfi sem ætla má að rýri álit hans og sé ósamboðið 

manni í preststarfi. Skilyrðið er óbreytt frá siðferðiskilyrði laga nr. 62/1990 a.ö.l. en því að 

fellt er úr ákvæðinu heimild biskups til að kalla sér til fulltingis þriggja manna nefnd, telji 

hann hæfi kandídats orka tvímælis.  

4. Hlotið starfsþjálfun samkvæmt nánari ákvæðum í starfsreglum. Fellt er niður skilyrði laga 

nr. 62/1990 um starfsþjálfun kandídata. 

Að öðru leyti þarf kandídat að fullnægja almennum skilyrðum 6. gr. laga nr. 70/1996, um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starfsmannalög).
266

 Þau almennu skilyrði 6. gr. 

starfsmannalaga sem hér eiga við eru: 

1. Lögræði. Í því felst að kandídat má hvorki vera sviptur sjálfræði né fjárræði samkvæmt 

lögræðislögum nr. 71/1997. 

2. Nauðsynleg heilbrigði, andleg og líkamleg, til þess að gegna starfinu. 

3. Íslenskur ríkisborgararéttur. Samkvæmt 6. gr. starfsmannalaga er þó hægt að veita 

undanþágu frá þessu skilyrði.  

4. Fjárforræði, ef starfi fylgja fjárreiður, eða ef svo er fyrir mælt í lögum eða sérstök ástæða 

þykir til að gera þá kröfu. 

                                                                                                                                                                                          
262 Sbr. 36. gr. þjóðkirkjulaga. Í skýringum segir að lagt sé til að hugtakið héraðsprestur verði framvegis notað 

um þetta preststarf, en um það var áður notað hugtakið farprestur, sbr. frumvarp til laga um stöðu, stjórn og 

starfshætti þjóðkirkjunnar (121. löggjafarþing 1996-1997), þskj. 557, 301. mál, skýringar við 35. gr. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/121/s/0557.html. (18.9.2012). 
263 Frá gildistöku þjóðkirkjulaga 1. janúar 1998 til gildistöku laga nr. 82/2007 um breytingu á 

þjóðkirkjulögunum, skipaði ráðherra sóknarpresta en biskup Íslands aðra presta. 
264 Sbr. 37. gr. þjóðkirkjulaga. 
265 Sbr. 1. og 2. mgr. 38. gr. þjóðkirkjulaga. Einnig Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 44-45. 
266 Sbr. 3. mgr. 38. gr. þjóðkirkjulaga. Einnig Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 44-45. 
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5. Hafi umsækjandi um starf hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað, slíkan sem um ræðir í 1. 

mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga, og telst hann þá ekki fullnægja starfsskilyrðum. Í 1. 

mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga segir: „Nú fremur opinber starfsmaður refsiverðan 

verknað og má þá í sakamáli á hendur honum svipta hann heimild til að rækja starfann, ef 

hann telst ekki lengur verður eða hæfur til þess.“ 

6. Konur og karlar hafa jafnan rétt til opinberra starfa og til sömu launa fyrir sambærileg 

störf. 

7.2.2.1 Danskur réttur 

Þjónustan innan dönsku þjóðkirkjunnar er innt af hendi af prestum. Leikmenn geta í mjög 

takmörkuðum mælti innt kirkjulega þjónustu af hendi.
267

 Prestar eru embættismenn (d. 

tjenestemænd) í skilningi 27. gr. dönsku stjórnarskrárinnar. Því fylgir að einstaklingar sem 

skipaðir eru til prestsembætta verða að vera danskir ríkisborgarar.
268

 Ríkisborgararéttur er þó 

ekki skilyrði fyrir ráðningu sem aðstoðarprestur eða valsafnaðarprestur.
269

  

Í dönskum lögum um skipun í embætti í þjóðkirkjunni (nr. 472/2011) kemur fram hvaða 

skilyrðum þarf að fullnægja til að fá skipun í prestsembætti. Prestar skulu vera í dönsku 

þjóðkirkjunni.
270

 Hlutaðeigandi þarf að uppfylla eitt eftirtalinna skilyrða:
271

 

1. Guðfræðipróf frá dönskum háskóla. 

2. Hafa starfað sem prestur í grænlensku kirkjunni og staðist framhaldsmenntunarpróf á 

vegum grænlensku landstjórnarinnar, sem og að hafa vald á danskri tungu. 

3. Hafa í a.m.k. 7 ár verið prestur í evangelískum-lútherskum fríkirkjusöfnuði sem uppfyllir 

skilyrði fyrir því að fá til afnota kirkjur þjóðkirkjunnar ef biskupinn í því umdæmi sem 

hlutaðeigandi starfaði síðast sem fríkirkjuprestur mælir með því. 

Þá getur ráðherra ákveðið að þátttaka í námskeiðum hjá skólum og 

endurmenntunarskólum þjóðkirkjunnar sé skilyrði fyrir skipun í prestsembætti.
272

 Frá 

skilyrðinu um guðfræðipróf frá dönskum háskóla eru tvær undantekningar. 

                                                            
267 Espersen, Preben, 1993, s. 104. 
268  Sjá 27. gr. dönsku stjórnarskrárinnar. Sjá einnig Espersen, Preben, 1993, s. 104. 
269 Espersen, Preben, 1993, s. 104. Danskar lagaeglur heimila meðlimum í þjóðkirkjunni að stofna valsöfnuð, 

þ.e. leysa sóknarbönd og stofna eigin sókn og ráða sér sjálfir sóknarprest. Kostnaður við rekstur valsöfnuða er 

greiddur af sóknarbörnum. 
270 Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., nr. 472/2011, 2. mgr. 1. gr. Aðgengilegt á: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137128 (18.11.2012). 
271 Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., nr. 472/2011, 1. mgr. 1. gr. Aðgengilegt á: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137128 (18.11.2012). Sjá einnig Espersen, Preben, 1993, 

s. 104-105. 
272 Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., nr. 472/2011, 3. mgr. 1. gr. Aðgengilegt á: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137128 (18.11.2012). 
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1. Ráðherra getur heimilað einstaklingi án guðfræðiprófs að sækja um prestsembætti enda 

hafi hlutaðeigandi með framúrskarandi hætti sýnt að hann búi yfir eiginleikum sem skipti 

máli í preststarfi. Umsækjandi þarf að vera orðin a.m.k. 35 ára og staðist próf á vegum 

ráðuneytisins.
273

 

2. Ef svo háttar til að mikill og almennur vilji er fyrir skipun einstaklings í prestsembætti eða 

ef 20% af atkvæðisbærum sóknarbörnum óska eftir því að hlutaðeigandi verði skipaður í 

embættið þá er það heimilt, jafnvel þótt hlutaðeigandi hafi ekki lokið guðfræðiprófi. 

Frekari skilyrði eru þau að innan 14 daga frá lokum umsóknarfrests sé umsókn komið til 

ráðherra og í atkvæðagreiðslu á sóknarfundi greiði 2/3 atkvæði með skipun 

hlutaðeigandi.
274

 Þessi tegund prestsvals er kölluð „kjörval“ (d. kåringsgestemmelse). 

Einstaklingur sem skipaður er í prestsembætti á grundvelli kjörvals getur sótt um flutning 

eftir sjö ára starf í þjóðkirkjunni enda mæli biskupinn í því biskupsdæmi, sem presturinn 

starfar í, með flutningi.
275

  

  

                                                            
273 Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., nr. 472/2011, 2. gr. Aðgengilegt á: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137128 (18.11.2012). 
274 Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., nr. 472/2011, 12. gr. Aðgengilegt á: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137128 (18.11.2012). Í 12. gr. laganna eru nánari ákvæði 

um framkvæmd sóknarfundarins þar sem atkvæðagreiðslan fer fram. 
275 Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., nr. 472/2011, 4. gr. Aðgengilegt á: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137128 (18.11.2012). Einnig Espersen, Preben, 1991, s. 

105. 
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8. Hlutverk og skyldur presta 

8.1 Inngangur  

Hlutverk og skyldur presta sem embættismanna kirkjunnar hafa breyst mikið og þróast um 

aldir. Prestar á 19. öld gegndu ýmsum hlutverkum. Þeir sinntu opinberri tilkynningaskyldu, 

voru samstarfsmenn og eftirlitsmenn hreppstjóra, skriffinnar sem fylltu út vottorð í 

sakamálum, skrifuðu bréf um fátækt og ástand fólks, femingarseðla, prestsseðla sem voru 

vegabréf og bólusetningarseðla. Þeir fylgdust með menntun og hegðun fólks auk þess sem 

þeir unnu töluvert á sviði heilbrigðis-, félags- og stjórnmála.
276

 

Áður sinntu prestar víðtækri samfélagsþjónustu sem ýmsar stofnanir sinna nú á dögum, 

s.s. skólar og aðrar menningarstofnanir. Þá hafa ýmis hlutverk, sem prestar gegndu áður flust 

til félagsmálastofnana, sjúkrahúsa og jafnvel fjölmiðla. Nýjar starfsgreinar nútímasamfélags 

og menningar hafa tekið við ýmsum veraldlegum hlutverkum, sem prestar sinntu áður. Kjarni 

helgisiðanna og trúarlegt hlutverk þeirra hefur á hinn bóginn lítið breyst.
277

 

Allir prestar eru jafnir að prestlegri stöðu og eins þótt starfsvettvangur þeirra sé ólíkur. 

Öllum prestum ber að að prédika Guðs orð og úthluta sakramentunum og því embætti gegna 

allir prestar jafnt. Vígslan veitir hlutdeild í embætti eða þjónustu kirkjunnar. Embættið eða 

þjónustan er umboð sem er ofar persónu vígsluþegans og meira en starf. Enginn er vígður til 

ákveðinna starfa heldur til þjónustu eða embættis orðs og sakramenta í kirkjunni. Umboðið 

tengist tilteknu starfi eða ákveðnum starfsvettvangi vígsluþega heldur. Það er af þeirri ástæðu 

sem embætti eða umboði sem vígslan veitir verður ekki sinnt nema innan safnaðar og því eru 

einstaklingar ekki vígðir nema til ákveðins safnaðar. Hinum vígða er veitt umboð og sendur til 

ákveðins safnaðar til þess að gegna þjónustu innan hans.
278

 

8.2 Prestvígsla 

Samkvæmt 5. grein Ágsborgarjátningarinnar er þjónusta orðsins kirkjunni lífsnauðsynleg. 

Í 14. grein sömu játningarinnar segir að enginn megi taka á sig þá köllun að kenna og útdeila 

sakramentunum opinberlega nema vera til þess réttilega kallaður. Þessi rétta köllun kallast ytri 

köllun og merkir þann hátt sem hafður er á um skipan þjónustunnar í kirkjunni en þessi 

þjónusta er prédikun og úthlutun sakramentanna innan einstakra safnaða. Þjónustan miðast 

því við einstakan söfnuð og þarfir hans. Það er svo hlutverk kirkjulegrar löggjafar að ákveða 

hvaða háttur er hafður á kölluninni.
279

 

                                                            
276 Þórunn Valdimarsdóttir, Pétur Pétursson og meðhöfundar 2000, s. 93-94.  
277 Þórunn Valdimarsdóttir, Pétur Pétursson og meðhöfundar 2000, s. 93-94. 
278 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 115.  
279 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 86. 
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Það er rótgróin venja í kirkjunni að áður en prestur tekur við prestsembætti í fyrsta sinn 

skuli hann taka vígslu. Þetta kemur fram í lútherskum sið m.a. í kirkjuskipununum frá 1537 

og 1607 og erindisbréfi handa biskupum 1. júlí 1746. Biskup framkvæmir prestvígslu en 

vígslubiskup í hans forföllum og eftir hans fyrirmælum.
280

 

8.3 Staða presta  

Sóknarprestar eru ekki starfsmenn sókna heldur eru þeir starfsmenn þjóðkirkjunnar og 

þjóna tilteknum sóknum. Sóknarprestar gegna ákveðnum opinberum skyldum, gefa út vottorð 

og senda skýrslur til opinberra aðila.
281

 Hluti af starfi prestsins er að færa 

prestsþjónustubækur. Þær eru alls fjórar í hverju prestakalli og geyma skrár um skírða, 

fermda, vígð hjón og dána. Í hverjum mánuði skal sóknarprestur senda skýrslur úr 

prestakallinu til Þjóðskrár um hjónavígslur, skírnir, og útfarir. Að auki er presti skylt að skila 

starfsskýrslu mánaðarlega til Biskupsstofu á sérútbúnu rafrænu formi.
282

 

8.4 Vígsluheiti og vígslubréf presta 

Vígsluheiti prestsins er efnismikið. Það felur í sér skyldur prestsins í þjónustunni auk þess 

sem hann lofar að gera það sem heitið felur í sér eftir því sem Guð gefur honum náð til. Með 

því er lögð áhersla á hvar prestur skuli hljóta styrk til þjónustunnar.
283

  

Þó að prédikun orðsins og úthlutun sakramentanna séu frumskyldur prestsins í þjónustunni 

hefur hann einnig öðrum skyldum að gegna sem tilteknar eru í vígsluheitinu. Að auki eru 

frekari skyldur nefndar í vígslubréfi prestsins og í ýmsum reglum sem gilda um 

prestsþjónustuna. Má þar helstar nefna Samþykktir um innri málefni þjóðkirkjunnar
284

 og 

Siðareglur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar.
285

 Allar aðrar skyldur prests standa í beinu 

samhengi við frumskyldu hans og eru hluti af þjónustu orðsins í kirkjunni.
286

 

Af öðrum skyldum prests sem koma fram í vígsluheitinu skal fyrst nefna uppfræðslu 

æskulýðsins af kostgæfni.
287

 Með því er átt við barna- og ungmennastarf auk 

fermingarfræðslu. Það er þó ekki aðeins unga fólkið sem þarfnast fræðslunnar heldur þurfa 

þeir sem eldri eru einnig á fræðslu við hæfi að halda og er það eitt af hlutverkum prestsins að 

uppræða söfnuð sinn allan.
288

  

                                                            
280 Ármann Snævarr, 1981, s. 151. 
281 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 117. 
282 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 123. 
283 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 117.  
284 Sjá vef Kirkjuþings - http://kirkjuthing.is/gerdir/2009/4 (22.10.2012). 
285 Sjá vef Prestafélags Íslands - http://kirkjan.is/pi/sidareglur/ (22.10.2012). 
286 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 117. 
287 Handbók íslensku kirkjunnar, s. 188. 
288 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 119.  

http://kirkjan.is/pi/sidareglur/
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Það sem vígsluheitið nefnir næst er að prestur skuli leiðbeina, hvetja og styrkja með ástúð 

og alvöru, einslega og opinberlega.
289

 Með þessu er átt við sálgæslu sem stundum hefur verið 

kölluð einsleg prédikun. Framkvæmd sálgæslunnar skal vera með ástúð og alvöru en 

presturinn þarf að sýna kærleika í samskiptum við fólk og sýna að hann metur einstaklinginn 

eins og hann er. Sálgæsla er margsnúin og miðar að því að mæta fólki í margvíslegum 

kringumstæðum. Af þessari ástæðu skiptir það miklu máli að prestur hafi innsæi, næmni og 

áhuga á kjörum fólks.
290

 Í siðareglum Prestafélags Íslands segir að sálgæsla byggist á virðingu 

og trúnaðartrausti og sé af þeirri ástæðu sérstaklega viðkvæm og vandmeðfarin.
291

 

Vígsluheitið kveður einnig á um að prestur skuli leiðbeina, hvetja og styrkja 

opinberlega.
292

 Í þessu felst að opinber leiðbeining og hvatning tekur fyrst og fremst til þeirrar 

skyldu prestsins að taka fyrir á opinberum vettvangi mál sem brenna á fólki á hverjum tíma. 

Það skal athugað að ekki er hér átt við dægurmál og skal prestur forðast að gerast talsmaður 

stjórnmálaflokks eða stjórnmálastefnu í prédikun sinni. Það hamlar þó ekki presti í þjónustu 

sinni að fjalla um á opinberum vettvangi og tala gegn ákveðnum atriðum sem upp geta komið 

í opinberri umræðu t.d. mannréttindabrot og kynþáttafordóma auk þess sem prestur á að leitast 

við að vara við hvers kyns öfgum í orðræðu manna og hegðun. Það skal alltaf vera markmið 

prests að minna á og hvetja til þess að einstaklingar beri ávöxt Heilags anda í hugsunum, 

orðum og breytni. Þetta eru kærleikur, gleði, friður, gæska góðvild, trúmennska, hógværð og 

sjálfsagi sem Páll postuli fjallar um í 5. kafla Galatabréfsins.
293

 Opinber leiðbeining getur 

einnig átt við í stærra samhengi svo sem um atburði í lífi sveitarfélags eða þjóðar í gleði og 

sorg. Prestur þarf að vera undir það búinn að tala og ná til fólks í víðu samhengi.
294

 

Eitt af hlutverkum prests er að vaka yfir sálarheill þeirra sem honum er trúað fyrir.
295

 Í því 

felst að presturinn er þátttakandi í lífi sóknarbarna sinna í ytra og innra tilliti. Hann er eitt af 

börnum kirkjunnar, lifir og hrærist meðal annarra kristinna manna og deilir kjörum með 

þeim.
296

 Í vígsluheitinu er sérstaklega tekið fram að presti beri að styðja þá sem minna mega 

sín og lítilmagna auk þess að hjálpa bágstöddum.
297

 Það að vaka yfir sálarheill fólks er ekki 

aðeins í hinu ytra heldur ber presti einnig að sinna hinu innra. Það snertir á ríkari hátt hið 

andlega líf prestsins því hann er kallaður til að biðja fyrir söfnuði sínum og leggja málefni 

hans og einstaklinga fram fyrir Guð. Miklu skiptir að fólk viti að presturinn biður fyrir því og 

                                                            
289 Handbók íslensku kirkjunnar, s. 188. 
290 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 120.  
291 Siðareglur Prestafélags Íslands, aðgengilegt: http://kirkjan.is/pi/sidareglur/ (23.10.2012). 
292 Handbók íslensku kirkjunnar, s. 188. 
293 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 120. 
294 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 120. 
295 Handbók íslensku kirkjunnar, s. 188. 
296 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 121. 
297 Handbók íslensku kirkjunnar, s. 188. 
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málefnum þeirra.
298

 Í lok vígsluheitisins er minnst á verkfæri þjónustunnar sem eru orð Guðs 

og bænin.
299

 Aðeins þessi verkfæri geta gert prestinn færan til þess að sinna þeirri þjónustu 

sem hann er kallaður til.
300

 

Til viðbótar er presturinn minntur á að rannsaka Ritninguna og íhuga lærdóm trúarinnar 

með bæn og auðmýkt auk þess að hann skuli vera sannleikanum trúr í kærleika. Að endingu er 

hann hvattur til þess að að vera öðrum til fyrirmyndar og styrktar í sannri trú og grandvöru 

líferni, Guði til dýrðar.
301

 

Þó vígsluheitið og vígslubréf presta sé í meginatriðum efnislega samhljóða um 

embættisskyldur prests þá er sérstaklega tekið fram í vígslubréfinu sem ekki er tekið fram í 

vígsluheitinu að það er eitt af hlutverkum presta að vitja sjúkra.
302

 

8.5 Erindisbréf presta 

Auk vígsluheits og vígslubréfs skal biskup gefa út erindisbréf presta sem tiltekur almennar 

og sérstakar starfsskyldur prestsins. Erindisbréfið á að vera í fullu samræmi við vígslubréf 

prests sem og ráðningarsamning og starfslýsingu sé því að skipta.
303

 Í erindisbréfi til prests 

skal taka fram hvernig háttað skuli skyldu prests til viðveru og bakvakta, fastra viðtalstíma 

prests að lágmarki, messuskyldu í sóknarkirkjum og kapellum í prestakalli, skyldu til að færa 

lögboðnar embættisbækur, skrár og til að sinna lögboðinni skjalagerð vegna embættisins, 

skyldu til aukaþjónustu og afleysingaþjónustu, skyldu til að sinna aukaverkum og 

undirbúningi þeirra, ákvæði um helgistundir og vitjanir á sjúkrastofnanir og sambýli á vegum 

heilbrigðisþjónustunnar auk ákvæða um önnur verk ótalin sem nauðsynlegt eða eðlilegt þykir 

að sinna.
304

 

8.6 Danskur réttur 

Í Danmörku skulu prestur eða prestar hverrar sóknar veita sóknarbörnum sínum kirkjulega 

þjónustu. Hafi einstaklingur leyst sóknarbönd skal hlutaðeigandi þó fá þessa þjónustu frá þeim 

presti sem hann hefur tilkynnt sig til. Búi einstaklingur ekki í Danmörku á hann engu að síður 

rétt á kirkjulegri þjónustu hjá presti sóknarinnar sem hann bjó síðast í.
305

 Í þessu felst réttur 

þeirra sem eru í þjóðkirkjunni til kirkjulegrar þjónustu þrátt fyrir búsetu utan Danmerkur. Í því 

                                                            
298 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 121. 
299 Handbók íslensku kirkjunnar, s. 188. 
300 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 121. 
301 Handbók íslensku kirkjunnar, s. 188. 
302 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 122. 
303 Starfsreglur um presta nr. 1110/2011 - http://www2.kirkjan.is/node/11363 (23.10.2012). 
304 Starfsreglur um presta nr. 1110/2011 - http://www2.kirkjan.is/node/11363 (23.10.2012). 
305 Sbr. 6. gr. laga nr. 622/2012. Aðgengilegt á: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142350. 

(18.11.2012).  
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felst ekki skylda til að þjóna einstaklingum þar sem þeir búa.
306

 Presti ber ekki skylda til að 

veita einstaklingum utan sóknar sinnar prestsþjónustu en honum er heimilt að veita 

þjónustuna, kjósi hann það.
307

 Prestar dönsku þjóðkirkjunnar mega nota kirkju sóknarinnar 

sem þeir eru skipaðir til og þeim er heimilt að lána öðrum prestum þjóðkirkjunnar kirkju 

sóknarinnar. Þá geta sóknarbörn, undir tilteknum kringumstæðum, fengið afnot af kirkju 

sóknarinnar.
308

 

  

                                                            
306 Espersen, Preben, 1993, s. 150. 
307 Espersen, Preben, 1993, s. 107. 
308 Sjá lög nr. 582/2010. Aðgengilegt á: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132052. (25. 11. 

2012). Einnig Espersen, Preben, 1993, s. 107. 
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9. Val á prestum 

9.1 Eldri réttur 

Embættisstaða presta í þjóðkirkjunni á hverjum tíma hefur verið undir því komin hvernig 

veitingu prestsembættanna er hagað.
309

  

Í kaþólskum sið gætti mest áhrifa biskupanna við veitingu prestsembætta enda jukust 

þessi völd þeirra þegar tímar liðu fram. Með siðaskiptunum varð breyting á. Í kirkjuskipun 

Kristjáns III. var leitast við að koma á nokkurs konar prestskosningu þar sem sóknarbændur 

sjálfir kysu sér prest. Svo virðist þó sem lítið hafi orðið úr þessum kosningum og biskupar 

hafi haldið áfram að ráða mestu um val á prestum. Þetta snerist þó fljótlega við á þann veg að 

amtmennirnir fengu það hlutverk að veita brauðin en voru þó bundir við að hafa til hliðsjónar 

við val sitt tillögur biskupa. Að auki hafði konungur sjálfur heimild til þess að veita brauð ef 

sótt var um það beint til hans og honum sýndist svo. Þrátt fyrir þetta héldu biskupar áfram að 

veita prestsembætti á biskupsstólunum sjálfum og þar sem biskupsstólarnir áttu 

kirkjustaðina.
310

  

Með konungsbréfum frá 1737 og 1740 tók konungur sér í framkvæmd veitingavaldið sem 

áður var í höndum erkibiskupa, en þó með nokkurri útvíkkun. Miðlungsembætti hvað tekjur 

snerti voru veitt af stiftamtmönnum að tillögum biskupa en konungur staðfesti veitinguna. 

Staðfestingu þurfti ekki ef embættin voru rýr.
311

 

Söfnuðir höfðu því engin raunveruleg afskipti af vali presta um aldaraðir. Þegar kom fram 

á síðustu áratugi 19. aldar vaknaði áhugi hjá mönnum að breyta þessu.
312

 Var vonast til þess 

að það myndi glæða áhuga manna og efla kristilegt safnaðarlíf.
313

  

Eftir júlíbyltinguna í Frakklandi 1830 fór mikil ólga um Norður-Evrópu. Erfðaveldið var 

afnumið í Danmörku og ný stjórnarskrá sett þar 1849, eins og áður hefur verið rakið. Þessum 

breytingum til grundvallar lá sú skoðun að fólkið væri ríkið. Hugtakið þjóðkirkja kom fram. 

Með stöðulögunum 1871 og stjórnarskránni 1874 er þjóðkirkjuhugtakið lögfest. Í kjölfar 

dönsku stjórnarskrárinnar 1849 kom tilskipun frá 14. maí 1850 þar sem kveðið er á um að 

biskup og stiftamtmaður skuli í sameiningu veita rýr og miðlungsembætti en danski 
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kirkjumálaráðherrann úrskurða ef þeir náðu ekki samkomulagi. Með tilskipun frá 15. 

desember 1865 var ákveðið að stiftamtmaður veitti embætti sem metin voru til árslauna undir 

700 rd. enda leitaði hann staðfestingar konungs, nema á hinum rýrustu. Önnur embætti veitti 

konungur sjálfur. Vald stiftamtmanns var framselt til landshöfðingja með auglýsingu frá 3. 

október 1884.
314

 

Um leið og löggjafarvaldið varð innlent með setningu stjórnarskrár fyrir Ísland 1874 og 

kirkjan orðin sjálfstæð þjóðkirkja sem laut undir Alþingi var hafist handa við að bæta 

ýmislegt í sambandi við skipulag kirkjunnar.
315

 

Fyrsti vísir að þátttöku safnaða í vali prests var settur í lög árið 1880 um stjórn 

safnaðarmála en þar var mælt fyrir um að sóknarnefnd gæti mælt með einum af 

umsækjendum. Þessi lausn þótti þó ófullnægjandi. Á Alþingi 1881 bar Grímur Thomsen fram 

frumvarp til laga um prestskosningar og skyldu allir búandi menn í sókn hafa kosningarétt en 

afl atkvæða ráða úrslitum. Áskilið var þó að umsækjandi fengi helming atkvæða til þess að 

bindandi kosningaúrslit fengjust. Þetta frumvarp náði ekki samþykki Aþingis. Frumvörp um 

sama efni var þó samþykkt 1881 og 1883 en konungur synjaði þeim staðfestingar. 

Stjórnarfrumvarp var samþykkt 1885 og það afgreitt og staðfest sem lög nr. 1/1886 um 

hluttöku safnaða í veitingu brauða. Um tímamótalög var að ræða en þau stuðluðu ótvírætt að 

lýðréttindum í þjóðkirkjunni. Samkvæmt lögunum skyldi landshöfðingi með ráði biskups 

velja þrjá af umsækjendum um prestsembætti, væru þeir fleiri, og veita söfnuðum kost á að 

velja milli þeirra. Sæktu aðeins þrír mátti landshöfðingi nefna til tvo.
316

 Ef aðeins einn sótti 

mátti söfnuður ráða hvort hann kysi umsækjanda eða veldi fremur að njóta þjónustu 

nágrannaprests eða settur yrði prestur til að þjóna brauðinu til bráðabirgða, fengist hann.
317

 

Kosningaaldur var 25 ár. Lögmæt kosning var bundin við að einn umsækjandi fengi helming 

greiddra atkvæða en veitingavaldið ella ekki bundið af niðurstöðunni, enda hefði helmingur 

atkvæðisbærra manna eða fleiri, kosið.
318

 

Hinn 1. janúar 1908 varð nokkur breyting á fyrirkomulagi prestskosninga en þá gengu í 

gildi lög um veitingu prestakalla nr. 28/1907. Veigamesta breytingin var sú að kosið var milli 
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allra umsækjenda sem töldust hæfir en með því var afnumin heimild kirkjuyfirvalda til þess 

að velja úr umsækjendahópnum. Að auki skyldu kosningarnar vera leynilegar.
319

  

Þessum lögum var enn breytt með lögum nr. 32/1915 um veitingu prestakalla. Helstu 

nýmælin voru að kosið skyldi í hverri sókn og sóknarnefnd stýra kosningu. Ein yfirkjörstjórn 

var mynduð fyrir landið allt sem í sátu biskup og tveir menn sem ráðherra skipaði til fimm ára 

í senn. Kærufrestur var þrír dagar og yfirkjörstjórn annaðist talningu og fjallaði um kærur. Að 

auki var nýmæli að kjósa skyldi þótt umsækjandi væri aðeins einn.
320

  

Lög um veitingu prestakalla nr. 32/1915 giltu til 30. mars 1987 þegar lög nr. 44/1987 um 

veitingu prestakalla gengu í gildi. 

Þó lögin frá 1915 hafi gilt í liðlega 70 ár voru skoðanir skiptar um það hversu góð þau 

voru. Á Alþingi voru margar árangurslausar tilraunir gerðar til að breyta þeim.
321

 Nefndin, 

sem samdi frumvarp það sem varð að lögum nr. 44/1987 var skipuð af kirkjumálaráðherra 

1977 og skilaði áliti sínu ári seinna. Nefndin klofnaði í afstöðu sinni til prestskosninga. Meiri 

hlutinn
322

 taldi forsendur brostnar fyrir því að almennar prestskosningar væru 

undantekningarlaus aðalregla við veitingu prestakalla og samdi nýtt frumvarp um veitingu 

prestakalla. Frumvarp meirihlutans var nánast óbreytt lagt fram 1986 og varð að lögum nr. 

44/1987. Frumvarp meirihlutans hafði fyrst verið lagt  fram 1978 en hlaut ekki afgreiðslu.
323

 

Nefndarálitið var sent til umsagnar á 11. kirkjuþingi 1978 og áréttaði þingið í umsögn sinni 

fyrri ályktanir um breytta skipan á veitingu prestakalla, að almennar prestskosningar yrðu 

afnumdar. Kirkjuþing taldi álit meiri hluta nefndarinnar taka að verulegu leyti tillit til þessa 

sjónarmiðs þótt haldið væri inni möguleika til almennra kosninga ef verulegur hluti 

sóknarfólks óskar. Kirkjuþing mælti með samþykki þessa frumvarps og hafnaði þeirri 

meginstefnu sem fram kom í áliti minni hlutans.
324

 Minni hlutinn taldi forsendur brostnar fyrir 

því að almennar prestkosningar væru undantekningarlaus aðalregla við veitingu prestakalla og 

samdi nýtt frumvarp um veitingu prestakalla. Minni hlutinn taldi að gera ætti breytingar á 
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lögunum frá 1915 og viðhalda almennum prestskosningum. Auk þess vildi minni hlutinn bæta 

inn í lögin ákvæði sem heimilaði sóknarnefndum ásamt safnaðarfulltrúum að kalla prest er 

prestakall losnaði. Skyldi þá kvatt til safnaðarfunda í hverri sókn prestakallsins og fundarefnið 

auglýst í fundarboði. Ef meiri hluti atkvæðisbærra manna í prestakallinu samþykkti köllunina 

á fundunum skyldi biskup birta hana presti eða kandídat þeim sem í hlut ætti. Tæki hann 

köllun skyldi veita honum embættið tímabundið, eigi skemur en 4 ár í senn. Hlyti hann ekki 

tilskilið fylgi eða tæki hann ekki köllun skyldi auglýsa prestakallið og efna til almennra 

kosninga.
325

 

Með lögum nr. 44/1987 um veitingu prestakalla var áratugalangri reglu um almennar 

prestskosningar breytt og þess í stað lögfest að svokallaðir kjörmenn sem voru 

sóknarnefndarmenn og varamenn í hverri sókn veldu presta með leynilegu vali.
326

  

Þá var lögfest að kjörmenn mættu kalla prest til þjónustu.
327

 Skilyrðið var að 3/4 

kjörmanna væru einhuga um það að kalla tiltekinn prest eða guðfræðikandídat til embættisins. 

Þurftu þeir að gera prófasti viðvart um það í tæka tíð. Prófastur tilkynnti síðan biskupi, sem 

fól prófasti að boða kjörmennina á sameiginlegan fund innan viku og var embættið þá ekki 

auglýst.
328

 Ef 3/4 kjörmanna samþykkti að kalla tiltekinn mann til embættis sem lögum 

samkvæmt átti rétt til prestsembættis í íslensku þjóðkirkjunni skyldi biskup birta köllunina 

þeim presti eða kandídat sem í hlut átti. Tæki hann köllun skyldi veita honum embættið 

tímabundið en eigi lengur en til fjögurra ára í senn.
329

 Í skýringum með frumvarpi því sem 

varð að lögum nr. 44/1987 kemur fram að í öllum frumvörpum, sem kirkjuþing hafði 

samþykkt á árunum þar á undan um veitingu prestakalla, var ákvæði um köllun með 

ótímabundinni veitingu, en lögin voru með tímabundna veitingu eins og þegar hefur verið 

nefnt.
330

 

Loks gerðu lögin ráð fyrir því að almennar prestkosningar gætu farið fram ef minnst 25% 

atkvæðisbærra sóknarbarna í prestakallinu kröfðust þess að loknu vali kjörmanna úr hópi 

umsækjenda.
331

 Niðurstöðu kjörmanna skyldi þannig kynna á almennum safnaðarfundi eða á 
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annan sannanlegan hátt innan sjö daga frá því að fundi lauk, hver hefði verið valinn eða 

hverjir hefðu hlotið flest atkvæði væri valið ekki bindandi.
332

  

9.2 Kirkjumálanefndin 1904 – 1906 

Upp úr aldamótum 1900 hyllti undir að landsstjórnin flyttist inn í landið með skipun 

sérstaks ráðherra sem væri ábyrgur gagnvart Alþingi.
333

 Hinn 2. mars 1904 var samkvæmt 

konungsúrskurði skipuð fimm manna nefnd sem átti að starfa milli þinga og var falið það 

verkefni að taka kirkjumál landsins til rækilegrar íhugunar og koma fram með tillögur um:
 334

 

1. Hagkvæma skipun kirkjumála er veitti þjóðkirkjunni slíkt sjálfstæði og sjálfstjórn í sínum 

eigin málum sem hún eftir eðli sínu og ákvæða stjórnarskrárinnar ætti heimtingu á og 

þarfnaðist til að geta fullnægt ákvörðun sinni.  

2. Hvort eða að hve miklu leyti það yrði að álítast nauðsynlegt að kirkja og ríkisfélag væru 

eftirleiðis sameinuð eins og til þessa hafði verið. 

3. Hagfellda skipun prestakalla í landinu.  

4. Nauðsynlegar umbætur á launakjörum presta og prófasta bæði að því sem snerti sjálf 

launin og innheimtu þeirra. 

Nefndin skilaði áliti sínu á vordögum 1906 en klofnaði í afstöðu til hluta verkefnis síns. 

Nefndin samdi mörg frumvörp sem lögð voru fram á Alþingi 1907. Auk þess samdi hún 

álitsskjöl um skilnað ríkis og kirkju, en meiri hlutinn var á móti þeirri ráðstöfun. Þau 

frumvarpanna sem urðu að lögum voru: Frumvarp um skipun prestakalla, sem varð að lögum 

nr. 45/1907. Nefndin vildi fækka prestaköllum talsvert og taldi það einu færu leiðina til að 

bæta kjör presta. Frumvarp um skipun sóknarnefnda og héraðsnefnda, sem varð að lögum nr. 

36/1907, var að mestu leyti samhljóða lögum um stjórn safnaðarmála frá 1880. Helstu 

breytingar voru þó þær að sóknarprestur var ekki lengur meðlimur í sóknarnefnd heldur var 

ætlast til að hann og sóknarnefndin störfuðu saman. Um stöðu og hag presta samdi 

milliþinganefndin nokkur frumvörp. Fyrst skal nefnt frumvarp um veitingu prestakalla, sem 

varð að lögum nr. 28/1907, og átti það að koma í stað laga frá 1886 um hluttöku safnaðar í 

veitingu brauða. Þá var frumvarp um laun sóknarpresta, sem varð að lögum nr. 46/1907. 

Samkvæmt frumvarpinu áttu allir sóknarprestar að njóta sömu launa sem færu þó hækkandi 

eftir embættisaldri. Til viðbótar lagði nefndin fram frumvarp um laun prófasta, sem varð að 

lögum nr. 47/1907 og frumvarp um ellistyrk presta og eftirlaun, sem varð að lögum nr. 

48/1907. Ennfremur lagði nefndin fram frumvarp um skyldu presta til að kaupa ekkjum sínum 

geymdan lífeyri, sem varð að lögum nr. 49/1907. Að lokum lagði nefndin fram frumvörp að 
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lögum sem tengdust kirkjum og kirkjujörðum. Annars vegar var um að ræða frumvarp um 

umsjón og fjárhald kirkja, sem varð að lögum nr. 22/1907, hins vegar frumvarp um sölu 

kirkjujarða, sem varð að lögum nr. 50/1907.
335

 

Sjaldan hefur orðið jafnmikill og fljótur árangur af starfi milliþinganefndar enda var 

stjórnin á þeim tíma mjög samhent nefndinni.
336

 Þá leiddi þessi vinna til nánast 

heildarendurskoðunar á lagaumhverfi þjóðkirkjunnar á fyrsta áratug nýrrar aldar og var ekki 

ráðist í neina sambærilega endurskoðun fyrr en með samningu þjóðkirkjulaganna á síðasta 

áratug sömu aldar.  

9.3 Aðstoðarprestar 

Í kirkjuréttarbókum Jóns Pjeturssonar og Einars Arnórssonar er fjallað um svokallaða 

aðstoðarpresta, en ákvæði um þá áttu sér stoð í kirkjuskipan Kristjáns IV, II-9.
337

 Jón kallar 

þá kapellána en það voru þeir prestar er voru aðstoðarmenn sóknarpresta og liðsinntu þeim 

við embættisskyldur þeirra.
338

 Á þeim tíma sem Jón ritaði bók sína segir hann að engin föst 

kapellánaembætti séu til, heldur sé skipulagið á þann hátt að sóknarprestar fái leyfi til að fá 

aðstoðarprest eða kapellán sér til liðsinnis þegar þeir vegna elli eða af heilsufarsástæðum geti 

ekki sjálfir gegnt embætti sínu með fullnægjandi hætti.
339

 Meðan sóknarprestur var ungur og 

við góða heilsu hafði hann ekki heimild til að fá aðstoðarprest. Sérstaklega er tekið fram að ef 

sóknarprestur gæti engum embættisskyldum sinnt skyldi hann ekki óska eftir aðstoðarpresti 

heldur skyldi hann þess í stað segja embætti sínu lausu. Það var þó þannig að enginn 

sóknarprestur gat einhliða fengið sér við hlið aðstoðarprest heldur varð hann fyrst að finna sér 

heppilegan aðila til verksins og óska síðan heimildar biskups til þess að hlutaðeigandi yrði 

aðstoðarprestur hans. Prófastur skyldi vera milligöngumaður milli sóknarprestsins og biskups 

í málinu auk þess sem hann skyldi mynda sér skoðun á og meta hvort sóknarpresturinn þyrfti 

á aðstoðarpresti að halda og hvort kjörin sem honum væru boðin séu nægileg til þess að 

hlutaðeigandi geti framfleytt sér. Væri ekkert þessari beiðni sóknarprestsins til fyrirstöðu 

skyldi biskup samþykkja hana og í kjölfarið vígja hinn kallaða til kapelláns ef hann var ekki 

þegar prestvígður. Sóknarprestur borgaði ferðakostnað kapellánsins til vígslunnar.
340

 

Kirkjuordinantsían heimilaði ekki sóknarpresti að kalla sér til liðsinnis skylda eða tengda 

aðila, svo sem son eða tengdason. Það sem mælti gegn því var að verulegar líkur væru til þess 
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að sóknarmenn myndu kjósa hlutaðeigandi fyrir sóknarprest effir að sóknarpresturinn léti af 

störfum. Jón tók fram að þetta bann væri ekki lengur í gildi er hann ritaði bók sína 1890.
341

 

Til var undantekning frá því að sóknarprestur óskaði eftir því að fá kapelláninn. Biskup í 

samstarfi við stiptisyfirvöld gátu sett sóknarpresti aðstoðarprest gegn vilja hans ef það sannist 

að sóknarpresturinn vanrækti embætti sitt eða hann taldist ekki geta sinnt því með 

fullnægjandi hætti enda hefði biskup áður áminnt sóknarprestinn. Ef ráðningu kapellánsins 

bar að með þessum hætti naut hann kjara sem biskup ákvað honum.
342

 

Sá sem hafði verið vígður til kapelláns og sinnt því embætti um hríð skyldi vera tekinn 

fram yfir aðra jafngamla kandídata þegar kom að vali til prestsembættis svo fremi sem enginn 

annar umsækjandi gæti sýnt fram á meiri guðfræðilega hæfni en kapelláninn.
343

 

Einar Arnórsson lýsir tilurð ráðningar aðstoðarprests og starfskyldum þeirra með 

sambærilegum hætti og Jón.
344

 

Einar getur þess varðandi samband sóknarprests og aðstoðarprests að ekki væri heimilt að 

koma fram við aðstoðarprest sem persónlegan vinnumann. Aðstoðarpresti bæri ekki að vinna 

önnur verk en þau sem hann var sérstaklega ráðinn til þess að sinna og það voru prestsverk. 

Öllum slíkum verkum gat sóknarprestur látið aðstoðarprest sinn sinna og var 

aðstoðarprestinum það raunar skylt ef hann var um það beðinn. Hlutverk aðstoðarprests 

afmarkaðist því af eiginlegum prestsverkum og var hann í raun ekki talinn hæfur til að sinna 

öðrum störfum prests heldur en nákvæmlega þeim. Prófastar gátu ekki falið aðstoðarpresti að 

annast fyrir sig prófastsverk.
345

 

Áður hefur verið getið frumvarps til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta sem lagt 

var fram á Alþingi 1922, en náði ekki fram að ganga.
346

 Í IV. kafla frumvarpsins var fjallað 

um aðstoðarpresta. Þar kemur fram að rétt sé presti, sem aldur eða vanheilsa bagar, að taka sér 

aðstoðarprest, enda samþykki biskup. Samningur milli aðila og breytingar á honum skyldi og 

háður samþykki biskups.
347

 Heimilt skyldi hvorum aðila að segja samningi upp með 3ja 

mánaða fyrirvara nema annað væri tilskilið.
348

 Uppsagnarákvæðið var nýmæli en talið 

                                                            
341 Jón Pjetursson, 1890, s. 156.  
342 Jón Pjetursson, 1890, s. 156-157.  
343 Jón Pjetursson, 1890, s. 157.  
344 Einar Arnórsson, 1912, s. 119-120.  
345 Einar Arnórsson, 1912, s. 120. 
346 Frumvarp til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, 3. mál, þskj. 3, Alþingistíðindi 1922 A, s. 85 og 

áfram. 
347 Sbr. 23. gr. frumvarps til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, 3. mál, þskj. 3, Alþingistíðindi 1922 A, s. 

89-90. 
348 Sbr. 25. gr. frumvarps til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, 3. mál, þskj. 3, Alþingistíðindi 1922 A, s. 

90. 
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sjálfsagt því auðvitað skyldi aðili laus ef annar bryti samninginn verulega.
349

 Rétt skyldi 

aðstoðarpresti að vinna öll störf prests, þar á meðal sáttasemjarastörf.
350

 Ekki var talin ástæða 

til að meina presti að láta aðstoðarprest sinn einnig annast veraldleg störf sem presembættinu 

fylgja og á það beint að vafamál væri hvort það væri heimilt samkvæmt þeim ákvæðum sem 

þá giltu um aðstoðarpresta.
351

  Aðstoðarprestar þurftu að fullnægja embættisgengisskilyrðum 

en veita mátti honum undanþágu frá aldursskilyrði.
352

 Taldist það ekki varhugavert auk þess 

sem áréttað er í skýringum með ákvæðinu að þegar prestur taki sér aðstoðarprest sé 

prestakallið ekki laust.
353

 

Í skýringum frumvarpsins með kaflanum er um aðstoðarpresta vísað til kirkjuskipunar 

Kristjás IV. II-9 og á það bent að samningur milli prests og aðstoðarprests sé að sumu leyti 

opinbers eðlis en að sumu leyti einkamál. Því sé ekki þörf á að setja mjög nákvæmar reglur 

um þetta efni. Nóg virðist að setja lög um aðalatriðin. Um annað fari þá eftir almennum 

reglum um vinnusamninga, venju og eðli málsins.
354

   

Árið 1956 var lögum nr. 31/1952 um skipun prestakalla breytt í þá veru að biskupi var 

heimilað að ráða prestvígðan mann til þess að gegna prestsþjónustu um stundarsakir í þeim 

prestaköllum, þar sem prestur væri veikur eða kallið væri prestlaust af öðrum ástæðum. 

Ráðningartíminn mátti vera allt að þremur árum í senn. Presturinn skyldi hafa sömu laun og 

sóknarprestur, en ferðakostnaður hans milli prestakalla greiddur úr ríkissjóði svo og húsaleiga 

þar sem hann væri settur í þjónustu enda fengi hann ekki afnot af embættisbústað 

prestakallsins, hvoru tveggja samkvæmt reikningi, sem ráðherra úrskurðaði.
355

  

Frumvarp það sem varð að lögum nr. 18/1956 var flutt af menntamálanefnd að beiðni 

kirkjumálaráðherra og hafði gert hið sama árið áður en það ekki fengið fullnaðarafgreiðslu.
356

 

Skýringar með frumvarpinu voru þær að með lögum um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins frá 1954 væri gert ráð fyrir að í veikindaforföllum embættismanna skyldi embættinu 

                                                            
349 Frumvarp til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, 3. mál, þskj. 3, skýrinar við 25. gr., Alþingistíðindi 

1922 A, s. 95. 
350 Sbr. 24. gr. frumvarps til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, 3. mál, þskj. 3, Alþingistíðindi 1922 A, s. 

90. 
351 Frumvarp til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, 3. mál, þskj. 3, skýringar við 23. og 24. gr., 

Alþingistíðindi 1922 A, s. 95. 
352 Sbr. 22. gr. frumvarps til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, 3. mál, þskj. 3, Alþingistíðindi 1922 A, s. 

89. 
353 Frumvarp til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, 3. mál, þskj. 3, sjá skýringar við 22. gr., 

Alþingistíðindi 1922 A, s. 95. 
354 Frumvarp til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta, 3. mál, þskj. 3, sjá skýringar við IV. kafla, 

Alþingistíðindi 1922 A, s. 95. 
355 Sbr. 2. gr laga nr. 18/1956 sem bætti nýrri grein á eftir 5. gr., sem skyldi verða 6. grein og greinatala breytast 

samkvæmt því, í lögum nr. 31/1952. 
356 Það sem á eftir kemur er byggt á greinargerð með frumvarpi til laga  um breyting á lögum nr. 31 4. febr. 

1952, um skipun prestakalla, 81. mál, þskj. 88, Alþingistíðindi 1955 A, s. 372-373. 
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séð fyrir þjónustu á kostnað ríkisins í allt að eitt ár. Varðandi prestastéttina væri mikil þörf 

slíkra ákvæða en þó væru sérstök vandkvæði á ráðningunum þegar kæmi að prestum. Þau 

vandkvæði voru síðan tiltekin þessi: 

1. Ekki væri hægt að senda til slíkrar þjónustu nema prestvígða menn þar sem vígslan væri 

skilyrði fyrir því að framkvæma fullkomna messugerð, útdeila sakramentum o.s.frv. Úr 

hópi vígðra manna væri varla um að velja aðra en aldraða presta sem látið hefðu af 

embætti. Þeir ýmist treystu sér ekki til að fara til prestsþjónustu um stuttan tíma í fjarlægt 

prestakall eða þeir hefðu tekið að sér einhver þau störf sem þeir vildu ekki hætta við. Því 

hefðu reynst mikil vandkvæði á að fá aldraða presta til þessarar þjónustu. 

2. Ekki þætti viðkunnanlegt að vígja unga kandídata til aðeins eins eða tveggja mánaða 

bráðabirgðaþjónustu enda ekki ætlast til þess hér á landi að kandídatar væru vígðir nema 

til varanlegrar þjónustu í þágu kirkjunnar. 

3. Enda þótt horft yrði að því að vígja kandídata til stuttrar þjónustu, sem ekki var talið 

æskilegt og þótt stöku sinnum gæti tekist að fá unga, embættislausa presta til að taka við 

bráðabirgðaþjónustu þá fylgdu slíku þeir annmarkar að það mæltist illa fyrir meðal presta 

ef maður væri settur til þjónustu í gott brauð og honum þannig fengin í hendur aðstaða til 

þess að afla sér fylgis í prestakallinu og standa betur að vígi en aðrir í prestskosningu ef 

brauðið síðan losnaði.  

Af þessum ástæðum var talið eðlilegast og heppilegast að ráða til ákveðins tíma í senn, 

t.d. þriggja ára, sértakan prest til þess að gegna preststörfum um stundarsakir hvert sem biskup 

vísaði honum til og þörf væri á vegna veikinda eða fjarveru sóknarprests. Kynni svo að fara, 

sem reynslan benti þó ekki til, að einhvern tíma yrði ekki bein þörf fyrir starf prestsins í 

forföllum þjónandi presta þá væri ærið starf annað, bæði þjónustu prestslausra prestakalla, 

skólaheimsóknir o.fl. Fram kom í skýringum að nefndin sem undirbjó frumvarp það sem varð 

að lögum um skipun prestakalla frá 1952 lagði til að stofnuð yrðu tvö slík 

aðstoðarprestsembætti og taldi fulla þörf fyrir hendi. Sú þörf hefði orðið enn brýnni með 

gildistöku laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins árið 1954. 

Ekki verður annað ráðið af þessari breytingu en að til þessa farpreststarfs, eins og farið var 

að kalla það, mætti ráða án undanfarandi auglýsingar.
357

 Talsverð samsvörun virðist með eldri 

ákvæðum um aðstoðarpresta, sbr. hér að framan og ákvæðum laganna frá 1956 um farprest. Í 

frumvarpi því sem varð að lögum nr. 31/1952 um skipun prestakalla var ákvæði um að biskup 

réði tvo presta, aðstoðarpresta, til að gegna þjónustu í forföllum sóknarpresta um stundarsakir 

                                                            
357 Í greinargerð með frumvarpi um skipun prestakalla og prófastsdæma og um kristnisjóð 11. mál, þskj. 11, 

Alþingistíðindi 1969 A, s. 267, en frumvarpið varð að lögum nr. 35/1970, kemur fram að þetta starf er kallað 

farprestur.  
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og til annarra starfa í þjónustu kirkjunnar, þar sem hann teldi mesta þörf á hverju sinni. Þeir 

skyldu hafa sömu laun og sóknarprestar en ferðakostnaður skyldi greiðast samkvæmt 

reikningi er kirkjustjórnin úrskurðaði.
358

 Í skýringum er vísað til erlendrar reynslu um að þetta 

fyrirkomulag hafi reynst hagkvæmt og á það bent að þeirra sé sérstök þörf hér vegna þess hve 

örðugt sé víða vegna staðhátta að láta nágrannapresta gegna þjónustu í prestslausum 

prestaköllum. Þá er á það bent að þessir prestar gætu einnig starfað um skeið bæði við 

sjúkrahús og fangelsi.
359

 Alþingi felldi heimildina úr frumvarpinu við meðferð þess en fjórum 

árum síðar var sambærileg heimild lögfest, eins og áður er rakið. 

Ákvæði um farpresta var áfram í lögum nr. 35/1970 um skipun prestakalla og 

prófastsdæma og um kristnisjóð, sem felldu úr gildi lög nr. 31/1952, með síðari breytingum 

og þar tekið fram að biskupi sé heimilt, með samþykki ráðherra, að ráða fleiri prestvígða 

menn til þessara starfa.
360

    

Skipun prestakalla er enn breytt með lögum nr. 62/1990 um skipun prestakalla og 

prófastsdæma og um starfsmenn þjóðkirkju Íslands. Þar voru enn ákvæði um farpresta en þeir 

nú bundnir við prófastsdæmi og verksvið þeirra aukið. Ráðningartími farpresta var áfram 

tímabundinn, allt að þremur árum í senn.
361

  Í lögunum var það nýmæli að í hverju prestakalli 

skyldi vera einn sóknarprestur en ráðherra heimilað að ráða annan prest, sóknarpresti til 

aðstoðar, svokallaðan aðstoðarprest, í prestaköllum þar sem íbúðafjöldi væri yfir 4000. Í 

mannfærri prestaköllum hafði ráðherra sömu heimild ef sérstaklega stóð á.
362

 Aðstoðarprestur 

skyldi ráðinn samkvæmt tillögu biskups í samráði við sóknarprest og með samþykki 

sóknarnefndar. Ráðningartími hans skyldi vera allt að fjórum árum í senn.
363

 Aðstoðarprestur 

skyldi starfa undir stjórn sóknarprests samkvæmt erindisbréfi er biskup setti.
364

 Í skýringum er 

tekið fram að ákvæði laga um veitingu prestakalla nr. 44/1987 gildi ekki um ráðningu 

aðstoðarpresta.
365

 Það þýðir að aðstoðarprestar voru hvorki ráðnir samkvæmt auglýsingu né 

                                                            
358 Frumvarp til laga um skipun prstakalla, 109. mál, þskj. 205, sjá 7. gr. frumvarpsins, Alþingistíðindi 1951 A, s. 

308. 
359 Frumvarp til laga um skipun prestakalla, 109. mál, þskj. 205, sjá skýringar við 7. gr. frumvarpsins, 

Alþingistíðindi 1951 A, s. 416. Ekki hefði verið úr vegi að vísa til ákvæða dönsku laga um aðstoðarpresta í 

skýringunum, en það er ekki gert. Er það líklega vísbending um að það ákvæði þó nokkru áður verið fallið úr 

gildi fyrir notkunarleysi. Af frumvarpi til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta frá 1922 er ljós að þá voru 

ákvæði dönsku laga II-9 talin í gildi. Á næstu þremur áratugum hverfa þau, hvort sem það var fyrir notkunarleysi 

eða með því að þau voru formlega felld úr gildi. A.m.k. er ekkert til þeirra vísað1952 við undirbúnings laga nr. 

31/1952  þó í frumvarpinu, sem varð að þeim lögum, hafi verið ákvæði um aðstoðarpresta, keimlík hinum 

gömlu. 
360 Sbr. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 35/1970. 
361 Sbr. 9. gr. laga nr. 62/1990. 
362 Sbr 2. mgr. 3. gr. laga nr. 62/1990. 
363 Sbr. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 62/1990. 
364 Sbr. 4. mgr. 3. gr. laga nr. 62/1990. 
365 Frumvarp til laga um skipan prestakalla og prófastsdæma og um sarfsmenn þjóðkirkju Íslands, 386. mál, þskj. 

578, skýringar við 3. gr. frumvarpsins, Alþingistíðindi 1989-90 A, s. 2834. 
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köllun kjörmanna, hvað þá samkvæmt almennri prestskosningu en það eru þau ráðningarform 

sem lög nr. 44/1987 gerðu ráð fyrir að notuð væru um sóknarpresta. 

9.4 Ákvæði þjóðkirkjulaga um val á prestum 

Þegar prestakall eða prestsstaða losnar eða nýtt prestakall er stofnað auglýsir biskup 

Íslands embættið með fjögurra vikna umsóknarfresti hið skemmsta. Starfsreglur á að setja um 

val á sóknarpresti og presti, m.a. um skilyrði til almennra kosninga.
366

 

Biskup Íslands veitir þeim embætti sóknarprests eða prests sem hlotið hefur bindandi val 

eða kosningu samkvæmt reglum starfsreglnanna. Embættin eru veitt til fimm ára í senn, sbr. 

23. gr. starfsmannalaga. Komi fram tillaga í söfnuðinum um að embættið skuli auglýst laust til 

umsóknar skal hún afgreidd á safnaðarfundi og er hún því aðeins gild að hún komi fram 

a.m.k. átta mánuðum fyrir lok fimm ára skipunartímans. Skylt er að leita álits 

úrskurðarnefndar skv. 12. gr. þjóðkirkjulaga með atbeina biskups Íslands áður en kjörmenn 

eða aðrir sambærilegir aðilar afgreiða tillögu þar að lútandi. Kjósi meiri hluti kjörmanna að 

embættið verði auglýst skal sú samþykkt send biskupi Íslands til samþykktar.
367

 

Sæki enginn um prestakall eða embætti er biskupi Íslands heimilt að setja prest í embættið 

í allt að eitt ár. Prestakallið eða embættið skal auglýst að nýju að setningartímanum liðnum.
368

 

Kirkjuþing hefur sett starfsreglur um val og veitingu prestsembætta.
369

 Þar kemur fram að 

biskup Íslands skipi í embætti sóknarpresta, presta, héraðspresta og sérþjónustupresta 

þjóðkirkjunnar að undangenginni auglýsingu embættisins
370

 og að loknu vali valnefndar 

prestakalls þegar um sóknarprest og prest er að ræða. Ef um embætti héraðsprests er að ræða 

skal héraðsnefnd mæla með einum umsækjanda í stað valdnefndar en biskup ræður 

héraðsprest og leggur umsögn nefndarinnar til grundvallar án þess að vera bundinn af henni. 

Varðandi stöðu sérþjónustupresta þjóðkirkjunnar skal skipa sérstaka valnefnd sem velur úr 

hópi umsækjanda og sýnist biskup bundinn af því vali.
371

   

Biskupi Íslands er heimilt að samþykkja að ráðnir séu prestar á vegum stofnana og 

félagasamtaka. Teljast þeir vera þjónandi prestar þjóðkirkjunnar. Biskup Íslands setur 

                                                            
366 Sbr. 39. gr. þjóðkirkjulaga. Sjá einnig starfsreglur um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011. 
367 Sbr. 40. gr. þjóðkirkjulaga. 
368 Sbr. 41. gr. þjóðkirkjulaga. 
369 Sbr. Starfsreglur um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011. 
370 Þjóðkirkjulögin mæla eingöngu fyrir um auglýsingu embætta sóknarprests og prests, sbr. 39. gr. 

þjóðkirkjulaga. 
371 Sbr. 1. gr. Starfsreglna nr. 1109/2011 og einnig 26. og 27. gr. sömu reglna. 
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sérþjónustuprestum ráðningarbréf í samvinnu við þær stofnanir sem þeir eru ráðnir til, auk 

vígslubréfs.
372

 

Sérstakar starfsreglur hafa verið settar um sérþjónustupresta á vegum stofnana og 

félagasamtaka.
373

 Þar kemur fram að biskup Íslands þurfi að samþykkja ósk vinnuveitanda um 

að ráða guðfræðing eða prest til starfa sem prest þjóðkirkjunnar.
374

 Einungis þeir sem uppfylla 

skilyrði laga um embættisgengi til prestsembætta innan þjóðkirkjunnar geta gegnt þessum 

sérþjónustuprestsstörfum.
375

 Sérstaklega tilkvödd valnefnd skal veita umsögn um þá sem 

sækja um starfið og er hún skipuð þremur mönnum og þremur til vara. Vinnuveitandi skipar 

einn og er hann jafnframt formaður. Biskup skipar einn. Vinnuveitandi og biskup hafa samráð 

um skipun þriðja nefndarmannsins og þess gætt að hann komi úr röðum fagsamtaka á 

hlutaðeigandi starfssviði. Valnefnd metur hæfi allra umsækjenda til að gegna starfinu og skal 

hún m.a. líta til menntunar, starfsaldurs, starfsreynslu og starfsferils. Sé áskilin sérstök 

þekking eða reynsla eða starf er að öðru leyti mjög sérhæft skal meta umsækjendur eftir því 

hvernig þeir uppfylla þau sérstöku skilyrði.
376

 Vinnuveitandi ákveður hver skuli ráðinn til 

starfans en getur óskað ráðgjafar biskups Íslands í því sambandi. Vinnuveitandi tilkynnir 

biskupi síðan hver hafi verið ráðinn.
377

 

Biskupi Íslands er heimilt að samþykkja að prestar séu ráðnir til starfa meðal Íslendinga 

erlendis og skipar hann þá í embætti.
378

 

9.5 Vígsla til preststarfs án undangenginnar auglýsingar á starfi 

Biskup Íslands vígir presta og djákna og setur þeim vígslubréf.
379

 Í þjóðkirkjulögum eru 

engin frekari fyrirmæli um hvenær vígja megi guðfræðing til prests. 

Í samþykktum um innri málefni þjóðkirkjunnar sem samþykktar voru á kirkjuþingi 2009 

er kafli um vígslu til þjónustu. Þar kemur fram að hin vígða þjónusta sé ein þótt mismunur sé 

á verkefnum og umboði biskups, prests og djákna.
380

 Almenn skilyrði vígslu í þjóðkirkjunni 

eru þar tilgreind og þarf hlutaðeigandi að fullnægja eftirtöldum skilyrðum: Vera skírður, 

tilheyra þjóðkirkjunni og uppfylla að öðru leyti skilyrði laga og starfsreglna um 

                                                            
372 Sbr. 2. og 3. mgr. 44. gr. þjóðkirkjulaga. Samkvæmt 37. gr. þjóðkirkjulaga skipar biskup Íslands í þessi störf 

en svo er þó ekki í raun enda teljast þessir prestar ekki embættismenn í þeim skilningi þótt þeir séu þjónandi 

prestar í þjóðkirkjunni samkvæmt 33. gr. þjóðkirkjulaga. 
373 Starfsreglur um sérþjónustupresta sem ráðnir eru á vegum stofnana og félagasamtaka nr. 824/1999. 
374 Sbr. 3. gr. starfsreglna nr. 824/1999. 
375 Sbr. 2. gr. starfsreglna nr. 824/1999. 
376 Sbr. 4. gr. starfsreglna nr. 824/1999. 
377 Sbr. 5. gr. starfsreglna nr. 824/1999. 
378 Sbr. 45. gr. þjóðkirkjulaga. 
379 Sbr. 2. mgr. 10. gr. þjóðkirkjulaga. 
380 Samþykktir um innri málefni þjóðkirkjunnar, s. 28. Hefti útgefið af þjóðkirkjunni. 
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embættisgengi og starfsþjálfun.
381

 Um prestvígsluna sjálfa segir í kaflanum að biskup Íslands 

annist prestvígslur eða vígslubiskup í umboði hans. Að lokinni prestvígslu gefur biskup 

Íslands út vígslubréf sem birt skal þeim söfnuði (söfnuðum, stofnunum) sem prestur er vígður 

til. Prestvígsla skal fara fram í dómkirkju.
382

 

Í samþykktum um innri málefni þjóðkirkjunnar er ekki gerð önnur krafa varðandi 

vígsluþega en sú að hann sé skírður, tilheyri þjóðkirkjunni og uppfylli að öðru leyti skilyrði 

laga og starfsreglna um embættisgengi og starfsþjálfun.
383

 Þar kemur hvergi fram það skilyrði 

að búið sé að ráða vígsluþega til starfs samkvæmt auglýsingu. Enda hefur það alloft gerst að 

guðfræðingar eru vígðir til preststarfa án undangegninnar auglýsingar á starfi því sem 

hlutaðeigandi einstaklingur á að gegna.  

Prestafélag Íslands heldur því fram að biskupi sé óheimilt að ráða vígsluþega til starfs án 

auglýsingar.
384

 Biskup Íslands bendir á að litið hafi verið svo á að samkvæmt lútherskri hefð 

skuli engan vígja nema hlutaðeigandi sé „réttilega kallaður”. Hin almenna regla sé sú að 

enginn er vígður nema til safnaðar, til þjónustu orðs og sakramenta í söfnuði. Með því sé og 

tryggt að prestur hafi ætíð aðgang að altari og prédikunarstól. Skylt sé að verða við óskum 

söfnuða um prestvígslu starfsmanna sem hafa embættisgengi, án tillits til hvort ráðning 

starfsmannsins hafi verið samkvæmt auglýsingu eða ekki. Þetta eigi þó ekki við um þau störf 

innan kirkjunnar, sem lögum samkvæmt er skylt að auglýsa.
385

  

Samkvæmt starfsmannalögum ber að auglýsa störf hjá ríkinu. Laus embætti hjá ríkinu ber 

að auglýsa í Lögbirtingablaði og önnur störf skal auglýsa opinberlega.
386

 Sóknarprestar og 

prestar eru embættismenn
387

 og er því skylt samkvæmt starfsmannalögum að auglýsa laus 

störf sóknarpresta og presta. Sú skylda er áréttuð í þjóðkirkjulögunum.
388

 Sýnist því augljóst 

að öll störf presta sem njóta réttinda og bera skyldur sem opinberir starfsmenn samkvæmt 

starfsmannalögum ber að auglýsa.
389

 Öðru máli kann að gegna um störf presta sem kostuð eru 

af stofnunum, félagasamtökum og jafnvel söfnuðum. Ljóst er að samþykki biskups Íslands 

                                                            
381 Samþykktir um innri málefni þjóðkirkjunnar, s. 28-29. 
382 Samþykktir um innri málefni þjóðkirkjunnar, s. 29. 
383 Samþykktir um innri málefni þjóðkirkjunnar, s. 28-31. 
384 Tvö bréf Prestafélags Íslands dags. 28. ágúst 2011, til Biskups Íslands og til biskupafundar, um skyldu til að 

auglýsa störf innan þjóðkirkjunnar þó þau eigi sér ekki stoð í starfsreglum um kirkjuskipan í héraði. 
385 Bréf biskups Íslands til Prestafélags Íslands dags. 6. september 2011. Prestafélag Íslands vísaði álitaefninu til 

úrskurðarnefndar þjóðkirkjunnar í byrjun árs 2012. Úrskurðarnefndin vísaði málinu frá, sbr. úrskurð í máli nr. 

1/2012, aðgengilegur á http://kirkjan.is/2012/08/mali-prestafelagsins-visad-fra-urskurdarnefnd-thjodkirkjunnar. 

(16.12.2012.) 
386 Sbr. 7. gr. starfsmannalaga. 
387 Sbr. 22. gr. starfsmannalaga. 
388 Sbr. 39. gr. þjóðkirkjulaga. 
389 Samkvæmt 61. gr. þjóðkirkjulaga teljast þeir starfsmenn þjóðkirkjunnar sem þiggja laun úr ríkissjóði njóta 

réttinda og bera skyldur sem opinberir starfsmenn samkvæmt starfsmannalögum og öðrum lögum er kveða á um 

réttarstöðu opinberra starfsmanna. 
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þarf fyrir preststarfi hjá stofnunum og félagasamtökum og um það gilda sérstakar 

starfsreglur.
390

 Af starfsreglunum verður ráðið að gert er ráð fyrir einhvers konar 

umsóknarferli. Hvergi kemur fram í þeim að stofnunum og félagasamtökum sé skylt að 

auglýsa starfið opinberlega.
391

  

Um störf hjá sóknum, sem sóknirnar sjálfar greiða fyrir kann að gilda öðru máli, ekki síst 

eftir að settar voru nýjar starfsreglur árið 2011.
392

 Þar kemur fram að auglýsa skuli laus störf 

hjá sókn með tveggja vikna umsóknarfresti hið minnsta. Auglýsingin skal birtast í prentuðum 

fjölmiðli og á vef kirkjunnar.
393

 Í eldri starfsreglum um sóknarnefndir nr. 732/1998 voru ekki 

sambærileg ákvæði. Þar sagði einungis að sóknarnefnd, í samráði við sóknarprest, réði 

starfsmenn sóknarinnar.
394

 Í eldri starfsreglum um presta nr. 735/1998 voru á hinn bóginn 

ákvæði um að söfnuður gæti leitað heimildar biskups til þess að ráða sér prest til almennra eða 

sérstakra preststarfa. Um slíka ráðningu, ef heimiluð yrði, skyldi fara að reglum um val á 

sóknarpresti og presti.
395

 Í eldri starfsreglum var þannig misræmi, sem ekki er lengur til 

staðar. 

9.6 Embættislausir prestar 

Eins og fram hefur komið er litið svo á að það sé skilyrði fyrir framkvæmd preststarfa, s.s. 

skírn, fermingu, hjónavígslu o.s.frv. að guðfræðingur hafi hlotið prestvígslu. Hvorki er í 

lögum né starfsreglum vikið að því hver sé heimild presta sem ekki eru lengur í preststarfi, til 

að framkvæma áðurnefnd preststörf. Á þetta reyndi í hæstaréttardómi frá 1968 bls. 428.
396

 

Málavextir voru þeir að prestur, sem verið hafði um langa hríð prestur í þjóðkirkjunni, lét af 

embætti og tók við kennaraembætti í guðfræðideild Háskóla Íslands. Eftir það gaf hann saman 

hjón árið 1962. Nokkrum árum síðar skildu hjónin og óskaði konan eftir opinberum skiptum 

vegna fjárskiptanna. Maðurinn mótmælti kröfunni um opinber skipti á þeirri forsendu að 

vígslumaðurinn hafi ekki verið lengur sóknarprestur þjóðkirkjunnar. Hann fullyrti að lögum 

samkvæmt mættu „þjónandi prestar þjóðkirkjunnar“ einir framkvæma hjónavígslur. Ekkert 

hjónaband hafi því stofnast milli hans og konunnar við athöfnina 1962 og þar af leiðandi 

engin sameign með þeim. Máli sínu til frekari staðfestingar lagði maðurinn fram bréf 

Stjórnarráðs Íslands nr. 99 frá 31. júlí 1911, þar sem hjónaband, stofnað fyrir fyrrum 

sóknarpresti, sem framkvæmdi vígsluna í heimildarleysi, var ógilt. Konan hélt því fram að 

                                                            
390 Sbr. 2. mgr. 44. gr. þjóðkirkjulaga og starfsreglur um sérþjónustupresta sem ráðnir eru á vegum stofnana og 

félagasamtaka nr. 824/1999. 
391 Sjá 4. gr. starfsreglna nr. 824/1999. Þar segir hvergi að auglýsa skuli starfið en fjallað er um að valnefnd skuli 

veita umsögn um þá sem sækja um starfið og gera skal skriflega umsögn um hæfni allra umsækjenda.  
392 Starfsreglur um sóknarnefndir nr. 1111/2011. 
393 Sbr. 22. gr. Starfsreglna um sóknarnefndir nr. 1111/2011. 
394 Sbr. 3. tölulið 3. gr. og 17. gr. Starfsreglna um sóknarnefndir nr. 732/1998. 
395 Sbr. 40. gr. Starfsreglna um presta nr. 735/1998. 
396 Sjá einnig Ármann Snævarr, 1981, I. bindi, s. 32. 
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prestur þjóðkirkjunnar, sem ekki hefði verið dæmdur frá kjóli og kalli, héldi áfram að vera 

prestur til dauðadags í krafti vígslu biskups til embættis. Þetta hafi verið skilið svo og 

framkvæmt í yfir 40 ár. Engin ástæða væri til að láta hæpna lögskýringu breyta þeirri venju, 

enda býsna afdrifaríkt, ef ógilda ætti öll hjónabönd, sem stofnuð hefðu verið fyrir slíkum 

vígslumönnum. Auk þess mætti furðu gegna, ef prestur ætti að missa rétt við að hljóta æðra 

embætti innan þjóðkirkjunnar. Málið var borið undir biskup Íslands og var meðal málskjala 

bréf hans þar sem fram kom að sá maður, sem hlotið hefði prestvígslu í þjóðkirkjunni, héldi 

þeim almenna rétti og ábyrgð, sem í vígslunni felst, nema sviptur sé með sérstökum dómi. 

Hann héldi hinu almenna umboði til að framkvæma kirkjulegar athafnir, þótt hann léti af 

embætti, en hann mætti ekki láta til sín taka í verkahring annars prests nema samkvæmt vilja 

hans og eftir umboði hans. Biskup taldi það vera gróna hefð hér á landi, að hjónavígslur sem 

embættislausir prestar framkvæmdu með leyfi og í umboði hlutaðeigandi prests hefðu fullt 

gildi að landslögum. Stjórnarráðsbréfið frá 1911 breytti efni sínu samkvæmt engu þar um.  

Málsástæðum mannsins var hafnað og sagði meirihluti Hæstaréttar í forsendum 

niðurstöðu sinnar: 

Alkunna er, að menn, sem prestvígðir hafa verið í þjóðkirkjunni, hafa oftsinnis á 

síðustu áratugum gefið saman hjón, þótt þeir væru ekki þjónandi sóknarprestar. Það er 

einnig alkunna, að slíkar vígslur hafa verið taldar hafa sömu þýðingu að lögum og 

vígslur, sem þjónandi sóknarprestar hafa framkvæmt, og enginn greinarmunur hefur 

verið á þessu gerður við búskipti. Ber því að líta svo á, að það sé venjuhelguð íslenzk 

réttarregla, að menn, sem prestvígðir hafa verið í þjóðkirkjunni, þótt ekki séu þjónandi 

sóknarprestar, geti löglega gefið saman hjónaefni. 

Við endurskoðun hjúskaparlaga með lögum nr. 60/1972 voru öll tvímæli tekin af varðandi 

þetta álitaefni og skýrt tekið fram að þjóðkirkjuprestum, sem látið hafa af prestsembætti sé 

heimilt að framkvæma hjónavígslu í umboði hlutaðeigandi sóknarprests þjóðkirkjunnar.
397

 

Niðurstaða Hæstaréttar í framangreindu máli þýddi að þjóðkirkjuprestum sem látið hafa af 

prestsembætti er heimilt að framkvæma allar kirkjulegar athafnir í umboði og á ábyrgð 

starfandi prests í þjóðkirkjunni.
398

 Síðar hefur þetta verið skýrt tekið fram í Samþykktum um 

                                                            
397 Sbr. 16. gr. hjúskaparlaga nr. 60/1972. Sambærilegt ákvæði en jafnframt ítarlegra er nú í 3. mgr. 17. gr. 

hjúskaparlaga nr. 31/1993. 
398 Í frumvarpi til laga um presta þjóðkirkjunnar og prófasta frá árinu 1922 var gert ráð fyrir sambærilegu ákvæði 

í 28. gr., þ.e. að óheimilt væri uppgjafapresti að framkvæma nokkuð prestsverk nema rétt stjórnvöld fælu honum. 

Þó mátti sóknarprestur fela uppgjafapresti í forföllum sínum og á sína ábyrgð eitt og eitt skipti að flytja 

guðsþjónustu, skíra barn eða ferma og syngja yfir líki. Í skýringum við 28. gr. kemur fram að það teljist varla 

vafi á því að uppgjafaprestar geti ekki framkvæmt með fullu gildi athafnir, sem prestum séu faldar og eigi að 

hafa almenna þjóðfélagslega þýðingu, t.d. hjónavígslu. Uppgjafapresti væri ekki heimilla slíkt verk en t.d. 

uppgjafasýslumanni og það hvort sem það væri unnið eftir beiðni sóknarprests eða ekki. Ekkert væri því til 

fyrirstöðu að uppgjafaprestur ynni í forföllum sóknarpresta sum embættisverka hans eftir beiðni hans hverju 

sinni. En ef staðföst þjónusta skyldi vera yrði að fara eftir reglum um aðstoðarpresta. Það þótti því rétt að taka 
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innri málefni kirkjunnar. Þar segir að við afturköllun umboðs vígslunnar teljist hlutaðeigandi 

óheimilt að gegna þeim störfum sem vígðum þjóni kirkjunnar er ætlað og að bera 

embættisklæði þjóðkirkjunnar.
399

 Af þessu leiðir að vígsla til þjónustu veitir vígðum þjóni 

heimild til að inna þjónustu sína af hendi í samræmi við trú og skipan þjóðkirkjunnar. Sú 

heimild fellur ekki brott nema með formlegri afturköllun umboðs vígslunnar.  

Slík afturköllun getur komið til þegar vígður þjónn óskar eftir afturköllun, er sviptur 

embætti með dómi, segir sig úr þjóðkirkjunni eða evangelísk-lútherskum fríkirkjusöfnuði, 

hefur opinberlega hafnað játningu evangelískrar-lútherskrar kirkju eða hefur brotið af sér í 

starfi, t.d. rofið þagnarskyldu, eða orðið uppvís að hegðun eða atferli sem stríðir gegn 

vígsluheitum.
400

 

9.6.1 Danskur réttur 

Prestum dönsku þjóðkirkjunnar, sem látið hafa af störfum fyrir aldurs sakir eða að eigin 

ósk er heimilt að halda guðsþjónustur og veita kirkjulega þjónustu á vegum starfandi 

sóknarprests.
401

 Íslenskar og danskar reglur eru því sambærilegar að þessu leyti. 

  

                                                                                                                                                                                          
fyrir allan vafa varðandi þetta og því festa heimildina í lög. Sjá frumvarp til laga um presta þjóðkirkjunnar og 

prófasta, 3. mál, þskj. 3, Alþingistíðindi 1922 A, s. 90 og 96. 
399 Samþykktir um innri málefni kirkjunnar, samþykkt á kirkjuþingi 2009, s. 30. 
400 Samþykktir um innri málsefni þjóðkirkjunnar, samþykkt á kirkjuþingi 2009, s. 30. 
401 Espersen, Preben, 1993, s. 108. 
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10. Niðurlag 

Hér að framan er vísað til 5. greinar Ágsborgarjátningarinnar um að þjónusta orðsins sé 

kirkjunni lífsnauðsynleg. Viðfangsefni ritgerðarinnar er hverjir megi gegna þeirri þjónustu og 

hvaða skilyrði þurfi að uppfylla áður en einstaklingur getur gengist undir þá köllun. Um þetta 

er nánar fjallað í 14. grein Ágsborgarjátningarinnar. Þar kemur fram að enginn megi taka að 

sér þá þjónustu að kenna og útdeila sakramentunum opinberlega nema vera til þess réttilega 

kallaður. Þessi rétta köllun hefur verið skipt í innri og ytri köllun og merkir þann hátt sem 

hafður er á um skipan þjónustunnar í kirkjunni. Þessi þjónusta er prédikun og úthlutun 

sakramentanna innan einstakra safnaða. Þjónustan miðast þannig við einstakan söfnuð og 

þarfir hans.  

Almennt virðist litið svo á að það sé hlutverk kirkjulegrar löggjafar að ákveða hvaða 

háttur er hafður á kölluninni.
402

 

Kirkjuleg löggjöf ber einkenni hvers tíma. Hér að framan hefur verið rakin réttarþróunin 

hér á landi í kirkjurétti. Sú saga sýnir að framan af var prestsmenntun ekki fortakslaust 

skilyrði köllunarinnar, enda erfitt að afla sér þeirrar menntunar. Við því var brugðist með því 

að heimila í undantekningartilvikum vígslu einstaklinga án formlegrar prestsmenntunar en 

sem hlotið höfðu einhverja þjálfun. En jafnvel þeim reglum var í nokkrum tilvikum vikið til 

hliðar. Í Guðfræðingatali 1847 - 2002 eru æviskrár fimm einstaklinga sem ekki fullnægðu 

þeim menntunarskilyrðum sem á þeim tíma voru almennt skilyrði fyrir prestvígslu. Hinn 

síðasti þessara einstaklinga var vígður árið 1902.  

Allt frá lokum 19. aldar hafa í lögum verið ákvæði um það að prestsembætti samkvæmt 

lögum um skipun prestakalla væru auglýst.
403

 Kemur þetta enn skýrar fram í lögum um 

veitingu prestakalla nr. 32/1915 þar sem segir: ,,Þegar prestakall losnar, auglýsir biskup það 

...“
404

 Að öðrum preststörfum er ekki vikið í lögunum og því óvíst hvort skylt væri að auglýsa 

þau. 

Með lögfestingu dönsku laga Kristjáns IV. urðu til störf svonefndra aðstoðarpresta sem 

ráða mátti til án auglýsingar. Starfið þurfti ekki að auglýsa þar sem prestakallið var ekki laust 

í hefðbundnum skilningi þess orðs. Þessi ákvæði giltu fram á 20. öld og a.m.k. talið í gildi 

árið 1922. Með lögum nr. 18/1956 var lögfest starf farprests, sambærilegt við eldri ákvæði um 

aðstoðarpresta, og ekki skýrt tekið fram að starfið þyrfti að auglýsa.
405

 Þjóðkirkjulögin breyttu 

                                                            
402 Einar Sigurbjörnsson, 2012, s. 86. 
403 Sbr. 2. gr. laga nr. 1/1886. 
404 Sbr. 1. gr. laga nr. 32/1915. 
405 Sbr. nýja 6. gr. í lögum nr. 31/1952, eins og lögunum var breytt með lögum nr. 18/1956. 
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farpreststarfinu í starf héraðsprests og skýrt samkvæmt Starfreglum um val og veitingu 

prestsembætta nr. 1109/2010 að héraðsprestastörf ber að auglýsa,
406

 þó engin ákvæði séu þar 

að lútandi í þjóðkirkjulögum. Lög um veitingu prestakalla nr. 44/1987 lögfestu ákvæði um 

köllun til preststarfs í prestakalli, án undangenginnar auglýsingar.
407

 Ákvæði um köllun er 

ekki að finna í þjóðkirkjulögunum en í u.þ.b. áratug voru í gildi slík ákvæði. Loks má nefna 

að með lögum nr. 62/1990 um skipan prestakalla og prófastsdæma og um starfsmenn 

þjóðkirkju Íslands urðu til störf aðstoðarpresta sóknarpresta í prestaköllum þar sem íbúafjöldi 

var yfir 4000.
408

 Um ráðningu í þau störf sem voru tímbundin giltu ekki reglur um veitingu 

prestsembætta eins og áður hefur verið vikið að. Þessi aðstoðarprestastörf hurfu með 

þjóðkirkjulögunum.  

Af þessari upptalningu verður ráðið að það er tiltölulega stutt síðan að lögfest voru í 

löggjöf ákvæði um presta sem ráða mátti án undangenginnar auglýsingar á starfinu. 

Krafan um auglýsingu starfa á vegum opinberra aðila, þ.á.m. prestsembætta, hefur orðið 

háværari, enda verður með þeim hætti einum tryggt jafnræði til opinberra starfa. Þá er 

auglýsing starfs líklegri til að tryggja gagnsæi í ráðningarferlinu.  

Þessi krafa hefur m.a. orðið til þess að því hefur á síðari árum verið haldið fram að 

auglýsing preststarfs sé skilyrði köllunar til viðbótar við menntunarskilyrðin og önnur 

embættisgengisskilyrði.
409

  

Um langan aldur hefur verið litið svo á að biskupi sé heimilt að vígja einstaklinga til 

prestsþjónustu án undangenginnar auglýsingar. Þessi hefð birtist m.a. í 

aðstoðarprestsreglunum, sem áður hefur verið vikið að, köllunarákvæðinu í lögum nr. 44/1987 

og aðstoðarprestsákvæðinu í lögum nr. 62/1990.  

Í þjóðkirkjulögum eru engar takmarkanir settar á vígsluvald biskups. Í lögunum eru 

ákvæði um ýmis preststörf án þess að tilgreint sé að þau beri að auglýsa. Allar starfsreglur 

sem kirkjuþing hefur sett um þessi preststörf hafa nú að geyma fyrirmæli um auglýsingu 

starfanna. Vaknar þá sú spurning hvort þessar starfsreglur hafi með óbeinum hætti takmarkað 

vígsluvald biskups þannig að afdráttarlaust megi halda því fram að frá og með 1. janúar 2011 

þegar ýmsar eldri starfsreglur voru endurskoðaðar og settar, m.a. með nýjum og skýrari 

                                                            
406 Sbr. 1. gr. Starfsreglna nr. 1109/2010. 
407 Sbr. 7. gr. laga nr. 44/1987. 
408 Sbr. 3. Gr. laga nr. 62/1990. 
409 Sbr. mál nr 1/2012 hjá úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar. Í bréfi Prestafélags Íslands til úrskurðarnefndar dags. 

18. janúar 2012 kemur fram að að Prestafélagið telur stjórnsýslulög nr. 37/1993, starfsmannalög nr. 70/1996 og 

þjóðkirkjulögin hafa í raun takmarkað rétt biskup til að vígja presta enda mismuni þessi framkvæmd 

guðfræðingum því prestvígðir eintaklingar standi betur að vígi en óvígður þegar kemur að vali í prestsembætti, 

sem auglýst er laust til umsóknar. 
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ákvæðum um auglýsingu preststarfa sé vígsluvald biskups takmarkað við prestsefni sem 

kallað er til starfa samkvæmt ráðningu eftir auglýsingu. 

Rannsóknarspurning ritgerðar þessarar er hvort samræmi sé milli hins lútherska 

embættisskilnings og lögfræðilegs embættisskilnings varðandi presta og hvernig honum er 

framfylgt í íslensku þjóðkirkjunni. 

Eins og rakið er hér að framan eru skilyrði 14. gr. Ágsborgarjátningarinnar þau að til að 

hljóta vígslu þurfi prestefni að hafa fengið réttilega köllun. Það er ekki nánar skilgreint 

hvernig að hinni réttilegu köllun skuli staðið. Það er því litið svo á að það sé hlutverk 

kirkjulöggjafar að ákveða hvaða háttur sé hafður á kölluninni. 

Í þjóðkirkjulögum segir að þjónandi prestur þjóðkirkjunnar er hver sá sem á grundvelli 

köllunar og vígslu gegnir föstu preststarfi í þjóðkirkjunni. Föst preststörf í þjóðkirkjunni eru 

síðan öll störf presta sem biskup vígir. Í þjóðkirkjulögunum er hvergi skýrt sagt hvaða háttur 

skuli hafður á kölluninni, þó ljóst sé að a.m.k. í tilvikum sóknarpresta og presta byggir 

köllunin á ráðningarferli að undangenginni auglýsingu. Um fyrirkomulag köllunarinnar í 

tilvikum ýmissa annarra preststarfa eru ekki slík ákvæði. 

Niðurstaða mín er sú að fullt samræmi sé milli hins lútherska embættisskilnings og 

lögfræðilegs embættisskilnings varðandi presta, þ.e. prestsefni hafi fengið köllun. Föst 

preststörf í þjóðkirkjunni byggja á köllun og vígslu líkt og hinn lútherski embættisskilningur 

gerir ráð fyrir. Þjóðkirkjulögin segja hins vegar ekki, fremur en hinn lútherski 

embættisskilningur, hvernig köllunin sé réttileg. Þegar kemur að sóknarprestum og prestum 

telst köllunin þó vera réttileg þegar hún byggir á skipun í embætti að undangenginni 

auglýsingu þess. Um það hvernig réttileg köllun annarra þjónandi presta innan þjóðkirkjunnar 

skuli vera er meiri óvissa þó nýrri starfsreglur bendi til að hún þurfi einnig að byggja á 

undangenginni auglýsingu, þó þjóðkirkjulögin fyrirskipi það ekki skýrlega.   

Óumdeilt er að vígsluvaldið er hjá biskupi Íslands. Þjóðkirkjulögin geyma engin almenn 

ákvæði um að réttileg köllun sé ráðning að undangenginni auglýsingu þannig að biskupi sé 

óheimilt að vígja guðfræðing til preststarfs nema eftir köllun í framhaldi af ráðningu eftir 

auglýsingu. Því má halda fram að vígsla biskups eftir köllun í framhaldi af ráðningu án 

auglýsingar, sé venjuhelguð íslensk réttarregla, með sama hætti og Hæstiréttur taldi það 

venjuhelgaða réttarreglu að prestar, þó ekki gegndu þeir preststarfi, megi framkvæma öll 

prestsverk. 

Þó halda megi því fram, eins og fyrr er rakið, að eftir breytingar á ýmsum starfsreglum 

þjóðkirkjunnar sem gengu í gildi 1. janúar 2011 verði að auglýsa öll preststörf innan 
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þjóðkirkjunnar, þó það sé ekki skýrt skylt samkvæmt þjóðkirkjulögunum sjálfum, þá ríkir 

engu að síður ákveðin óvissa um þetta atriði. Þessi óvissa er að ýmsu leyti bagaleg. Hún 

skapar hættu á ágreiningi og óánægju innan þjóðkirkjunnar auk þess sem hún er óþörf. Úr 

þessum óskýrleika má leysa með því að kirkjuþing setji um það reglur hvað teljist réttileg 

köllun. Hér sýnast vera tveir kostir. Við setningu slíkra reglna er unnt að byggja á langri hefð 

og taka mið af henni eða stokka reglurnar upp og setja takmarkanir á hina víðtæku 

vígsluheimild biskups sem honum er fengin samkvæmt þjóðkirkjulögunum. 
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